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Anbefalinger til en national strategi 
for de naturvidenskabelige fag

Forord
Danmark bør prioritere at stimulere og dygtiggøre alle børn og unge inden for naturvidenskab og teknologi. 
Det er vigtigt for, at de som oplyste medborgere kan forstå og bidrage til samfundets udvikling. Derudover vil 
der i fremtiden være stor efterspørgsel på arbejdskraft inden for STEM - science, engineering, technology og 
mathematics.

Danmark har en lang tradition for naturvidenskab og teknologi på både akademisk og praktisk højt niveau, 
understøttet af et godt uddannelsessystem. Det skal vi ikke blot holde fast i, men også have en fælles 
ambition om at styrke. Og der er fuld enighed om den ambition i alle dele af samfundet og på langs af 
uddannelseskæden fra dagtilbud til de videregående uddannelser. Spørgsmålet er derfor ikke, hvorfor STEM-
fagene skal styrkes i Danmark, men hvad der skal styrkes, og hvordan vi gør det. Vi skal være sammen om 
naturvidenskab.

På denne baggrund har Undervisningsministeriet nedsat en strategigruppe for at udarbejde et forslag til en 
national strategi for de naturvidenskabelige fag. I kommissoriet for strategigruppen står der, at ”en national 
strategi for naturfag og naturvidenskab skal skabe en ny fælles national ramme, så indsatser, projekter og 
tiltag får en fælles retning og sammenhæng”. Med dette oplæg til en national strategi kommer strategigruppen 
med sine anbefalinger til en sådan retning og sammenhæng. Centrum for strategiarbejdet har været børn og 
unges rejse gennem uddannelseskæden under hensyntagen til variationer i køn, alder, interesser, baggrund og 
evner.

Det er en bred gruppe, der står bag forslaget til strategien: Ikke færre end 33 organisationer og 11 eksperter 
har udarbejdet anbefalingerne i strategien. Det har ikke altid være muligt at opnå fuld konsensus blandt alle 
parterne om forslaget, men der er søgt opnået så bred enighed og opbakning, som det efter formandskabets 
opfattelse har været muligt. 

Fire ministerier har bidraget med faglig bistand. Derudover er der givet input til arbejdet på websitet 
stemstrategi.dk, samt på en lang række møder med relevante aktører i perioden november 2016 til maj 2017.

Det overordnede formål med strategien er dels at styrke naturvidenskabens bidrag til alle børn og unges 
almendannelse og dels at fremme deres motivation for at vælge naturvidenskabelige og teknologiske 
uddannelser og erhverv.

Arbejdet har resulteret i en række mål (se ‘Strategiens formål og mål´) samt 14 anbefalinger til handling fordelt 
på tre hovedemner:

1. Styrket og sammenhængende faglighed i uddannelseskæden, så børn og unge motiveres, og deres 
kompetencer styrkes.

2. Kompetenceløft i samspil med naturfagsdidaktisk forskning for at uddanne og inspirere de bedste 
fagprofessionelle.

3. Forankring og koordinering af naturvidenskabsindsatserne, så hele samfundet bakker op.
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De 14 anbefalinger skal ses i et samlet perspektiv, ligesom der både er kortsigtede og langsigtede 
anbefalinger. Det er vigtigt at notere sig to grundlæggende forhold:

• Indsatsen er kompleks og kræver en høj grad af koordinering. 
• Det tager tid og løbende opfølgning at ændre uddannelsessystemet.

Implementeringen af strategien hviler på mange skuldre, og det vil være nødvendigt at samarbejde for at løse 
de udfordringer, der er. Det betyder, at mange indsatser først kan realiseres, når den enkelte kommune, skole 
eller institution udformer egne kommunale eller lokale strategier og handleplaner og prioriterer at omsætte 
disse til praksis. De lokale strategier og handleplaner skal tage udgangspunkt i den nationale strategi. 
Desuden bør strategiens indsatser løbende tænkes ind, når nye initiativer og reformer udformes. På den måde 
sikres, at vi er sammen om naturvidenskab - også i et langt perspektiv.

De naturvidenskabelige fag har i mange år lidt under et imageproblem. Det er strategigruppens mål, at en 
fælles, koordineret indsats baseret på strategiens anbefalinger vil bidrage til, at flere børn og unge får øjnene 
op for naturvidenskabens og teknologiens mange muligheder ift. uddannelse og job.

Danmark har med sin lange tradition for åbenhed og samarbejde også et stort potentiale for at sætte en 
international standard for moderne STEM-kompetenceopbygning i uddannelseskæden. Det kræver vilje til 
samarbejde og et højt, fælles ambitionsniveau.

Dette forslag til en samlet strategi for de naturvidenskabelige fag, ‘Sammen om naturvidenskab’ er et bud 
på, hvordan vi kommer denne ambition nærmere - til glæde for børn og unge, for det danske samfund og for 
Danmarks bidrag til den globale dagsorden.

Mikkel Bohm
Formand for strategigruppen
Direktør for Astra
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Strategiens 
formål og mål
Formål
• At styrke naturvidenskabens bidrag til alle børn og unges almendannelse. 
• At fremme børn og unges motivation for at vælge naturvidenskabelige og teknologiske 

uddannelser og erhverv.

Mål 
1. En styrket og sammenhængende faglighed i uddannelseskæden
Dette kendetegnes af:
• Pædagogisk praksis i dagtilbud, der tager afsæt i et børneperspektiv og giver børnene 

plads til at være aktive deltagere og udfolde eksperimenter sammen med andre.
• Undervisning, der motiverer børn og unge og udvikler deres naturfaglige kompetence og 

dybe læring gennem anvendelsesorienteret, undersøgelsesbaseret og problembaseret 
undervisning samt løbende formativ feedback i tæt samspil med omverdenen.

• Tættere samspil mellem naturvidenskab, engineering og teknologi samt kobling til 
matematik i undervisningen (STEM).

• Sammenhæng og progression i den naturvidenskabelige praksis og undervisning for børn 
og unge fra 0-18 år bl.a. ved at relatere undervisningen til Big Ideas of Science på alle 
uddannelsestrin. Desuden sammenhæng mellem formål, mål, undervisning og evaluering 
på det enkelte uddannelsestrin og på langs af uddannelseskæden.

2. Kompetenceløft i samspil med naturfagsdidaktisk forskning
Dette kendetegnes af:
• Lærere og pædagogisk personale, der er engagerede og har tilstrækkelige 

naturvidenskabelige og fagdidaktiske kompetencer ift. en styrket og sammenhængende 
undervisning og pædagogisk praksis.

• Rekruttering af tilstrækkeligt mange dygtige naturvidenskabeligt og teknologisk 
orienterede undervisere på alle uddannelsestrin.

• Naturfagsdidaktisk forskning, der er på niveau med andre lande, samarbejde mellem de 
naturfagsdidaktiske forskningsmiljøer og effektivt vidensflow mellem forskning og praksis.

3. Forankring og koordinering af naturvidenskabsindsatserne
Dette kendetegnes af:
• En national strategi for undervisning i de naturvidenskabelige fag i Danmark, der støttes af 

og realiseres i samarbejde mellem en bred kreds af aktører på området.
• Kommunale naturfagsstrategier, der koordineres og monitoreres i alle kommuner med 

udgangspunkt i den nationale strategi.
• Mindst én naturfagskoordinator i hver kommune. 
• Uddannelses- og pædagogiske institutioner formulerer, hvordan institutionens indsatser 

bidrager til realisering af den nationale strategi og etablerer faglige kollegiale 
fællesskaber for fagdidaktisk sparring og udvikling af undervisning og pædagogisk 
praksis.

• Tværkommunalt og regionalt samarbejde og netværk om naturvidenskabsundervisning 
mellem ungdomsuddannelserne.



Anbefalinger til en national strategi 
for de naturvidenskabelige fag

Læsevejledning
Rapporten er bygget op om 14 anbefalinger, der er inddelt i tre temaer: 

1. Styrket og sammenhængende faglighed i uddannelseskæden
2. Kompetenceløft i samspil med naturfagsdidaktisk forskning
3. Forankring og koordinering af naturvidenskabsindsatserne.

Hver anbefaling indledes med strategigruppens delanbefalinger, der efterfølgende uddybes. 
Desuden er der til hver anbefaling en oversigt over, hvilke uddannelsesniveauer anbefalingen 
adresserer, mulige aktører og et anbefalet tidsperspektiv. 

Rapportens anbefalinger bygger på strategigruppens indledende identifikation af udfordringer 
og henviser således til Sammenfatning af udfordringer til arbejdet med en national 
naturvidenskabsstrategi (Bohm, Salomonsen, Binau, Wøhlk, Jensen & Kronvald, 2017).
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Strategiens 
anbefalinger
1. Styrket og sammenhængende 
faglighed i uddannelseskæden
Børn og unges nysgerrighed og motivation for 
naturvidenskab mindskes generelt i løbet af 
deres skoleforløb, og mangeårige indsatser for 
at styrke undervisningen har ikke kunnet løse 
udfordringen. Samtidig mangler der sammenhæng 
på langs i uddannelseskæden. Strategigruppens 
anbefalinger i forbindelse hermed fokuserer 
derfor på sammenhæng på langs og tværs 
af uddannelseskæden og bedre kobling til 
omverdenen. Desuden anbefales udvikling og 
implementering af elementer i grundskolen, der 
dels skaber meningsfuldhed og engagement for 
børn og unge, dels har fokus på naturvidenskabeligt 
almendannende og rekrutteringsmæssige aspekter.

1.1 Styrket sammenhæng i uddannelseskæden
Der er behov for at skabe en sammenhængende 
beskrivelse af den faglige progression i 
undervisningen i de naturvidenskabelige fag fra 
0-18 år, og særligt bør overgangene mellem de 
forskellige dele af uddannelseskæden være i fokus. 

Strategigruppens anbefalinger:
a. Undervisningsministeriet nedsætter et 

ekspertudvalg, der udarbejder beskrivelser 
af progression i de naturvidenskabelige fags 
formål, mål, indhold og evaluering på de 
enkelte uddannelsestrin. 

b. Relevante ministerier indarbejder 
ekspertudvalgets anbefalinger i 
fremtidig udvikling af uddannelser i hele 
uddannelseskæden.

c. Undervisningsministeriet afsætter en 
pulje til forskning i naturfagsdidaktik samt 
udvikling og evaluering af kompetencer i 
naturvidenskabelige fag

d. Undervisningsministeriet tager initiativ til 
udvikling af evalueringsværktøjer, der kan sikre 
en sammenhæng mellem projekter gennem 
koordineret evaluering og videndeling.

1.2 Nye elementer i grundskolens naturfag
Naturfagene praktiseres ikke bredt nok til at rumme 
engineering og teknologi, herunder digital teknologi 
og computational thinking. 

Strategigruppens anbefalinger: 
a. Undervisningsministeriet tilføjer nyt, fagligt 

indhold i natur/teknologi, der omfatter digital 
teknologi og computational thinking. 

b. Undervisningsministeriet justerer Fælles Mål, 
læseplaner og vejledninger for fagene biologi, 

fysik/kemi og geografi i udskolingen til også at 
integrere engineering og teknologi, herunder 
digital teknologi og computational thinking. 

c. Undervisningsministeriet indfører en obligatorisk 
naturfaglig-matematisk projektopgave på 
grundskolens 8. klassetrin med krav om 
inddragelse af engineering og teknologi. 

d. Koordinationsgruppen (se anbefaling 3.1) 
eller en national, samlende aktør udarbejder 
oplæg til dialog blandt undervisere i 
de naturvidenskabelige fag om god 
naturfagsundervisning.

1.3 Styrket sammenhæng mellem udskoling og 
ungdomsuddannelser
Der er ikke tilstrækkelig sammenhæng mellem 
grundskolen og ungdomsuddannelserne, hvorfor 
de unge oplever store spring i overgangene. 
Ligeledes er de unge ikke bevidste om spektret 
inden for ungdomsuddannelser og hvilke 
uddannelsesmuligheder og jobs, de kan føre til.

Strategigruppens anbefalinger:
a. Kommunerne indskriver i deres 

naturvidenskabsstrategi, at grundskoler indgår 
samarbejdsaftaler med gymnasier om fælles 
undervisningsforløb mv.

b. Kommunerne indskriver i deres 
naturvidenskabsstrategi, at grundskoler indgår 
samarbejdsaftaler med erhvervsuddannelser 
om fælles undervisningsforløb mv.

c. Undervisningsministeriet og 
Ungdommens Uddannelsesvejledning 
styrker vejledningsindsatser rettet 
mod naturvidenskabelige og tekniske 
ungdomsuddannelser.

1.4 Fornyelse af undervisningen på 
ungdomsuddannelserne 
Undervisningen på nogle gymnasiale ungdoms-
uddannelser (særligt stx og hf) inddrager ikke i 
tilstrækkelig grad anvendelsesorienterede og 
undersøgelsesbaserede undervisningsformer eller 
engineering og teknologi i de naturvidenskabelige 
fag. 

Strategigruppens anbefalinger:
a. Rektorer og undervisere på stx og hf skal 

have incitamenter til fortsat at prioritere 
lokale udviklingsarbejder for at inddrage 
problemorienterede og anvendelsesorienterede 
undervisningsformer i de naturvidenskabelige 
fag.

b. Rektorer og undervisere på stx og hf skal 
have incitamenter til at udarbejde principper 
for inddragelse af engineering, teknologi og 
undersøgelsesbaserede undervisningsformer i 
naturvidenskabsundervisningen.

c. Gymnasielærere videndeler om samarbejder 
på tværs af fag inden for studieretningen, og 
Undervisningsministeriet udarbejder vejledning 
herfor.
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d. Gymnasier og videregående uddannelser indgår 
samarbejdsaftaler inden for naturvidenskab 
og teknologi om faglig introduktion af de unge 
til relevante uddannelser på universiteter og 
professionshøjskoler.

e. Erhvervsuddannelserne indgår 
forpligtende samarbejder med relevante 
erhvervsakademier, professionshøjskoler 
o.lign. om undervisningsforløb med fokus 
på de unges introduktion til relevante 
videreuddannelsesmuligheder.

