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Spørgsmål til Naturvidenskabskoordinatoren
diskuter i grupper af 3-4 og skriv jeres overvejelser nedenfor, giv gerne konkrete eksempler

LENE MØLLER MADSEN 8. MAR 2022, 10.30

På hvilke måder kan I bruge
UBNU som et værktøj til
udvikling af undervisningen på
jeres skole.

Tværfagligt
Oplagt at anvende i NV og NF, der arbejder tværfagligt og
projektorienteret

Udnytte den øgede elevaktivering og engagement til at undgå
mentalt frafald. Det kan betyde man kommer lidt bagefter ift.
kernestof i starten, men det er givet godt ud på længere sigt.
Man skubber de dårligste 80% i gang frem for at trække
undervisningen igennem med de 20% dygtigste. 

Meget �nt til NV og NF. 

Ulemper: nogle elever oplever det 7. F: frustration. Dem der
normalt vil søge tryghed i en bog eller har ingen forudsætning
kan blive usikre og frustrerede over manglende faglig viden, når
de kastes ud i det.

Kan være godt at tage noget af det svære stof og bruge metoden
på for at gøre det mere spiseligt

Fordele er elev engagement 
For mange mindre forsøg er det let at konvertere 

For større forsøg, hvor præcision er vigtigt giver det ikke
mening. eks. transformation 

Starte undervisningen med et spørgsmål.  
 Vidensdeling af afprøvede forløb med kolleger og derved
bidrage til udviklingen af undervisning. Intern sparring mellem
kolleger og/ eller i faggrupper. 

Kan tage længere tid som skal sætte af - men er også tiden værd.

Hvordan kan der skabes tid og
rum til lærernes udvikling af
UBNU og til lærernes
fællesrefleksioner og
videndeling?

-Efterfølgende selvstændig læsning af kernestof fra lærebog som
bagudrettet lektie. 
-Søge eksterne midler til udvikling af forløb/øvelser 
- Bruge interne pædagogiske dage til udvikling.

Ledelsesopgave at hjælpe med at �nde tid til at underviserne kan
sætte sig og arbejde med det

Det bliver svært. Måske ikke alle skal gøre det samtidig. Hvis det
skal bredes mere ud må det være en opgave for ledelsen

Tager tid
En vigtig rolle for os koordinatorer, det er tid der skal tages og
ikke tid der skabes. Vi skal sælge budskabet så godt, så vi kan
tage tiden fra de andre opgaver vores kollegaer har.

Ledelsen skal afsætte tid, gruppefagdage til viderelæring og
udvikling

Må/ kan/ tør vi stille krav til hinanden som kolleger? Frivillighed
fx gennem som udviklingsprojekt. Aktionslæring. Supervision.  

Kunne eventuelt lægges ud til faggruppen, så man i fællesskab
kan komme med forslag til, i hvilke forløb det vil give mening at
inddrage UBNU

Vi skal have tid og rum til kurser, workshops mm. Forandring
kræver overskud.
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※※※※※※

Små faggrupper eller dele af faggrupper kan udvikle og dele. 
Oplagt at benytte i nv - hvor man ofte har kanon. 
Oplagt at lave et god lektion til brobygning.

Emnebank
Eks på Emu'en. Så vi kan få 5 lette skitser over timer. (�lm, links
til Fang mm) 

Kan UBNU styrke andre
didaktiske eller fagdidaktiske
indsatser på gymnasiet?

Den naturvidenskabelige metode
Vi anvender den naturvidenskabelige metode i �ere fag, og
UBNU kan bruges til at belyse den fra �ere vinkler 

Kan kobles �nt med eksterne partnerskaber,
anvendelsesorienteret undervisning

Kunne bruges til at styrke de forskellige studieretninger

Kan UBNU være et element i en
god faglig overgang for eleverne
fra grundskole til gymnasium?

Brobygning
Fordi det forbinder forforståelse med ny viden og måske kan
give succesoplevelse.

Oplagt i NV. Sammenhænge mellem fagene i forvejen.

I starten skal man lære at gå i gymnasiet - naturligt at man lærer
at lave undersøgelser og undre sig

Kan UBNU styrke det faglige
samarbejde med omverdenen i
form af fx offentlige og private
virksomheder, videre-gående
uddannelser, eksterne
læringsrum eller andre?

Samarbejde med omverden
Data fra Miljøstyrelsen, Sundhedsstyrelsen (f.eks. E-numre,
sundhedsdata), virksomheder (Novo, Chr. Hansen, Carlsberg) vil
gøre undervisningen mere autentisk.