1.5 Opdaterede undervisningsmidler og -faciliteter
Der er behov for tidssvarende undervisnings-
faciliteter og opdaterede undervisningsmidler, 
der understøtter en eksperimenterende og 
undersøgende undervisning. 

Strategigruppens anbefalinger: 
a. Alle kommuner prioriterer at etablere og/eller 

renovere faglokaler til naturfagsundervisningen 
samt pædagogiske læringsmiljøer til 
arbejdet med læreplanstemaet ‘naturen og 
naturfænomener’ i dagtilbud.

b. Alle kommuner sikrer udvikling og formidling af 
materialer til dagtilbud.

c. Udviklere af undervisningsmaterialer, fx 
forlag, udvikler nye undervisningsmaterialer 
til naturfagsundervisning i grundskolen med 
inddragelse af engineering, teknologi, herunder 
digital teknologi samt computational thinking, 
og med kobling til matematik. 

d. Kommunale forvaltninger sikrer muligheder 
for, at dagtilbud og grundskoler kan 
samarbejde med gymnasier og erhvervsskoler 
samt evt. virksomheder om anvendelse af 
naturvidenskabelige faciliteter.

e. Gymnasier og aftagerinstitutioner samarbejder 
om brug af eksperimentelt udstyr og teknologi. 

1.6 Styrket facilitering af samarbejde 
med eksterne aktører
Det kan virke motiverende for børn og unge, når 
der inddrages eksterne aktører i undervisningen. 
Desuden skaber det en kobling mellem det 
faglige indhold i undervisningen og anvendelsen i 
samfundet.

Strategigruppens anbefalinger:
a. Koordinerende aktører, der faciliterer skole-

virksomhedssamarbejde, skaber overblik over 
samt faciliterer samarbejder mellem institutioner 
og eksterne aktører i samarbejde med 
kommunale åben skole-koordinatorer.

b. Kommunerne sikrer i forbindelse med 
implementering af den pædagogiske læreplan, 
at nærmiljøer og eksterne formidlere i 
lokalsamfundet inddrages i det pædagogiske 
arbejde i dagtilbud.

c. Kommunalbestyrelser og skolebestyrelser 
fastlægger mål og rammer for grundskolers 
samarbejder med eksterne aktører, og 

kommunerne afrapporterer om samarbejdet i 
kvalitetsrapporter. 

d. Rektorer og bestyrelser på ungdoms-
uddannelser fastlægger strategier for 
institutionens samarbejder med eksterne aktører 
og indskriver dette i institutionens handleplaner.

1.7 Forsøg med et nyt, integreret naturfag i 
grundskolen på 1.-9. klassetrin
Naturvidenskabelig almendannelse og kompetence 
kræver i mange tilfælde en sammenhængende 
forståelse på tværs af fagene, hvilket bedst opnås 
gennem en sammenhængende undervisning i 
naturfagene. 

Strategigruppens anbefalinger:
a. Undervisningsministeriet igangsætter et 

3-årigt forsøg med et nyt, integreret naturfag 
med henblik på at tilvejebringe et styrket 
beslutningsgrundlag for den fremtidige 
organisering af naturfagsundervisningen.

b. De naturfagsdidaktiske forskningsmiljøer 
udfører følgeforskning og evaluerer løbende 
forsøgene. 

c. Professionshøjskolerne udvikler efter- og 
videreuddannelse for de deltagende 
naturfagslærere, således at forsøget bidrager til 
kapacitetsopbygning for de deltagende skoler.

2. Kompetenceløft i samspil med 
naturfagsdidaktisk forskning
Der er behov for, at uddannelse og 
kompetenceudvikling af lærere og pædagogisk 
personale nytænkes og prioriteres inden for 
det naturvidenskabelige område. Endvidere 
er det nødvendigt med øget rekruttering 
til læreruddannelsen og de pædagogiske 
grunduddannelser. 

Strategigruppens anbefalinger fokuserer derfor på 
at udvikle og styrke grunduddannelsen og efter- 
og videreuddannelse af lærere og pædagogisk 
personale samt at understøtte naturfagsdidaktisk 
forskningssamarbejde mellem professionshøjskoler 
og universiteter. 

2.1 Styrket grunduddannelse af lærere og 
pædagogisk personale
For at styrke pædagogisk praksis og undervisning 
inden for det naturvidenskabelige område er det 
centralt, at det pædagogiske personale og lærerne 
er fagligt og fagdidaktisk kompetente, og at 
rekrutteringen til de pædagogiske grunduddannelser 
og læreruddannelsen øges. 

Strategigruppens anbefalinger:
a. Professionshøjskoler tilbyder profillinjer på 

pædagoguddannelsen og den pædagogiske 
assistentuddannelse med fokus på udeliv, natur 
og science. 
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b. Professionshøjskoler udbyder profillinjer 
på læreruddannelsen med fokus på 
naturvidenskab, engineering og teknologi 
herunder digital teknologi og computational 
thinking. 

c. Professionshøjskoler og universiteter 
undersøger mulighederne for at udvikle 
gymnasielærerlinjer på naturvidenskabelige 
universiteter og udvikler fælles moduler om 
undervisning i naturvidenskab og teknologi, 
som udbydes til kandidatstuderende med 
interesse for at blive gymnasielærere samt evt. 
til lærerstuderende.

d. Professionshøjskolerne opretter fagdidaktiske 
moduler for lærere i erhvervs- og 
arbejdsmarkedsuddannelserne på relevante 
pædagogiske diplomuddannelser, hvor fokus 
lægges på koblingen mellem naturfag og 
værkstedsfag. 

2.2 Kompetenceløft af lærere og 
pædagogisk personale
For at sikre en løbende kompetenceudvikling af alle 
lærere og pædagogisk personale samt at opnå fuld 
kompetencedækning i grundskolefagene natur/
teknologi, biologi og geografi i 2020 er der behov for 
bedre strukturer for lærernes og det pædagogiske 
personales kollektive, faglige udvikling. 

Strategigruppens anbefalinger:
a. Kommunerne etablerer faglig sparring 

og kompetenceudvikling for pædagogisk 
personale. Professionshøjskolerne igangsætter 
koordinerede indsatser for kompetenceløft af 
pædagogisk personale.

b. Professionshøjskolerne prioriterer i samarbejde 
med universiteterne en systematisk indsats for 
rekruttering og kompetenceløft af underviserne 
på læreruddannelsen og de pædagogiske 
grunduddannelser.

c. Skoleledelser i grundskolen prioriterer fuld 
kompetencedækning i natur/teknologi, 
biologi og geografi i 2020 og understøtter en 
højere kompetencedækning gennem både 
skemalægning og efter- og videreuddannelse 
inden for fagene.

d. Professionshøjskolerne samarbejder om at 
udvikle et ambitiøst, nationalt koordineret 
program for fagdidaktisk kompetenceløft 
af naturfagslærere i grundskolen inden for 
undervisning i engineering og teknologi. 
Kommunerne gennemfører et systematisk 
kompetenceløft af grundskolernes 
naturfagslærere via ovennævnte nationale 
program. 

e. Gymnasier igangsætter et kompetenceløft af 
gymnasielæreres fagdidaktiske kompetencer. 

f. Universiteter og professionshøjskoler 
samarbejder om at udvikle fælles 

efteruddannelsesmoduler om undervisning 
i naturvidenskab og teknologi og udbyder 
disse til grundskolelærere i udskolingen 
og gymnasielærere, bl.a. undervisere i 
naturvidenskabeligt grundforløb.

2.3 Styrket samspil mellem naturfagsdidaktisk 
forskning og praksis 
De naturfagsdidaktiske miljøer er få og spredte, 
og der er behov for mere forskning, herunder om 
anvendelsesorienterede, problembaserede og 
undersøgelsesbaserede undervisningstilgange. 
Desuden er der behov for at styrke vidensflowet 
mellem naturfagsdidaktisk forskning og praksis. 

Strategigruppens anbefalinger: 
a. Uddannelses- og Forskningsministeriet styrker 

det nationale samarbejde om naturfagsdidaktisk 
forskning.

b. Universiteterne etablerer samarbejde med 
professionshøjskolerne om et flerårigt 
naturfagsdidaktisk Ph.d.-program. 

c. Uddannelses- og Forskningsministeriet 
understøtter udviklingen af videnspredning 
fra forskning- og udviklingsaktiviteter til 
undervisningen på læreruddannelserne og de 
pædagogiske grunduddannelser. 

3. Forankring og koordinering af 
naturvidenskabsindsatserne
Forankring af og samspil mellem naturvidenskabs-
indsatserne kræver koordinering og infrastrukturer 
på mange niveauer. Strategigruppens 
anbefalinger i forhold til forankringen af 
naturvidenskabsindsatserne retter sig derfor 
mod national koordinering og opfølgning på 
anbefalingerne, forankring af indsatserne i 
kommunerne og lokalt på den enkelte institution 
samt facilitering af samarbejdet regionalt og 
tværkommunalt. 

3.1 i Nationale målsætninger og opfølgning 
på anbefalingerne
Det er afgørende, at der på nationalt niveau sikres 
strategisk og koordineret samarbejde, videndeling 
og erfaringsudveksling mellem de enkelte elementer 
af strategien.

Strategigruppens anbefalinger:
a. Undervisningsministeriet etablerer en national 

koordinationsgruppe bestående af relevante 
interessenter, der sikrer fremdriften i og 
koordineringen af den samlede strategiindsats 
og samtidig monitorerer resultaterne af 
indsatsen.

b. Koordinationsgruppen afholder i samarbejde 
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med Undervisningsministeriet en årlig 
konference for at sikre koordinering, opfølgning 
og justering af indsatserne samt videndeling om 
resultaterne.

c. Indsatserne i den nationale strategi for 
undervisning i de naturvidenskabelige fag 
koordineres og videreudvikles i samspil 
med beslægtede, nationale strategier. 
Strategigruppen anbefaler derfor en kommende 
dansk teknologipagt.

3.2 Kommunal forankring
Stærk forankring af naturvidenskabsindsatserne i de 
styrende systemer er afgørende for, om indsatserne 
også forankres lokalt i den daglige praksis. 

Strategigruppens anbefalinger:
a. Alle kommuner formulerer en naturviden-

skabsstrategi, som beskriver mål og rammer for 
det kommunale arbejde med naturvidenskab i 
dagtilbud og naturfag i grundskoler.

b. Alle kommuner sikrer mindst én naturfags-
koordinator, der koordinerer arbejdet med 
implementeringen af den kommunale 
naturvidenskabsstrategi.

c. Alle kommuner etablerer faglige fællesskaber, 
fx i form af netværk, for naturfagsundervisere og 
pædagogisk personale, der giver dem adgang 
til ny viden og styrker udviklingen af deres 
arbejde.

d. Alle kommuner monitorerer indsatsen i 
naturfagene i grundskolen i kvalitetsrapporterne 
og har fokus på, at det naturvidenskabelige 
perspektiv bliver integreret i arbejdet med en ny 
og styrket pædagogisk læreplan i dagtilbud.

3.3 Lokal forankring på institutioner
Formaliserede strukturer er centrale for at sikre 
videndeling mellem og kompetenceudvikling af 
pædagogisk personale og naturfagslærere samt for 
udvikling af pædagogisk praksis og undervisning 
indenfor de naturvidenskabelige fag. 

Strategigruppens anbefalinger:
a. Alle grundskoler og ungdomsuddannelser 

tager stilling til, hvordan institutionens indsatser 
passer ind i og bidrager til implementering af 
den nationale strategi. 

b. Ledelser på hver enkelt grundskole og 
ungdomsuddannelse sikrer, at lærerne og det 
pædagogiske personale regelmæssigt mødes 
i faglige fællesskaber, fx ved at oprette og 
målbeskrive faggrupper/teams.

c. Ledelser på alle grundskoler og 
ungdomsuddannelser udpeger mindst en 
ressourceperson til koordinering af den lokale 
naturvidenskabsindsats på institutionen.

3.4 Tværkommunal og regional 
prioritering og facilitering
På tværkommunalt og regionalt niveau 
prioriteres og faciliteres samarbejde mellem 
ungdomsuddannelserne gennem allerede 
eksisterende fora, herunder fx kommunekontaktråd 
(KKR), regionale rektorforsamlinger og regionerne. 
Formålet er at styrke samspillet mellem aktørerne 
inden for undervisning på det naturvidenskabelige 
og teknologiske område. 

Strategigruppens anbefalinger:
a. I alle fem regioner samarbejder KKR1, 

de regionale forvaltninger og ledelser 
fra ungdomsuddannelsesområdet 
om fælles retning og prioritering af 
naturvidenskabsområdet.

b. I regionerne faciliteres relevante netværk vedr. 
undervisning inden for naturvidenskab og 
teknologi mellem ungdomsuddannelserne.

¹ KKR er fem kommunekontaktråd, der er etableret som det regionale led i 
KL’s organisation. Læs om KKR her: 
kl.dk/Kommunalpolitik1/Kommunekontaktrad/ 

http://www.kl.dk/Kommunalpolitik1/Kommunekontaktrad/
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Baggrund
Der har i flere år været et ønske om en national 
strategi for undervisning i de naturvidenskabelige 
fag. En strategi for naturvidenskab indgår i aftalen 
af 3. juni 2016 om styrkede gymnasiale uddannelser 
mellem regeringen (Venstre), Socialdemokratiet, 
Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale 
Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative 
Folkeparti:

”I samarbejde med interessenter skal der laves en 
naturvidenskabsstrategi, der sikrer bedre sammen-
hæng mellem den naturvidenskabelige undervisning 
i folkeskolen, i gymnasiet og på de videregående 
uddannelser, ligesom koblingen til og samarbejdet 
med erhvervslivet skal styrkes”.

Der er to centrale udfordringer, der medvirker til, at 
vi i Danmark vil have fordel af en samlet national 
strategi for naturfag og naturvidenskab:

1. For den enkelte borger og i samfundet opleves en 
stadig øget kompleksitet, der bunder i teknisk-
naturvidenskabelige problemstillinger, og vi har 
derfor brug for en alment dannet befolkning, der kan 
begå sig i fremtidens samfund - også på det naturvi-
denskabelige område.

2. Det naturvidenskabelige og tekniske område 
er en af nøglerne til Danmarks fortsatte vækst og 
velfærd, men der mangler kvalificeret arbejdskraft. 
Samfundet har brug for et øget antal naturviden-
skabeligt og teknisk uddannede medarbejdere på 
arbejdsmarkedet.

I Danmark er det en relativ lille andel af befolknin-
gen, der tager en uddannelse inden for STEM-
området. Danmark ligger således på en 19. plads 
i OECD mht. andelen af nyuddannede kandidater 
med disse kompetencer (OECD Graduates by Field, 
2013, gengivet i Undervisningsministeriet, 2016c). 
Det forudses, at der i Danmark frem mod 2025 sker 
en stigning på 28 procent i antallet af STEM-job2, og 
at der på trods af et øget optag på bl.a. ingeniør- og 
it-uddannelserne kommer til at mangle fx ingeniører, 
naturvidenskabelige kandidater og it-specialister. 
Ligeledes viser data fra Styrelsen for Arbejdsmarked 
og Rekruttering, at der er rekrutteringsudfordringer 
fra de mellemlange videregående uddannelser til en 
række teknisk og naturvidenskabeligt funderede job-
områder, eksempelvis industritekniker, mekaniker og 
værktøjsmager (Epinion, 2017; Engineer the Future, 
2015; Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, 
2016).

På den baggrund udpegede Undervisningsmini-
steriet ultimo september 2016 en bredt sammensat 
strategigruppe, der havde til formål at udarbejde 
et forslag til en national strategi for de naturviden-

skabelige fag. Kommissoriet for strategigruppens 
arbejde findes i bilag A. I henhold hertil skal en nati-
onal strategi for naturvidenskab skabe en ny, fælles 
national ramme, således at indsatser, projekter og 
tiltag får en fælles retning og tydelig sammenhæng. 
Arbejdet bygger på en række forarbejder til en nati-
onal strategi for de naturvidenskabelige fag:

• Fremtidens naturfaglige uddannelser. Naturfag 
for alle – Vision og oplæg til en strategi (Ander-
sen, Busch, Horst & Troelsen, 2003)

• Fremtidens naturfag i folkeskolen (Andersen, 
Busch, Horst, Andersen, Dalgaard, Dragsted & 
Norrild, 2006)

• Et Fælles Løft (Andersen, 2008)

Indholdet i disse rapporter har haft karakter af anbe-
falinger, hvoraf nogle er realiseret. Dog har ingen af 
rapporterne resulteret i en samlet national strategi 
for området.

I forbindelse med arbejdet med anbefalinger til den 
nationale strategi for de naturvidenskabelige fag 
er der for Undervisningsministeriet udarbejdet tre 
videnskortlægninger af Institut for Naturfagenes 
Didaktik, KU, samt Epinion:

• Litteraturstudium til arbejdet med en national 
naturvidenskabsstrategi (Nielsen, 2017) - heref-
ter omtalt som litteraturstudiet

• Praksiskortlægning til arbejdet med en national 
naturvidenskabsstrategi (Sølberg, 2016) - heref-
ter omtalt som praksiskortlægningen

• Registeranalyse til arbejdet med en national 
naturvidenskabsstrategi (Epinion, 2017)

Dette forslag til en national strategi omfatter natur-
videnskab og teknologi i hele uddannelseskæden 
fra dagtilbud til overgangen til de videregående 
uddannelser. Forslaget omfatter således ikke selve 
undervisningen på naturvidenskabelige videregåen-
de uddannelser, men søgningen dertil. Søgningen er 
udelukkende behandlet ud fra ungdomsuddannel-
sernes optik. Forslaget omfatter ydermere anbefa-
linger vedrørende grunduddannelse af lærere og 
pædagogisk personale.
 
Strategiens anbefalinger tager udgangspunkt i de 
udfordringer, der er blevet kortlagt af strategigrup-
pen og sammenfattet i rapporten: Sammenfatning af 
udfordringer - til arbejdet med en national naturvi-
denskabsstrategi (Bohm et al., 2017) - herefter omtalt 
som udfordringsrapporten.

Arbejdet har været ledet af et formandskab med 
følgende sammensætning:

Direktør Mikkel Bohm, Astra - Center for Læring i 
Natur, Teknik og Sundhed (formand)
Vicedirektør Susanne S. Clausen, Undervisningsmi-
nisteriet (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet) 

2 Fremskrivning af STEM job baseret på data fra 2013. Cedefop, 
Skills forecast, 2015.
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Forskningschef Anne-Marie Engel, 
Lundbeckfonden
Kommunikationsdirektør John Finnich Pedersen, 
Siemens
Professor Jens Dolin, Københavns Universitet, Insti-
tut for Naturfagenes didaktik

Strategigruppen var sammensat af repræsentanter 
for elev-, lærer- og lederorganisationer samt fagfolk 
fra forvaltningsniveau i dagtilbud, grundskoler, ung-
domsuddannelser og videregående uddannelser. 
Desuden har arbejdsmarkedsorganisationer samt 
en række faglige eksperter og praktikere deltaget 
i arbejdet. Baggrunden for sammensætningen af 
strategigruppen har været, at så mange aktører 
og interessenter som muligt inden for det naturvi-
denskabelige, teknologiske og naturfagsdidaktiske 
område har kunnet bidrage til og tage medejerskab 
over for strategiens anbefalinger. Sammensætningen 
af strategigruppen fremgår af bilag B.

Anbefalingerne i rapportens del 2 er strategigrup-
pens anbefalinger til en samlet national strategi for 
de naturvidenskabelige fag.

Strategigruppen, herunder formandskabet, har været 
betjent af et sekretariat ledet af Astra. Undervis-
ningsministeriet har bistået sekretariatet, herunder 
med involvering af Uddannelses- og Forskningsmini-
steriet, Børne- og Socialministeriet samt Erhvervsmi-
nisteriet. 

Organisering
Finansiering af indsatser
Af kommissoriet for strategigruppen fremgik, at 
oplægget til strategien skulle tage udgangspunkt 
i gældende lovgivningsmæssige og økonomiske 
rammer og prioriteringer. Nogle af anbefalingerne 
er forudsat udgiftsneutrale, mens andre initiativer 
indebærer øgede udgifter og vil kræve ny finansie-
ring, hvis de skal gennemføres. Dette gælder særligt 
forslagene i anbefaling 2.2 om efter-/videreuddan-
nelse af lærere og pædagogisk personale samt 
anbefaling 1.1 og 2.3 om etablering af hhv. en pulje til 
forskning og et naturfagsdidaktisk Ph.d.-program.

Finansieringen af enkelte indsatser kan fx ske gen-
nem offentlige/private samarbejder, som det bl.a. ses 
i den hollandske Teknologipagt.

Private fonde kan, afhængig af deres fundats, støtte 
konkrete projekter eller indgå i samarbejder med 
offentlige instanser (fx kommuner) om udvikling og 
implementering af konkrete indsatser. Oftest er det 
en vigtig forudsætning for fondenes engagement, 
at der er en klar politisk og økonomisk prioritering 
fra den offentlige samarbejdspartners side. Private 
fonde støtter typisk ikke driftsopgaver, men vil oftest 
prioritere at indgå i samarbejder om tidsbegrænsede 
projekter, som har et udviklingsperspektiv samt fokus 
på kapacitetsopbygning og udvikling af ny viden på 
et velafgrænset område. Private fonde i Danmark 
har i stigende grad fokus på erfaringsopsamling, 
videndeling og effektmåling på undervisnings- og 
uddannelsesområdet.

Koordinering
For at fastholde fokus på den nationale strategi og 
sikre en langsigtet og effektiv udmøntning af strate-
gien anbefales det, at der etableres en koordinati-
onsgruppe uden styringsansvar som koordinerer den 
løbende udvikling og implementering af strategien. 

Koordinationsgruppen skal:
• koordinere arbejdet mellem det nedsatte eks-

pertudvalg og følgeforskningsgruppen 
• skabe sammenhæng mellem indsatser, der 

igangsættes ifm. strategien 
• organisere, at der årligt afholdes en opfølgende 

konference 
• koordinere monitorering af de indsatser, der 

igangsættes på baggrund af strategien
• oprette og vedligeholde et nationalt website til 

videndeling og afrapportering af de igangsatte 
indsatser (se uddybning i anbefaling 3.1).
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I tilknytning til koordinationsgruppen foreslås det, 
at Undervisningsministeriet i samspil med andre 
relevante ministerier udpeger en ekspertgruppe. 
Ekspertgruppen skal over en 2-årig periode udarbej-
de retningslinjer for sammenhænge og progression 
på det naturvidenskabelige område i både dagtilbud 
og i de naturvidenskabelige fag i grundskolen og på 
ungdomsuddannelserne. Arbejdet skal ses i forlæn-
gelse af anbefaling 1.1 om sammenhæng i uddannel-
seskæden. 

I forbindelse med anbefaling 1.7 om forsøg med 
et nyt, integreret naturfag i grundskolen på 1.-9. 
klassetrin foreslås det, at Undervisningsministeriet 
etablerer en følgeforskningsgruppe, der planlægger 
forsøget og udfører følgeforskning både undervejs 
og afslutningsvis. Dette med henblik på at frem-
bringe viden bl.a. om børn og unges motivation og 
læring, lærerkompetencer samt skolernes kapaci-
tetsopbygning (se uddybning i anbefaling 1.7).

Tidsplan
Idet de anbefalede indsatser kan igangsættes i 
forskellige tempi og er af forskellig varighed, anser 
strategigruppen det for nødvendigt med en koordi-
nationsgruppe. Der er en række indsatser, der kan 
iværksættes på kort sigt, bl.a. etablering af tættere 
samarbejdsrelationer mellem uddannelsesniveauer 
såsom universiteter og professionshøjskoler. Ud-
formning af kommunale strategier kan ske i takt med 
kommunernes øvrige politiske arbejde, hvorefter de 
enkelte institutioner, fx grundskoler, kan formulere 
deres lokale handleplan i forlængelse heraf. Nogle 
anbefalinger kræver justering eller præcisering i den 
nuværende lovgivning, hvorfor implementeringen af 
disse vil skulle ske på lidt længere sigt.
I figur 2 ses en anslået tidsplan for initiering og im-
plementering af anbefalingerne.

Figur 2. Tidsplan for implementering af anbefalingerne. Efter fuld implementering forventes aktiviteterne at fortsætte.
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Boks 1 
Begrebsafklaring 
Faglighed forstås i rapporten som en bred 
naturfaglighed, omfattende naturfaglig 
kompetence såvel som fagets vidensområder og 
metoder (byggende på forståelsen i Andersen 
et al. (2003) og Dolin (2005)). For lærerne 
består faglighed i fagdidaktisk kompetence, 
der kombinerer videnskabsfaglig viden med 
undervisningsfaglig viden og kunnen. De skal 
således kunne undervise, så de formidler det 
naturvidenskabelige indhold tilrettelagt på 
en hensigtsmæssig måde, hvilket betyder, at 
eleverne får de bedste forudsætninger for at 
tilegne sig de faglige mål med undervisningen.
For eleverne vil faglighed komme til udtryk ved, 
at de kan demonstrere faglige færdigheder og 
viden, kan anvende fagets metoder og generelt 
begå sig i fagkulturen. 

Naturfaglig kompetence3 følger definitionen i 
Andersen et al. (2003) som det at have viden om, 
at forstå, udøve, anvende og at kunne tage kritisk 
stilling til natur, naturfaglighed, naturvidenskab og 
teknologi i en mangfoldighed af sammenhænge, 
hvori disse indgår eller kan komme til at indgå.

STEM står for Science, Technology, Engineering 
og Mathematics. I dette arbejde betragtes 
teknologi bredt i form af både analoge og 
digitale teknologier og indbefatter arbejdet med 
computational thinking.

Naturvidenskabelige fag, naturfag og STEM-
fag anvendes på lige fod i rapporten. I skolen 
er fag generelt ikke videnskabsfag, men har 
derimod deres egen, faglige identitet. Fagene 
tager dog i forskellig grad udgangspunkt i de 
videnskabelige fag. På dagtilbudsområdet 
omtales den pædagogiske praksis relateret til det 
naturvidenskabelige område som arbejde med 
det pædagogiske læreplanstema ‘naturen og 
naturfænomener’. 

Naturvidenskabelig almendannelse forstås 
i strategiarbejdet som bestående af tre 
dimensioner, der følger definitionen i (Dolin, 
Jakobsen, Jensen & Johannsen, 2016), hvortil der 
i denne rapport er tilføjet teknologi sideordnet 
med naturvidenskab:

• Viden (om natur, naturvidenskab og 
teknologi; om naturvidenskabens og 
teknologiens værdi og funktion; om begreber 
og metoder, færdigheder og kompetencer)  

• Perspektiv (faginternt og -eksternt; til 
andre eller alle dele af fagets forhold; til og 

overskridende fagets grænser; historisk og 
til det samtidigt samfundsmæssigt relevante 
såvel som det fremtidigt fordrende) 

• Personlighed (kendetegnet ved en vilje til 
at opsøge, forholde sig til og bruge viden 
- identitetsdrivende, -overvindende og 
-overkommende, kritisk reflekterende, aktivt 
deltagende og adfærdsvejledende) 

Anvendelsesorienteret undervisning forstås 
i rapporten som at emner, problemstillinger og 
anvendte metoder i undervisningen så vidt muligt 
er hentet fra og rettet mod en anvendelse uden 
for skoleverdenen, så børn og unge bliver i stand 
til at anvende det faglige stof i meningsfulde 
sammenhænge i og udenfor undervisningen. 
Fokus for det anvendelsesorienterede kan være 
personligt, hvilket vil sige, at undervisningen 
er meningsfuld for eleverne i forhold til deres 
hverdag eller personlige udvikling. Fokus kan 
også være på undervisningens relevans for 
samfundsmæssige problemstillinger. Endelig 
kan fokus være på faglig autenticitet, hvor 
vægten lægges på inddragelse af autentiske 
problemstillinger fra fx forsknings- eller 
erhvervssammenhænge.

Computational thinking (CT) forstås i rapporten 
som de tankeprocesser, der foregår, når en 
problemstilling formuleres og de tilhørende 
løsninger udtrykkes på en sådan måde, at en 
computer - menneskelig eller en maskine - 
effektivt kan udføre dem (oversat fra Wing (2014)).

It i undervisningen forstås i rapporten som 
understøttende it-værktøjskompetencer 
(teknologisk, praktisk og pædagogisk 
understøttelse) på den ene side og som 
vidensområde i form af informatik og 
computational thinking på den anden. Her er 
tale om et vidensområde, der knytter sig tæt til 
naturvidenskaben, men også rækker ud over 
dette felt.

Med lærere forstås her lærere og undervisere 
på alle niveauer i uddannelsessystemet fra 
grundskole til videregående uddannelser.

Med pædagogisk personale forstås her 
pædagoger, pædagogiske assistenter, 
dagplejere og pædagogmedhjælpere i 
dagtilbud. I grundskolen skelnes her mellem 
lærere og pædagogisk personale, som 
her omfatter pædagoger, pædagogiske 
assistenter og pædagogmedhjælpere. Med 
pædagogiske grunduddannelser forstås her både 
pædagoguddannelsen og den pædagogiske 
assistentuddannelse.

3 Den valgte definition er en blandt flere mulige definitioner.
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Med faglige fællesskaber forstås her en 
gruppe lærere eller pædagogisk personale, 
der samles på en institution eller på tværs 
af institutioner, evt. også mellem institutioner 
på forskellige uddannelsestrin. De faglige 
fællesskaber kan fx være grupper af pædagogisk 
personale i dagtilbud, fagteams i grundskolen 
eller faggrupper på ungdomsuddannelserne. 
Nogle af disse kan fungere som professionelle 
læringsfællesskaber, hvor medlemmerne har 
en fælles forståelse af institutionens værdier 
og visioner, tager et kollektivt ansvar for 
elevernes læring, arbejder med reflekterende 
og professionelt undersøgende metoder, 
samarbejder på et praktisk plan, fx med fælles 
undervisning, kollegafeedback og evaluering 
samt fremmer læring og kompetenceudvikling 
i fællesskabet blandt lærerne i teamet (Stoll, 
Bolan, McMahon, Wallace & Thomas, 2006).

Med uddannelseskæden forstås 
dagtilbudsområdet og forskellige uddannelsestrin: 
grundskole, ungdomsuddannelse (gymnasier 
såvel som erhvervsuddannelser) samt 
overgangen til videregående uddannelser og job.

Med eksterne læringsmiljøer forstås her 
læringsmiljøer uden for skolen, fx naturhistoriske 
og tekniske museer, science centre, zoologiske 
haver, akvarier, landbrug, naturskoler, 
virksomheder samt lokalområdets natur- og 
kulturmiljø, herunder skolens nærområde.

16





Anbefalinger til en national strategi 
for de naturvidenskabelige fag

18

Del 2
Anbefalinger



Anbefalinger til en national strategi 
for de naturvidenskabelige fag

19

Mangeårige indsatser for at styrke undervisningen 
i de naturvidenskabelige fag har ikke kunnet løse 
udfordringerne med, at børn og unges nysgerrighed 
og motivation for naturvidenskab generelt mindskes 
gennem deres skoleforløb (Mathiasen, 2017), 
og at de har vanskeligt ved at anvende det, de 
lærer i ét fag i andre faglige sammenhænge i og 
udenfor skolen. Mange børn og unge oplever en 
undervisning i de naturvidenskabelige fag, som 
er fragmenteret, ofte mangler meningsfuldhed og 
kobling til verden uden for skolen, og som ikke 
hænger sammen på langs i uddannelseskæden. 
Samtidig er der i nogen grad uoverensstemmelse 
mellem målene for naturfagsundervisningen og den 
måde, de evalueres på (Bohm et al., 2017).

Der ligger endvidere en udfordring i, at lærerne ofte 
ser teknologi og engineering som uklare områder 
med den konsekvens, at begreberne udvandes 
(Nielsen, 2017). Ligesom det er en udfordring for 
lærerne “at danne ægte og meningsfulde koblinger 
mellem på den ene side teknologi, engineering og 
design og på den anden side naturfag/-videnskab og 
matematik” (Nielsen, 2017).

Anbefalingerne i dette kapitel er målrettet 
behovet for at skabe fornyelse i pædagogisk 
praksis og i undervisningen med henblik på 
det dobbelte mål: at styrke naturvidenskabelig 
almendannelse og at øge søgningen til 
naturvidenskabelige og teknologiske karriereveje. 
Strategigruppen peger på, at udviklingen af en 
styrket og sammenhængende faglighed i de 
naturvidenskabelige kompetenceområder og fag 
skal tage udgangspunkt i den nyeste forskning 
om pædagogisk praksis og undervisningspraksis. 
Målet er at fremme meningsfuld, relevant og 
engagerende pædagogisk praksis og undervisning, 
der fastholder børn og unges nysgerrighed og 
motivation. Desuden er målet at styrke dyb læring, 
så eleverne kan sætte deres faglige forståelse i spil 
i forhold til problemstillinger i både samfundet og 
i deres hverdagsliv. Interessen for naturvidenskab 
grundlægges tidligt, hvorfor aktiviteter i dagtilbud, 
der fremmer børns nysgerrighed og forståelse for 
naturen og naturfænomener, bør være et særligt 
opmærksomhedspunkt (Broström & Frøkjær, 2015; 
Broström & Frøkjær, 2016). Endvidere er overgangen 

mellem grundskole og erhvervsuddannelser et 
vigtigt fokusområde, idet en styrket sammenhæng 
potentielt vil kunne motivere flere unge til at vælge 
en erhvervsuddannelse inden for STEM-området (fx 
industritekniker, klejnsmed eller værktøjsmager).

Den pædagogiske praksis skal tage afsæt i et 
børneperspektiv og give børnene plads til at være 
aktive deltagere og udfolde eksperimenter sammen 
med andre (Nielsen et al., 2017).

Litteraturstudiet peger på, at meningsfuld, relevant 
og engagerende undervisning kendetegnes ved 
(Nielsen et al., 2017): 

• Relevans og anvendelsesorientering, bl.a. ved 
at tage afsæt i autentiske problemstillinger.

• Inddragelse af engineering og teknologi, 
herunder digital teknologi og computational 
thinking samt en tættere kobling til matematik.

• Undersøgelsesbaserede undervisningsmetoder 
og problemorienterede projekter.

• Løbende formativ feedback.
• Argumentation og diskussion, herunder at 

eleverne kan “forholde sig til fagligt indhold 
og samfundsmæssige forhold med et fagligt 
indhold”.

• Samarbejde med omverdenen, herunder 
eksterne læringsmiljøer.

Endvidere anbefaler strategigruppen, at der skabes 
en rød tråd fra dagtilbud til ungdomsuddannelse 
inden for de naturvidenskabelige områder, hvad 
angår både kompetencer og indhold, så børn og 
unge oplever sammenhæng og genkendelighed 
af begreber og fænomener på tværs af fagene 
og på langs af uddannelseskæden. Det 
foreslås derfor at harmonisere grundskolens og 
ungdomsuddannelsernes anvendelse af begrebet 
‘naturfaglig kompetence’. I forhold til fornyelse af 
undervisningens indhold og progression foreslår 
strategigruppen, at der hentes inspiration fra Big 
Ideas of Science Education (boks 2) til at skabe 
sammenhængende indhold i undervisningen. Hertil 
kommer integration af engineering og teknologi, 
herunder digital teknologi og computational thinking 
samt en tæt kobling til matematik. 

1. Styrket og 
sammenhængende faglighed 

i uddannelseskæden
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Boks 2 
Big Ideas of Science Education 
En international ekspertgruppe har gennem 
et flerårigt arbejde identificeret en række 
grundlæggende naturvidenskabelige principper 
(Big Ideas of Science Education). Baggrunden 
for arbejdet var, at børn og unge oplevede 
et overvældende og fragmenteret indhold i 
naturfagsundervisningen. De grundlæggende 
naturvidenskabelige principper repræsenterer de 
langsigtede mål for læring, som ekspertgruppen 
har udpeget, og progressionen af indholdet i 
læreplanerne på lavere niveauer peger frem mod 
disse erkendelser.

Naturvidenskabelige principper:
1. Alt stof i universet består af meget små 

partikler.
2. Objekter kan påvirke andre objekter på 

afstand.
3. Hvis et objekts bevægelse skal ændres, 

kræver det, at den samlede kraft, der 
påvirker objektet, er større end nul.

4. Den samlede mængde af energi i Universet 
er altid den samme, men den kan ændres 
fra en form til en anden gennem en given 
proces.

5. Sammensætningen af Jorden og dens 
atmosfære og de processer, der sker mellem 
dem, skaber Jordens overflade og dens 
klima.

6. Vores solsystem er en meget lille del af 
en enkelt af de milliarder af galakser, som 
findes i Universet.

7. Organismer er opbygget af celler og har en 
begrænset levetid.

8. Organismer har brug for energi og 
byggesten, som de oftest konkurrerer om 
eller afhænger af andre organismer for at få.

9. Genetisk information bliver givet videre fra 
en generation til den næste.

10. Diversiteten af organismer, nulevende og 
uddøde, er resultatet af evolution.

Principper om naturvidenskab:
11. Naturvidenskab handler om at finde årsagen, 

eller årsager, til fænomener i naturen.
12. Naturvidenskabelige forklaringer, teorier og 

modeller er dem, der passer bedst med den 
til enhver tid tilgængelige viden.

13. Den viden, naturvidenskaberne producerer, 
bliver brugt i engineering og teknologi til at 
fremstille produkter, der hjælper menneskers 
formål.

14. Når man anvender naturvidenskab, har det 
ofte etiske, sociale, økonomiske og politiske 
konsekvenser.

Oversat fra Harlen (2010)

1.1 Styrket sammenhæng 
i uddannelseskæden
Uddannelsesniveau
Dagtilbud, grundskole, ungdomsuddannelser og overgang 
til videregående uddannelser.

Aktører
Undervisningsministeriet samt en bredt sammensat 
ekspertgruppe udpeget af Undervisningsministeriet og med 
deltagelse af andre relevante ministerier.

Tidsperspektiv
Ekspertudvalget nedsættes nu og arbejder i et 2-årigt 
forløb.

Strategigruppens anbefalinger:
a. Undervisningsministeriet nedsætter 

et ekspertudvalg, der arbejder på at 
skabe fornyelse og sammenhæng i de 
naturvidenskabelige fags formål, mål, indhold 
og evaluering på de enkelte uddannelsestrin 
samt progression i uddannelseskæden fra 
dagtilbud, grundskole, ungdomsuddannelser til 
de videregående uddannelser. 

b. De relevante ministerier indarbejder 
ekspertudvalgets anbefalinger i fremtidig 
udvikling af uddannelser, ligesom 
professionshøjskoler og universiteter inddrager 
implementerede anbefalinger i efter- og 
videreuddannelsesindsatser.

c. Undervisningsministeriet afsætter en 
pulje til forskning i naturfagsdidaktik samt 
udvikling og evaluering af kompetencer i 
naturvidenskabelige fag til både formative og 
summative formål.

d. Undervisningsministeriet tager initiativ til i 
samarbejde med eksperter at skabe fælles 
evalueringsværktøjer til en koordineret 
evaluering og videndeling mellem projekter.

Uddybning af anbefalingerne
a. Ekspertudvalg skal arbejde på at skabe 
fornyelse i undervisningen samt sammenhæng på 
langs og tværs af uddannelseskæden
Ekspertudvalget udarbejder en beskrivelse af 
og plan for udviklingen af en progression i de 
naturvidenskabelige og teknologiske fags formål, 
mål, indhold og evaluering med inspiration fra bl.a. 
Big Ideas of Science Education (boks 2) og med 
integration af engineering og teknologi herunder 
digital teknologi og computational thinking samt 
en tæt kobling til matematik. I den forbindelse bør 
særligt overgangen til de videregående uddannelser 
inden for de naturvidenskabelige og teknologiske 
fag være i fokus.
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I ekspertudvalgets beskrivelse skal det fremgå, 
hvordan der sikres sammenhæng mellem de 
naturvidenskabeligt orienterede læreplanstemaer 
i dagtilbud, kompetenceområderne inden for de 
naturfaglige områder i 0. klasse, naturfagene i 1.-9. 
klasse samt 10. klasse, de naturvidenskabelige 
fag på de gymnasiale uddannelser samt de 
naturvidenskabelige og teknologiske fag på 
erhvervsuddannelserne. Samtidig tages hensyn 
til børn og unges kognitive og affektive udvikling, 
ligesom der lægges særligt vægt på overgange.

Inddragelse af engineering og teknologi samt 
kobling til matematik skal være et fokusområde i 
ekspertudvalgets arbejde, idet strategigruppen har 
peget på, at underviserne i de naturvidenskabelige 
fag har vanskeligt ved at skabe samspil og synergi 
mellem naturvidenskab, teknologi, engineering 
og matematik. Det anbefales i Rapport om 
kvalificeret arbejdskraft (Danmarks Vækstråd, 
2016) at computational thinking “gøres til en 
integreret og obligatorisk del af undervisningen 
på relevante uddannelser – både i folkeskolen, på 
ungdomsuddannelser, de videregående uddannelser 
samt på voksen- og efteruddannelsesforløb”. I 
rapporten Danmark som digital frontløber (Digitalt 
Vækstpanel, 2017) anbefales det, at ”informatik 
skal indføres som et selvstændigt obligatorisk fag 
i folkeskolen fra de tidlige år og frem”. I forhold til 
grundskolen er der således forskellige perspektiver 
på, hvordan digital teknologi samt computational 
thinking bedst kan indgå i undervisningen. 
Rapporterne peger dog overordnet på, at 
engineering og teknologi, og herunder også digital 
teknologi samt computational thinking, skal indgå 
i de naturvidenskabelige fag i grundskolen og på 
ungdomsuddannelser. 

Det skal bemærkes, at der allerede i gymnasiet 
er indført et obligatorisk informatikfag på 
hhx fra 2017. Derudover er informatik et 
valgfag på stx og htx. Det noteres desuden, at 
Undervisningsministeriet har igangsat et forsøg med 
nyt valgfag om teknologiforståelse i grundskolen 
(Undervisningsministeriet, 2017a), hvor erfaringerne 
med det konkrete, faglige indhold i dette fag 
efterfølgende vil kunne inddrages.

Ekspertudvalget afslutter sit arbejde efter to 
år med en samlet aflevering af anbefalinger til 
Undervisningsministeriet.

b. Ministerierne indarbejder anbefalingerne i 
fremtidigt arbejde med udvikling af fag og prøver
I de seneste år er der gennemført - eller er 
ved at blive gennemført - reformer på alle 
uddannelsesniveauerne samt i dagtilbud. Udspil 
til en styrket, pædagogisk læreplan i dagtilbud er 
under politisk behandling, de faglige mål for fagene 
er blevet ændret i grundskolen og gymnasiet, og 
der er indført en ny fælles prøve i naturfagene i 

grundskolen. På erhvervsuddannelserne justerer 
de faglige udvalg løbende uddannelsernes indhold 
for at sikre en tilpasning til kompetencebehovet 
for den færdiguddannede arbejdskraft, 
herunder behovet for kompetencer inden for de 
naturvidenskabelige og teknologiske fag. Mange 
af disse tiltag er dog gennemført uafhængigt af 
hinanden. Ekspertudvalgets anbefalinger skal sikre, 
at fremtidigt arbejde med udvikling af pædagogisk 
praksis, fag og prøver i højere grad hænger 
sammen. I forlængelse af justeringerne af fag og 
uddannelser inddrager professionshøjskoler og 
universiteter de implementerede anbefalinger i efter- 
og videreuddannelsesindsatser. 

c. Behov for forskning i udvikling og evaluering 
af kompetencer
Strategigruppen har peget på det hensigtsmæssige 
i at analysere og sikre sammenhæng mellem de 
faglige måls fokus på både faglige kompetencer 
og færdigheder samt analysere, hvilke 
evalueringsformer, der er mest velegnede til at 
afprøve kompetencerne. Generelt er der behov 
for at udvikle evaluering af kompetencer i de 
naturvidenskabelige fag til både formative og 
summative formål, men især hvorledes de to formål 
kan forenes. Andre fokuspunkter er, hvordan formativ 
feedback kan integreres bedre i undervisningen, 
samtidig med, at det eksisterende præstationspres 
fra summative evalueringer ikke underminerer 
læringen. Kort sagt er der brug for, at der opbygges 
en balanceret evalueringskultur i og omkring 
undervisningen, hvor der både genereres brugbare 
uddannelsesdata og fokuseres på elevernes 
langsigtede dannelse og læring.
Det nedsatte ekspertudvalg (se ovenfor) kommer 
med anbefalinger til Undervisningsministeriet 
vedr. rammer for og indhold i en forsknings- og 
udviklingspulje til evaluering i naturvidenskabelige 
og teknologiske fag med fokus på både formativ og 
summativ evaluering, herunder evalueringsformer 
og værktøjer. I arbejdet med at udforme disse 
anbefalinger, inddrages erfaringer fra følgeforskning 
af aktuelle indsatser i grundskolen og på 
ungdomsuddannelser.

d. Udvikling af evalueringsværktøjer ift. 
koordineret evaluering af projekter
Der mangler en koordineret evaluering af projekter 
inden for undervisning i de naturvidenskabelige 
og teknologiske fag, og praksiskortlægningen 
peger derfor på behovet for at sikre, at “fremtidige 
indsatser bliver dokumenteret på måder, som 
er lødige og samtidig relevante for udvikling af 
praksis” (Sølberg, 2016). Det er på den baggrund, at 
Undervisningsministeriet i samarbejde med eksperter 
og eventuelt med inddragelse af koordinerende 
aktører bør iværksætte udvikling af en række 
fælles evalueringsværktøjer. Værktøjerne skal 
sikre sammenhæng mellem projekter gennem en 
koordineret evaluering og videndeling.
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thinking bør udgøre et nyt, selvstændigt fag 
i grundskolen eller integreres i eksisterende 
fag. Anbefalingen er her, at digital teknologi, 
herunder computational thinking, primært kobles 
til de naturfaglige fag. For at sikre tilstrækkelige 
lærerkompetencer kan skolerne vælge at organisere 
undervisningen i digital teknologi, så udvalgte 
lærere underviser i dette område, indtil tilstrækkeligt 
mange natur/teknologi-lærere har opnået 
undervisningskompetence i digital teknologi samt 
computational thinking.

b. Justering af biologi, fysik/kemi og geografi
Det er de samme udfordringer i forhold til teknologi 
og engineering, der er gældende i udskolingens 
naturfag, hvor det tilsvarende anbefales at justere 
Fælles Mål, læseplaner og vejledninger for fagene 
biologi, fysik/kemi og geografi. Justeringerne kan 
desuden tydeliggøre potentielle samarbejdsflader 
mellem hhv. naturfagene og folkeskolens 
obligatoriske emner, herunder uddannelse og 
job, og andre fag som idræt, madkundskab, 
håndværk og design, samfundsfag og ikke mindst 
matematik. Hensigten er at opnå synergieffekter ved 
koordinerede indsatser mellem fagene.

Såfremt kommunen og skolerne vedtager 
Undervisningsministeriets vejledende læseplan 
for naturfagene indgår heri seks fællesfaglige 
fokusområder, hvoraf der i hele trinforløbet 7.-9. 
klasse skal arbejdes med mindst fire af disse seks 
fællesfaglige fokusområder. Med indførelse af ny 
fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi har 
Undervisningsministeriet desuden stillet krav om, 
at der skal opgives fire fællesfaglige fokusområder, 
der har indgået i undervisningen i 8. og 9. klasse. 
Det er ikke et krav, at det er de fire fællesfaglige 
fokusområder fra læseplanen, der opgives til 
prøven. For at kvalificere og understøtte skolernes 
arbejde med fællesfaglige fokusområder anbefaler 
strategigruppen, at Undervisningsministeriet 
konkretiserer i prøvebekendtgørelsens fagbilag, 
hvilke kriterier der er for fællesfaglige fokusområder, 
som kan opgives til prøven, samt udarbejder nyt 
vejledningsmateriale om arbejdet med fællesfaglige 
fokusområder, herunder fx hjælp til, hvordan et 
fællesfagligt fokusområde skal forstås, og hvad det 
skal indeholde.

c. Obligatorisk naturfaglig-matematisk 
projektopgave i 8. klasse
En obligatorisk naturfaglig-matematisk 
projektopgave i 8. klasse kan bygge videre på 
erfaringerne fra den frivillige projektopgave, som har 
været gennemført som forsøg i 9. klasse i skoleårene 
2015/2016 og 2016/2017. Modsat den frivillige 
projektopgave skal den obligatoriske opgave, der 
anbefales her, indeholde krav om inddragelse af 
engineering og teknologi. Endvidere anbefales det, 
at den naturfaglig-matematiske projektopgave udgør 
et af de fællesfaglige fokusområder i udskolingen.

1.2 Nye elementer i 
grundskolens naturfag
Uddannelsesniveau
Grundskole. 

Aktører
Undervisningsministeriet, kommunale forvaltninger, ledelser 
i grundskoler samt naturfagsdidaktiske praktikere og 
forskere.

Tidsperspektiv
Implementeret 1-2 år efter igangsættelse. 
Fortsætter herefter.

Strategigruppens anbefalinger:
a. Undervisningsministeriet tilføjer et nyt fagligt 

indhold i Fælles Mål for natur/teknologi, der 
omfatter digital teknologi og computational 
thinking. I denne forbindelse foretages en 
vurdering af behovet for justering af natur/
teknologi-fagets vejledende timetal.

b. Undervisningsministeriet justerer Fælles 
Mål, læseplaner og vejledninger for fagene 
biologi, fysik/kemi og geografi i det omfang, 
det er nødvendigt for at tydeliggøre dels 
teknologi, herunder digital teknologi, 
computational thinking og engineering, og 
dels sammenhængen fra natur/teknologi til 
udskolingens naturfag.

c. Undervisningsministeriet indfører en obligatorisk 
naturfaglig-matematisk projektopgave på 
grundskolens 8. klassetrin med krav om fokus 
på engineering og teknologi.

d. Koordinationsgruppen (udfoldes i 3.1) eller 
en national, samlende aktør inden for 
naturfagsområdet udarbejder oplæg til dialog 
på nationalt, kommunalt og lokalt niveau om 
god naturfagsundervisning. Skolelederne 
prioriterer ressourcer til dialog om og 
indarbejdning af god undervisningspraksis, bl.a. 
i samarbejde med den lokale ressourceperson 
på skolen.

Uddybning af anbefalingerne
a. Tilføjelse af nyt fagligt indhold i natur/teknologi
Både litteraturstudiet (Nielsen et al., 2017) og 
udfordringsrapporten (Bohm et al., 2017) har 
beskrevet kobling af teknologi og engineering 
til det traditionelle indhold i naturfagene som 
en udfordring. Det er derfor hensigtsmæssigt, 
at Undervisningsministeriet formulerer mål for 
arbejdet med engineering og teknologi, herunder 
digital teknologi og computational thinking i natur/
teknologi. Ovennævnte elementer bør desuden 
indgå i efter- og videreuddannelse af lærere samt 
i de enkelte fagteams arbejde med at planlægge, 
gennemføre og evaluere undervisningen i natur/
teknologi. I strategigruppen er der udtrykt forskellige 
holdninger til, om digital teknologi og computational 
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d. Oplæg til dialog om god naturfagsundervisning
Koordinationsgruppen eller en national 
samlende aktør udarbejder et oplæg til dialog 
på nationalt, kommunalt og lokalt plan om god 
naturfagsundervisning, der tager afsæt i hhv. de 
12 pejlemærker for god undervisning, som er et 
oplæg til en lokal og national faglig debat om, hvad 
god undervisning er, og hvordan god undervisning 
skabes (Undervisningsministeriet og Danske 
Underviserorganisationers Samråd, 2017), Big Ideas 
of Science Education (boks 2) og litteraturstudiets 
perspektiver på, hvad der styrker læring og 
motivation inden for naturvidenskab og teknologi (se 
indledningen til kap. 1).

1.3 Styrket 
sammenhæng 
mellem udskoling og 
ungdomsuddannelser
Uddannelsesniveau
Grundskole og ungdomsuddannelse.

Aktører
Rektorer på ungdomsuddannelser, ledelser på grundskoler, 
kommunale skoleforvaltninger, Undervisningsministeriet, 
Ungdommens Uddannelsesvejledning, faglige foreninger.

Tidsperspektiv
Implementeret 1-2 år efter igangsættelse. 
Fortsætter herefter.

Strategigruppens anbefalinger: 
a. Kommuner indskriver i deres 

naturvidenskabsstrategi (se anbefaling 3.2), 
at skoleforvaltninger faciliterer, at lokale 
grundskoler indgår samarbejdsaftaler med 
lokale gymnasier om fælles undervisningsforløb 
med deltagelse af elever fra begge 
uddannelsestrin, og at der fx etableres 
naturvidenskabelige valgfag i udskolingen.

b. Kommuner indskriver i deres 
naturvidenskabsstrategi (se anbefaling 3.2), 
at skoleforvaltninger faciliterer, at lokale 
grundskoler indgår samarbejdsaftaler med 
lokale erhvervsuddannelser om fælles 
undervisningsforløb med deltagelse af elever 
fra begge uddannelsestrin samt fx etablerer 
naturvidenskabelige valgfag og introkurser til 
erhvervsuddannelser i udskolingen.

c. Undervisningsministeriet og Ungdommens 
Uddannelsesvejledning styrker de 
vejledningsindsatser, der er rettet mod 
de naturvidenskabelige og tekniske 
ungdomsuddannelser, herunder 
introduktionskurser, praktik, brobygning og øvrig 
personlig og digital vejledning.

Uddybning af anbefalingerne
Der er ikke tilstrækkelig sammenhæng mellem 
grundskolen og ungdomsuddannelserne, hvilket 
betyder, at de unge oplever store spring i 
overgangen både hvad angår indholdet, det faglige 
niveau, undervisningskulturer og de studiestrategier, 
der understøttes (Petersen, 2017). Samtidig bliver 
børn og unges motivation for naturvidenskab 
generelt mindre gennem deres skoleforløb 
(Mathiasen, 2017). Den faldende motivation har især 
betydning for de unges valg af uddannelse, og der 
er behov for, at alle unge får et grundlæggende 
kendskab til spektret af ungdomsuddannelser og 
hvilke jobs, de kan føre til. 

Derfor er det væsentligt, at grundskoler og 
ungdomsuddannelser samarbejder om at skabe 
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b. Samarbejde mellem grundskoler og 
erhvervsuddannelser
Undervisere på grundskoler og erhvervsuddannelser 
anbefales at gennemføre fælles undervisningsforløb 
i de naturvidenskabelige fag, der inddrager 
elever på begge uddannelsestrin. Tilsvarende 
kan der i samarbejde mellem grundskoler og 
erhvervsskoler udvikles valgfag, der tager 
udgangspunkt i tekniske og naturvidenskabelige 
delelementer af erhvervsskolernes grundforløb. 
I samarbejdet med erhvervsskolerne sættes 
desuden et særligt fokus på anvendelsesorientering 
og praktiske elementer i undervisningen. Dette 
kan understøtte en evt. kommende praksisfaglig 
dimension i uddannelsesparathedsvurderingen 
(Undervisningsministeriet, 2017c). Undervisningen 
kan enten gennemføres på en grundskole eller 
på en erhvervsskole, der råder over faglokaler 
og teknisk udstyr, som grundskoler ellers ikke 
har adgang til. Brobygning mellem grundskolen 
og erhvervsuddannelserne kan omfatte STEM-
området bredt og relatere sig til uddannelser 
som fx industriteknik eller teknisk designer. 
Endvidere professionaliseres brobygningen, 
således at den relevante faglærer deltager i 
brobygningsforløbet. Dermed kan faglæreren bringe 
viden og perspektivering tilbage til undervisningen i 
grundskolen. Samarbejdet udvikles gennem netværk 
som beskrevet i anbefaling 3.2 og 3.4.

c. Styrkelse af uddannelsesvejledning 
mod STEM-området 
Både den digitale (Uddannelsesguiden.dk) og andre 
vejledningsaktiviteter styrkes, således at alle elever 
introduceres til naturvidenskabelige og tekniske 

Boks 3 
Matematiklærer-netværk 
i Silkeborg 
Siden 2001 har der eksisteret et netværk af 
matematiklærere fra grundskoler, hf, hhx, htx 
og stx i Silkeborgområdet. Formålet er at skabe 
den bedst mulige overgang i matematik fra 
grundskole til en gymnasial uddannelse.

Lærerne mødes for at udveksle erfaringer og for 
at skabe en rød tråd i udviklingen af de unges 
kompetencer, og netværket har gennemført en 
lang række udviklingsprojekter. Der er bl.a. blevet 
foretaget elevundersøgelser, og der er udarbejdet 
undervisningsmaterialer til såvel elever som 
lærere.

gymnasiet.dk/om-sg/samarbejde-med-grundskolen/
matematiklaerer-netvaerk/

Boks 4
Valgfag for grundskoler på 
erhvervsuddannelser og 
gymnasier 
• Technical Education Copenhagen (TEC) 

tilbyder valgfag for 7.-10. klasse på eud/
eux i fx teknologiværksted, teknologi 
og kommunikation, produktudvikling og 
formgivning samt iværksætteri og metal/
motorværksted.

• Herning gymnasium tilbyder valgfaget 
‘naturvidenskabelig linje’ som valgfag for 
grundskolerne.

tec.dk/for-skoler/valgfag/

herning-gym.dk/aktiviteter/til-folkeskolerne/valgfag/
naturvidenskab-2017/

en god faglig overgang. For grundskolerne kan 
samarbejdsaftalerne være en del af forpligtelsen 
til at etablere åben skole-samarbejde (se 
anbefaling 1.6). Med lov 192 af 27/02/2017 
(Undervisningsministeriet, 2017b) er der desuden 
udvidede muligheder for, at undervisere fra 
ungdomsuddannelser i begrænset omfang kan 
varetage undervisning i folkeskolen, fx i valgfag.

Der kan være organisatoriske udfordringer forbundet 
med samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner 
med forskellig organisering og styringsform. 
Et stærkt lokalt samarbejde, der er til gavn for 
elevernes læring, vil forudsætte, at ledelsen 
på hver institution prioriterer samarbejdet og 
afsætter ressourcer til lærernes fælles udvikling af 
undervisning, valgfag mv.

a. Samarbejde mellem grundskoler og gymnasier
Undervisere på grundskoler og gymnasier anbefales 
at gennemføre fælles undervisningsforløb i de 
naturvidenskabelige fag med inddragelse af elever 
på begge uddannelsestrin. Samarbejdet udvikles 
gennem netværk som beskrevet i anbefalingerne 
i kapitel 3. Der kan fx etableres samarbejdsaftaler 
mellem grundskoler og gymnasier om valgfag 
for udskolingen, som indgår i kommunens 
valgfagsordning inden for gældende rammer. 
Valgfaget kan fx være et forløb i informatik eller 
bioteknologi. I samarbejdet med gymnasierne 
sættes der særligt fokus på, at de unge får en 
fornemmelse for det faglige niveau i gymnasiet. 
Undervisningen kan gennemføres på en grundskole, 
eller, hvor det er muligt, på gymnasiet for at benytte 
faglokaler.

http://gymnasiet.dk/om-sg/samarbejde-med-grundskolen/matematiklaerer-netvaerk/
http://gymnasiet.dk/om-sg/samarbejde-med-grundskolen/matematiklaerer-netvaerk/
http://www.tec.dk/for-skoler/valgfag/
http://www.herning-gym.dk/aktiviteter/til-folkeskolerne/valgfag/naturvidenskab-2017/
http://www.herning-gym.dk/aktiviteter/til-folkeskolerne/valgfag/naturvidenskab-2017/
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1.4 Fornyelse af 
undervisningen på 
ungdomsuddannelserne
Uddannelsesniveau
Ungdomsuddannelser, videregående uddannelser.

Aktører
Rektorer og undervisere på gymnasier og 
erhvervsuddannelser samt universiteter, 
professionshøjskoler, erhvervsakademier, maritime 
uddannelsesinstitutioner, studievejledning og faglige 
foreninger.

Tidsperspektiv
Implementeret 1-2 år efter igangsættelse. 
Fortsætter herefter.

Strategigruppens anbefalinger:
a. Rektorer og undervisere på stx og hf skal have 

incitamenter til fortsat at prioritere lokale udvik-
lingsarbejder for at inddrage problemorientere-
de og anvendelsesorienterede undervisningsfor-
mer i de naturvidenskabelige fag.

b. Rektorer og undervisere på stx og hf skal have 
incitamenter til at udarbejde principper for ind-
dragelse af engineering, teknologi og undersø-
gelsesbaserede undervisningsformer i naturvi-
denskabsundervisningen.

c. Underviserne på gymnasier skal have incita-
menter til at udvikle, evaluere og videndele om 
modeller for samarbejder på tværs af fagene 
inden for studieretningen. Undervisningsministe-
riet udarbejder vejledning herfor.

d. Gymnasier indgår forpligtende samarbejder 
med naturvidenskabelige og tekniske fakulteter 
på universiteter og professionshøjskoler om 
undervisningsforløb, der fokuserer på de unges 
faglige introduktion til relevante uddannelser på 
universiteter og professionshøjskoler.

e. Erhvervsuddannelser indgår forpligtende 
samarbejder med relevante erhvervsakademier, 
professionshøjskoler o.lign. om undervisnings-
forløb, der fokuserer på de unges introduktion til 
relevante videreuddannelsesmuligheder.

Uddybning af anbefalingerne
a. Fortsatte udviklingsarbejder om problem- 
og anvendelsesorientering
Litteraturstudiet opsummerer, at “i STEM-fagene 
foregår læringen for de fleste elever optimalt ved 
at deltage i praksisser, der involverer anvendelse af 
fagligheden, hvilket ofte vil indebære, at eleverne 
bør indgå i autentiske aktiviteter. Elevernes engage-
ment fordrer arbejde med meningsfulde problemstil-
linger, forstået som personligt og samfundsmæssigt 

uddannelser og erhverv. Både uddannelsesvejledere 
og grundskolelærere skal have kendskab til 
ungdomsuddannelser og erhverv, hvor STEM-
kompetencer indgår. Dette vil kræve både mere tid 
til og bedre rammer for vejledning og betyde, at der 
skal afsættes ressourcer til kompetenceudvikling af 
uddannelsesvejledere.

Vejledning kan også rettes mod EUD104 samt 
20/20-model5 ift. 10. klasse. Introduktionen til 
erhvervsskolerne kan desuden have det sigte, at 
grundskoleeleverne opnår en forståelse for den 
praktiske erhvervsudøvelse af naturfag. Herudover 
kan den rette sig mod introduktionskurser til 
STEM-kompetencer på eud og eux, brobygning 
og praktikken i 8. klasse. I forhold til unges valg af 
videregående uddannelser arbejder Uddannelses- 
og Forskningsministeriet desuden fortsat med STEM 
som indsatsområde i Studievalg. 

4 EUD10 er en 10. klasse for elever, der ikke opfylder adgangskravene til eud. 
Gennem EUD10. kan eleverne afprøve eud-fag samt forbedre deres karakterer 
med henblik på at optagelse på grundforløb 1 på eud.
5 20/20-ordningen er en 10. klasse, der består af 20 uger med 10. klasses 
undervisning samt 20 uger med grundforløb 1 på eud. Elever kan starte direkte 
på grundforløb 2 på eud efter dette 10. klassesforløb.
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vedkommende. Relevans og anvendelsesorientering 
er stærke drivkræfter for læring i STEM-fagene” 
(Nielsen et al., 2017). Det varierer, i hvor høj grad 
gymnasierne inddrager elevcentrerede og anvendel-
sesorienterede undervisningsformer i undervisningen 
i de naturvidenskabelige og teknologiske fag. Disse 
tilgange er ofte mere anvendte på htx og eud/eux 
end på stx og hf, hvilket kan bidrage til en øget elev-
motivation. Det anbefales derfor, at de almene gym-
nasier med udgangspunkt i de nye læreplaner for 
de naturvidenskabelige fag arbejder videre med at 
styrke problembaserede og anvendelsesorienterede 
undervisningsformer og relatere undervisningens 
faglige indhold til Big Ideas of Science Education (jf. 
indledningen til kap. 1 samt boks 2).

b. Øget inddragelse af teknologi, engineering og 
undersøgelsesbaserede undervisningsformer
Strategigruppen peger på, at de gymnasiale ud-
dannelser i højere grad kan inddrage engineering, 
teknologi og undersøgelsesbaserede undervis-
ningsformer i undervisningen. Enkelte gymnasiale 
retninger og institutionerne inddrager i nogen grad 
disse elementer, og erfaringer herfra kan danne 
inspiration for andre. Konkret ser strategigruppen 
et behov for faglig udvikling og opkvalificering af 
lærernes kompetencer til at anvende engineering, 
teknologi og undersøgelsesbaserede undervisnings-
former i undervisningen. Det anbefales, at de faglige 
foreninger samarbejder om at udbyde fælles, faglige 
kurser om anvendelse af engineering, teknologi og 
undersøgelsesbaserede undervisningsformer i de 
naturvidenskabelige fag. Rektorerne skal herefter 
prioritere ressourcer til deltagelse i de faglige kurser. 
Tillige bør rektorerne etablere lokale skolebaserede 
udviklingsprojekter i samarbejde med fx Danske 
Science Gymnasier (DASG) om at udvikle indhold 
og undervisningsformer i de naturvidenskabelige 
fag. Formålet er at øge integrationen af engineering, 
teknologi og undersøgelsesbasering. 

En anden mulighed er, at en central aktør udvikler 
eksemplariske forløb med henblik på, at lærerteams 
kollektivt udvikler undervisningskompetencer inden 
for engineering og teknologi. Forløbet kunne fx 
bestå af instruktionsvideoer og -oplæg samt henvis-
ninger til relevant materiale (artikler, Ted Talks mm.), 
ligesom forløbet kunne danne udgangspunkt for 
undervisning i engineering og teknologi. 

c. Modeller for samarbejde på tværs af fagene
Anvendelsesorienteret undervisning, der har poten-
tiale til at stimulere elevmotivation, foregår med for-
del i en tværfaglig kontekst. Underviserne anbefales 
at udvikle modeller for den tværfaglige undervisning 
inden for studieretningen bl.a. i forbindelse med stu-
dieretningsprojekter på stx, studieområdeprojekt på 
htx og hhx samt naturvidenskabelig faggruppe på hf. 

Desuden er der et uforløst potentiale i et øget tvær-
fagligt samarbejde mellem de naturvidenskabelige 
faggrupper på institutionen om konkrete indsatser, 
såsom udvikling af naturvidenskabeligt grundforløb, 
virksomhedssamarbejde og fx problemorienteret 
undervisning i de naturvidenskabelige fag. I den for-
bindelse er der behov for, at rektorerne i forlængelse 
af de nye læreplaner for de naturvidenskabelige fag 
prioriterer at skabe strukturer for og støtte implemen-
teringen af faglige læringsfællesskaber på tværs 
af de naturvidenskabelige faggrupper i gymnasiet. 
Disse faggrupper kan initiere tværfaglige udviklings-
projekter, både mellem de naturvidenskabelige fag 
og også med andre fagligheder. Projekterne kan 
søges finansieret via regionale udviklingsmidler evt. 
i samspil med Danske Science Gymnasier (DASG), 
ligesom efteruddannelse kan bygge på eksisterende 
indsatser, såsom faglige foreningers kurser og ‘faglig 
udvikling i praksis’ (FIP). 

d. Introduktion til relevante videregående uddan-
nelser på universiteter og professionshøjskoler
På ungdomsuddannelser er det nødvendigt at styrke 
motivation og gennemførelse, ligesom de unge 
ved overgangen til videregående uddannelser skal 
klædes på til at træffe et uddannelsesvalg i retning 
af STEM. Gymnasiereformens indførelse af karrie-
relæring giver gymnasierne mulighed for at gøre 
eleverne mere karrierekompetente - også i forhold 
til STEM-uddannelser. Gymnasierne anbefales i 
den forbindelse, og som led i arbejdet med karrie-
re-perspektivet, der er indføjet i de nye læreplaner, 
at indgå forpligtende samarbejder med naturviden-
skabelige og tekniske fakulteter på universiteterne, 
læreruddannelser og pædagogiske grunduddannel-
ser samt uddannelser med naturvidenskabelige og 
tekniske indholdselementer (fx radiograf) på profes-
sionshøjskolerne og evt. erhvervsakademier.   Sam-
arbejdet involverer planlægning, gennemførelse og 
evaluering af konkrete undervisningsforløb. Fokus i 
samarbejdet er at inddrage den nyeste naturviden-
skabelige forskning i undervisningen med henblik 
på at introducere de unge til relevante uddannelser 
på universiteter og professionshøjskoler. Herunder 
kan der bygges videre på eksisterende indsatser, fx 
om at lade hf-kursister besøge professionshøjskoler 
samt at hf-kursister efter gymnasiereformen 2017 
skal igennem et 70 timers praktikforløb. 

e. Introduktion til relevante videregående 
uddannelser på erhvervsakademier, 
professionshøjskoler o.lign.
For at inspirere unge på eud/eux til en videregåen-
de uddannelse i erhvervsfaglig retning anbefales 
erhvervsuddannelserne at etablere samarbejder om 
undervisningsforløb på relevante erhvervsakademi-
er, professionshøjskoler og maritime uddannelsesin-
stitutioner, fx på maskinmesterskoler.
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a. Opdaterede naturfagslokaler i grundskolen og 
pædagogiske læringsmiljøer i dagtilbud
Strategigruppen fremhæver vigtigheden af, at de 
kommunale forvaltninger prioriterer tidssvarende na-
turfagslokaler, der også muliggør teknologi- og en-
gineeringforløb, i grundskolerne. I mange kommuner 
har renovering af de naturfaglige undervisningsfaci-
liteter allerede været prioriteret, og strategigruppen 
anbefaler, at kommunerne også i fremtiden priorite-
rer tidssvarende faglokaler og attraktive udeområ-
der. Derudover bør kommuner og skoler sikre, at de 
nuværende lokaler er indrettede til, at undervisning 
skal indeholde engineering og teknologi og kobles 
tættere til matematik. Strategigruppen anbefaler, at 
undervisning i natur/teknologi foregår i faglokaler, 
hvilket ikke er tilfældet på alle skoler. 

Faglokalerne på grundskoleområdet bør rumme re-
levant udstyr og apparatur til det praktiske og under-
søgende arbejde både i laboratoriet og i felten, dvs. 
både i naturområder og i samarbejde med virksom-
heder. Udstyret skal bl.a. understøtte muligheden for 
at arbejde med dataopsamling og programmering. 
Der skal ligeledes være mulighed for efterbehand-
ling af de indsamlede data og materialer både fysisk 
og digitalt. Desuden anbefales skolerne at prioritere 
engineering og teknologi ved nyindkøb af undervis-
ningsmidler og udstyr, så eksempelvis bygning og 
afprøvning af prototyper bliver en mulighed. 

I de kommunale naturvidensskabsstrategier bør, 
foruden grundskoleområdet, også faciliteterne i 
dagtilbud prioriteres. Dette for at sikre tidssvaren-
de pædagogiske læringsmiljøer i forbindelse med 
implementeringen af den styrkede læreplan på 
dagtilbudsområdet. Derudover ses, at institutionerne 
på dagtilbudsområdet ofte har begrænset udstyr til 
undersøgelse af naturen og naturfænomener. Det vil 
derfor være hensigtsmæssigt, at alle institutioner har 
adgang til udstyr, enten ved at kommunerne priorite-
rer udstyr til hver institution eller ved, at institutioner i 
et nærområde samarbejder om større udstyr. 

b. Tidssvarende pædagogiske materialer 
til dagtilbud
I dagtilbud kan arbejdet med at omsætte viden til 
pædagogisk praksis styrkes, herunder i relation til 
arbejdet med den pædagogiske læreplan. I øjeblik-
ket udarbejdes en ny ramme om den lokale pæda-
gogiske læreplan for dagtilbud. I den forbindelse er 
der behov for materialer, der kan understøtte den 
kommende implementering af centrale områder i 
den styrkede læreplan – herunder det pædagogiske 
arbejde med at inddrage naturen og naturfænome-
ner i en tilgang baseret på leg og eksperimenter.

1.5 Opdaterede 
undervisningsmidler og 
-faciliteter
Uddannelsesniveau
Dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelser.

Aktører
Undervisningsministeriet, kommunale og regionale 
forvaltninger, ledelser i dagtilbud, grundskoler og på 
ungdomsuddannelser, fonde, forlag, virksomheder, centre 
for undervisningsmidler. 

Tidsperspektiv
Implementeret 3-4 år efter igangsættelse. 
Fortsætter herefter.

Strategigruppens anbefalinger:
a. Alle kommuner prioriterer at etablere og/eller 

renovere faglokaler til naturfagsundervisningen 
(herunder med fokus på teknologi og engine-
ering) samt pædagogiske læringsmiljøer til 
arbejdet med læreplanstemaet ‘naturen og 
naturfænomener’ i dagtilbud.

b. Alle kommuner sikrer udviklingen og formid-
lingen af materialer til dagtilbud, der kan 
understøtte det pædagogiske arbejde med det 
naturvidenskabelige område i forlængelse af 
den styrkede pædagogiske læreplan.

c. Udviklere af undervisningsmaterialer, fx forlag, 
udvikler nye undervisningsmaterialer til natur-
fagsundervisning i grundskolen, der fokuserer 
på inddragelse af engineering, teknologi, 
herunder digital teknologi, samt computational 
thinking og med kobling til matematik (se anbe-
faling 1.2).

d. Kommunale forvaltninger sikrer muligheden for, 
at dagtilbud og grundskoler kan samarbejde 
med gymnasier og erhvervsuddannelser samt 
evt. virksomheder om anvendelse af naturviden-
skabelige faciliteter.

e. Gymnasier og aftagerinstitutioner samarbejder 
om undervisningsforløb og faciliteter, hvor det 
giver mening, fx ved brug af særligt eksperimen-
telt udstyr og brug af teknologi. Erhvervsuddan-
nelserne kan om muligt involveres i samarbej-
det.

 
Uddybning af anbefalingerne
Tidssvarende undervisningsfaciliteter og opdaterede 
undervisningsmidler, der inviterer til en eksperimen-
terende og undersøgende undervisning, kan bidrage 
til at fastholde børn og unges motivation for at arbej-
de med og fordybe sig i naturvidenskab. 
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c. Udvikling af undervisningsmidler til naturfag 
i grundskolen
Strategigruppen anbefaler, at der løbende udvikles 
og distribueres gode undervisningsmaterialer, der 
baserer sig på et moderne og forskningsunderbyg-
get syn på god undervisningspraksis i naturfagene 
(se indledningen til kap. 1). Udvikling af undervis-
ningsmaterialer foregår mange steder, fx på forlag, 
i samarbejde mellem forsknings- og udviklingspro-
jekter på professionshøjskoler og i projekter, der 
involverer universiteter i samarbejde med grundsko-
ler eller ungdomsuddannelser mv. Undervisningsma-
terialerne skal understøtte lærerne i at gennemføre 
god undervisning, herunder fokus på faglig begrebs-
dannelse og naturfaglig nysgerrighed. Desuden bør 
nye undervisningsmaterialer til grundskolens natur-
fagsundervisning udvikles og distribueres med fokus 
på inddragelse af engineering, teknologi, herunder 
digital teknologi samt computational thinking og 
med kobling til matematik (se anbefaling 1.2 om nye 
elementer i grundskolens naturfag).

d. Samarbejde om anvendelse af naturviden-
skabelige faciliteter mellem uddannelsesniveauer
Udstyrspuljer og kvalitetsudviklingsmidler har givet 
erhvervsskolerne mulighed for at oprette otte nye 
videnscentre på landsplan og at købe udstyr hertil. 
Generelt har også gymnasierne opdateret udstyr 
til den naturvidenskabelige undervisning. Derfor 
foreslås grundskolerne at indgå i samarbejder med 
både erhvervsuddannelser og gymnasier, samt virk-
somheder, om undervisning, der fx inddrager disse 
institutioners udstyr og faglokaler samt evt. medar-
bejderkompetencer, frem for at grundskolerne hver 
især skal investere i større og mere specialiseret 
udstyr. Et særligt potentiale ses ved erhvervsuddan-
nelserne, der har værkstedsfaciliteter, hvilket giver 
mulighed for udvikling og afprøvning af bl.a. proto-
typer. Tilsvarende bør kommunerne undersøge og 
udvikle dagtilbuddenes muligheder for at anvende 
grundskolernes og andre aktørers faciliteter.

e. Gymnasiers og aftagerinstitutioners samarbej-
de om naturvidenskabelige faciliteter
Virksomheder og forskningsinstitutioner har adgang 
til mere avancerede teknologier, ekspertise og 
produktions- eller laboratoriefaciliteter, der ikke er 
tilgængelige på gymnasierne. I det omfang det giver 
mening, fx ved brug af særligt eksperimentelt udstyr, 
brug af teknologi og særlige undervisningsmateri-
aler, kan gymnasier og evt. erhvervsuddannelser 
etablere samarbejdsaftaler med aftagerinstitutioner 
om adgang til medarbejderkompetencer og facilite-
ter. Ydermere anbefales det, at regionerne prioriterer 
midler i deres uddannelsespuljer til at understøtte 
ungdomsuddannelsernes etablering af relevante 
faciliteter og udstyr.

1.6 Styrket facilitering 
af samarbejde med 
eksterne aktører
Uddannelsesniveau 
Dagtilbud, grundskole, ungdomsuddannelser.

Aktører
Undervisningsministeriet, undervisningsinstitutioner, 
faglige foreninger, kommunale skoleforvaltninger, ledelser 
i dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser, 
pædagogisk personale i dagtilbud, lærere i 
grundskole og på ungdomsuddannelser, bestyrelser 
på uddannelsesinstitutioner, eksterne læringsmiljøer, 
koordinatorer af samarbejder mellem skoler og eksterne 
aktører6. 

Tidsperspektiv
Implementeret 1-2 år efter igangsættelse. 
Fortsætter herefter.

Strategigruppens anbefalinger:
a. Koordinerende aktører, der faciliterer skole-  

virksomhedssamarbejde, skaber i samarbejde 
med kommunale åben skole-koordinatorer 
overblik over samt faciliterer samarbejder mel-
lem institutioner og eksterne aktører. Herunder 
faciliteres samarbejde om udarbejdelse af bran-
cherelateret materiale.

b. Kommunerne sikrer i forbindelse med imple-
mentering af den pædagogiske læreplan på 
dagtilbudsområdet, at nærmiljøer og eksterne 
formidlere i lokalsamfundet inddrages i det 
pædagogiske arbejde i dagtilbud.

c. Kommunalbestyrelser og skolebestyrelser 
fastlægger mål/rammer og principper for grund-
skolers samarbejder med eksterne aktører7, og 
kommunerne afrapporterer om samarbejdet i 
kvalitetsrapporter. 

d. Rektorer og bestyrelser på ungdomsuddan-
nelser fastlægger strategier for institutionens 
samarbejder med eksterne aktører og indskriver 
dette i institutionens handleplaner.

Uddybning af anbefalingerne
a. Behov for overblik og facilitering af samarbejde 
med eksterne aktører
Inddragelsen af eksterne læringsmiljøer kan virke 
motiverende og interesseskabende for børn og unge 
og give dem bedre mulighed for at skabe koblinger 
mellem det faglige indhold i undervisningen og 
anvendelsen i samfundet. Grundskoler og ungdoms-
uddannelser kan desuden med fordel deltage i 
fagolympiader og events8, der inspirerer eleverne og 
bidrager til deres udvikling af naturfaglig og innova-
tiv kompetence. Events kan desuden bidrage til at 
gøre naturfagsundervisningen virkelighedsnær og 
relevant. 

6 Koordinatorer af samarbejde mellem skoler og eksterne kan fx være 
skoletjenester, Jet-net eller Skolen i Virkeligheden.
7 I henhold til Bekendtgørelse af lov om folkeskolen § 3 stk. 4 
(Undervisningsministeriet, 2016a).
8 Et stigende antal elever fra grundskoler og ungdomsuddannelser deltager 
i events som fx Unge forskere, Naturfagsmaraton, Naturvidenskabsfestivalen 
samt en række naturfaglige olympiader for gymnasieelever.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=182008#id73c451e7-10bb-40dc-8fac-311fbc943490
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Skoletjenester faciliterer allerede institutionernes 
(dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelser) 
samarbejde med kulturinstitutioner, men der er 
stadig brug for en bedre organisering og facilitering 
af samarbejde mellem institutioner og virksomheder. 
Et sådant koordinerende arbejde kan med fordel 
faciliteres af åben skole-koordinatorer eller erhvervs-
playmakere i kommunerne, der etablerer kontakt til 
virksomheder og koordinerer skolers samarbejde 
med disse. Koordinationen kan bl.a. ske i samspil 
med lokale erhvervsforeninger, tværkommunale 
erhvervsklynger og andre eksisterende indsatser. 

Boks 5 
Eksempler på aktører, der 
koordinerer samarbejde med 
eksterne læringsmiljøer
• Skoletjenesten.dk samler 

undervisningstilbud fra eksterne 
læringsmiljøer fra hele landet. 

• Jet-Net.dk er et landsdækkende netværk 
mellem virksomheder, grundskoler og 
gymnasier, der har til formål at stimulere 
børn og unges forståelse for og interesse 
i naturvidenskab og teknologi. 80 
virksomheder deltager.

• ‘Skolen i virkeligheden’ formidler over 
1.350 tilbud fra eksterne læringsmiljøer via 
deres digitale portal med 21 deltagende 
kommuner.

• I Varde, Aalborg, Hjørring og Frederikshavn 
kommuner står en erhvervsplaymaker 
for at etablere kontakt til virksomheder og 
koordinere samarbejdet mellem grundskoler 
og virksomheder.

skoletjenesten.dk, nvhus.dk/netvaerket-jet-netdk/, 
skolenivirkeligheden.dk/, 
erhvervsplaymaker.nemtilmeld.dk/

undersøgelse af natur- og teknologifænomener eller 
gennem samarbejder med naturvejledere, landbrug, 
akvarier, zoologiske haver og lokale virksomheder 
(fx en bagerforretning). Samarbejdet med eksterne 
læringsmiljøer og andre eksterne samarbejdspart-
nere skal tilpasses både børns faglige niveau og 
målene med den pædagogiske aktivitet.

c. Samarbejde mellem grundskoler 
og eksterne aktører
I forbindelse med trepartsforhandlingerne er der ud-
arbejdet forslag om ændring af folkeskoleloven, så 
skolerne fremover også skal inddrage virksomheder 
i deres åben skole-samarbejde9 (Undervisningsmini-
steriet, 2017d). Ud over virksomheder kan grundsko-
lernes samarbejdspartnerne i åben skole omfatte 
naturhistoriske og tekniske museer, naturskoler eller 
science centre. Samarbejdet med eksterne lærings-
miljøer og andre eksterne samarbejdspartnere skal 
tilpasses børn og unges faglige niveau og målene 
med undervisningen. Samtidig skal samarbejdet 
bidrage til, at alle børn og unge møder forskellige 
rollemodeller samt virksomheds- og jobtyper. Målet 
er, at det kan skabe afsæt for refleksion over egne 
muligheder i naturvidenskabelige og tekniske ud-
dannelser og erhverv.

Der findes veletablerede didaktiske modeller for ud-
bytterige samarbejder med eksterne læringsmiljøer. 
Når åben skole derfor ikke alle steder er et integre-
ret element i undervisningen i de naturviden-
skabelige fag, kan det skyldes vanskeligheder med 
at implementere de didaktiske modeller samt logisti-
ske udfordringer (fx transport og skemalægning).

Kommunalbestyrelser og skolebestyrelser bør tage 
højde for og afsæt i de didaktiske modeller i deres 
fastlæggelse af hhv. mål/rammer og principper for 
grundskolers samarbejder med eksterne aktører, og 
skolerne forpligtes til at opfylde disse mål. Forenin-
gen ‘Skole og Forældre’ kan udsende inspirations-
materiale til skolebestyrelsernes arbejde med at 
fastlægge principper for åben skole-samarbejder. 
Samtidig anbefales kommunerne i kvalitetsrappor-
ter at afrapportere om grundskolers samarbejder 
med eksterne aktører. Strategigruppen peger på, at 
afrapporteringen er central for skolers og kommu-
ners prioritering af etablering og udbygning af åben 
skole-samarbejdet.

b. Samarbejde mellem dagtilbud 
og eksterne aktører
Samarbejdet mellem dagtilbud og eksterne aktører 
skal bidrage til, at alle børn jævnligt i deres 
institutionsforløb får erfaringer med naturvidenskab 
i det omgivende samfund. Det kan ske gennem 

9 Jf. lovbekendtgørelse nr. 747 af 20. juni 2016, som ændret ved § 13 i lov 
nr. 1746 af 27. december 2016, foretages følgende ændringer: 1. I § 3, stk. 
4, indsættes efter »herunder i form af partnerskaber, med«: »virksomheder, 
institutioner for erhvervsrettet uddannelse,«. 

http://Skoletjenesten.dk
http://Jet-Net.dk
http://www.skoletjenesten.dk
http://www.nvhus.dk/netvaerket-jet-netdk/
http://skolenivirkeligheden.dk/
http://erhvervsplaymaker.nemtilmeld.dk/
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d. Samarbejde mellem ungdomsuddannelser 
og eksterne aktører
På de gymnasiale uddannelser kan der, ud over 
samarbejder med virksomheder og kulturinstitutio-
ner, samarbejdes med universiteternes naturviden-
skabelige formidlingscentre, forskere på videre-
gående uddannelser eller faglige specialister på 
de naturhistoriske museer. Endvidere kan samarbej-
det mellem gymnasiale uddannelser og eksterne 
aktører indgå som en del af kompetenceområdet om 
karrierelæring i gymnasiereformen 2016. 

Erhvervsuddannelserne har allerede et udbygget 
samarbejde med virksomheder, hvilket fortsat bør 
prioriteres. For både gymnasier og erhvervsud-
dannelser kan der i arbejdet med fastlæggelse af 
en strategi for samarbejder med eksterne aktører 
med fordel fokuseres på, hvordan samarbejdet kan 
bidrage til de unges motivation og læring inden for 
naturvidenskab og teknologi.

Boks 6 
Virksomheder stiller autentiske 
udfordringer til skoler
I Frederikssund kommunes projekt ‘Innovative 
elever løser virksomhedsproblemer’ har 
skoleforvaltningen i samarbejde med 
Frederikssund Erhverv indgået samarbejdsaftaler 
med en række offentlige og private virksomheder. 
Virksomhederne stiller autentiske udfordringer, 
som i samarbejde med skolekonsulenter er 
didaktiseret og tilpasset til 3., 6. og 8. klassetrin. 
Som en del af forløbet kan klassen komme på 
virksomhedsbesøg, få besøg af en medarbejder 
fra virksomheden eller få formidlet udfordringen 
via web. Eleverne arbejder på skolen med 
idégenerering, innovativ idéudvikling og 
prototypeudvikling. Lærerne sikrer, at forløbet 
er tilpasset undervisningens mål, samt at der 
et sammenhængende før-under-efter forløb. 
Kontakten mellem lærer og virksomhed 
koordineres af en kommunal konsulent.

skolenivirkeligheden.dk/offer/frederikssund/
uddannelse/innovative-elever-lser-
virksomhedsproblemer

Boks 7 
Naturvidenskabelig forskning 
inspirerer undervisningen
I forbindelse med projektet Big Bang til naturfag 
har 800 naturfagslærere i grundskolen 
mulighed for at blive fagligt opdateret på 
naturvidenskabelig forskning. Forskere fra flere 
fagområder på Niels Bohr Institutet, Københavns 
Universitet samt på Aarhus Universitet har 
i samarbejde med erfarne naturfagslærere 
udviklet et undervisningsforløb, hvor forskning 
bliver omsat til fællesfaglige naturfagsforløb 
for de ældste klasser i grundskolen. Dermed 
spredes den nyeste forskning til både lærere 
og elever, og projektet bidrager til at udvikle og 
kvalificere en fagligt opdateret og motiverende 
naturfagsundervisning i grundskolen.

Læs mere på bigbangnaturfag.dk/

http://skolenivirkeligheden.dk/offer/frederikssund/uddannelse/innovative-elever-lser-virksomhedsproblemer
http://skolenivirkeligheden.dk/offer/frederikssund/uddannelse/innovative-elever-lser-virksomhedsproblemer
http://skolenivirkeligheden.dk/offer/frederikssund/uddannelse/innovative-elever-lser-virksomhedsproblemer
http://www.bigbangnaturfag.dk/ 


1.7 Forsøg med et nyt, 
integreret naturfag i 
grundskolen på 1.-9. 
klassetrin
Uddannelsesniveau
Grundskole og ungdomsuddannelser med henblik på 
overgang. 

Aktører
Undervisningsministeriet samt repræsentanter fra de 
naturfagsdidaktiske forskningsmiljøer.

Tidsperspektiv
Forsøgsperioden forløber over 5 år.

Strategigruppens anbefalinger:
a. Undervisningsministeriet igangsætter et 3-årigt 

forsøg med et nyt, integreret naturfag med hen-
blik på at tilvejebringe et styrket beslutnings-
grundlag for, om der skal indføres et integreret 
naturfag på 1.-9. klassetrin. Undervisningsmini-
steriet udvikler desuden rammen om det nye 
forsøgsfag, herunder fagformål, Fælles Mål og 
læseplan, og sikrer, at der tilvejebringes beslut-
ningsgrundlag efter forsøgsperioden.

b. De naturfagsdidaktiske forskningsmiljøer 
udfører følgeforskning og evaluerer forsøgene 
løbende samt til slut.

c. Professionshøjskolerne udvikler og gennemfø-
rer, som en del af forsøget, efter- og videreud-
dannelse af naturfagslærerne, således at forsø-
get er kapacitetsopbyggende for de deltagende 
skoler, og efter- og videreuddannelsen foregår 
praksisnært.

Uddybning af anbefalingerne
a. Forsøg med et nyt, integreret naturfag
Formålet med naturfagsundervisningen i grund-
skolen er, at eleverne bliver naturvidenskabeligt 
almendannede og kompetente. Det betyder bl.a., 
at de skal være i stand til at forholde sig vidensba-
seret til relevante problemstillinger, som indeholder 
naturvidenskabelige aspekter. De emner og pro-
blemstillinger, der er samfundsmæssigt relevante, og 
som eleverne finder interessante og vedkommende, 
kræver i mange tilfælde et samspil mellem naturfa-
gene (og ofte også andre fag) - dvs. en sammenhæn-
gende forståelse på tværs. En sammenhængende 
naturvidenskabelig forståelse opnås bedst gennem 
en sammenhængende undervisning i naturfagene, 
ligesom det giver bedre mulighed for fordybelse. 
Set fra elevside er det således både erkendelses-

mæssigt og motivationsmæssigt fordelagtigt at 
udvikle en integreret naturfaglighed. For lærerne vil 
det give mulighed for en bedre identifikation som 
naturfagslærer og en mere sammenhængende 
arbejdsdag. Et integreret naturfag er desuden i over-
ensstemmelse med den nuværende fælles prøve, 
hvor netop elevernes evne til at bearbejde sammen-
hængende problemstillinger med faglige værktøjer 
er i centrum.

Et integreret naturfag betyder ikke, at fagenes ind-
hold og metoder forsvinder. De bliver blot udfoldet 
i en fælles ramme, hvor undervisningen vil veksle 
mellem tværfaglige, tematiske forløb og traditio-
nelle, enkeltfaglige elementer, der vil bidrage til 
en sammenhængende forståelse hos eleverne. 
Lærerdækningen i faget vil afhænge af lærernes 
faglige kompetencer, der skal kunne honorere de 
nuværende faglige krav. En sådan fælles ramme for 
de nuværende fagligheder vil desuden være mere 
dynamisk i forhold til at integrere nye elementer, 
såsom teknologi, engineering, innovation m.m. og 
optimere muligheder for samarbejde med eksterne 
aktører, fx virksomhedssamarbejde.
Det skal understreges, at et integreret naturfag kan 
struktureres på mange måder, og elevernes udbytte 
afhænger af graden og måden af integrationen (Wei, 
2009), hvilket netop nødvendiggør en forsøgsperio-
de. Gøres det rigtigt, viser en del metastudier, at ele-
vernes udbytte er større - også målt på traditionelle 
monofaglige mål (Hurley, 2001). 

Hvad kendetegner det integrerede forsøgsfag
Forsøgsfaget foreslås at være et sammenhængende 
fag i 1.-9. klasse, der kan sikre progressionen i faget, 
fornyelse og integration af nye indholdselementer 
på alle klassetrin, ligesom man undgår overgangs-
problemer mellem det nuværende natur/teknologi 
og udskolingens naturfag. 

Et integreret naturfag vil være centreret om ele-
vernes udvikling af naturfaglig kompetence, idet 
kerneelementer af natur/teknologi, biologi, fysik/
kemi og geografi integreres med nye elementer, bl.a. 
engineering, teknologi, herunder digital teknologi 
og computational thinking. Det integrerede natur-
fag skal desuden kobles tættere til matematik end 
tilfældet er i dag. Undervisningen i det integrerede 
naturfag vil vekselvirke mellem indhold, der i sig selv 
er interdisciplinært (fx FN’s Verdensmål, bæredyg-
tighed, stofkredsløb, klimatilpasning eller argumen-
tation af naturfaglig karakter), og monodisciplinært 
indhold (fx elektromagnetisme, evolution, program-
mering eller it-arkitektur). Det skal være tydeligt, 
at disciplinerne har hver deres specifikke faglige 
genstandsområder med en række tilhørende begre-
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ber og teorier. Dette gælder også nye områder som 
engineering og teknologi, herunder digital teknologi 
og computational thinking. Undervisningen i faget 
skal tilrettelægges i overensstemmelse med det, der 
i litteraturstudiet fremhæves kan styrke elevernes 
motivation og læring: Relevans, anvendelsesorien-
tering, problemorientering, undersøgelsesbasering, 
formativ feedback, argumentation og tæt kobling 
til omverdenen, ligesom der skal tages afsæt i Big 
Ideas of Science Education (jf. indledningen til kap. 1 
og boks 2).

I tilrettelæggelsen af forsøget bør der tages højde 
for følgende:
• Det integrerede forsøgsfags sammenhæng med 

læreplanstemaer i dagtilbud og kompetence-
områder i 0. klasse.

• Overgangene til naturvidenskabeligt grundfor-
løb på stx og htx, grundforløbene på erhvervs-
uddannelserne og de naturvidenskabelige og 
teknologiske fag, der på de respektive ung-
domsuddannelser følger efter grundforløbene.

• Understøttelse af de fælles berøringsflader mel-
lem naturfag, it og matematik samt fx naturgeo-
grafis og kulturgeografis rolle i det integrerede 
fag.

• Behov for at øge timetallet i det integrerede na-
turfag for at kunne inkludere elevernes udvikling 
af it-kompetence.

• I forsøgsfaget skal der sikres lærerkompetencer 
i både biologi, fysik/kemi og geografi i de klas-
ser, der indgår i forsøget. 

• På professionshøjskolerne i forbindelse med 
efter- og videreuddannelse af de lærere, der 
deltager i forsøget, skal der ligeledes sikres 
lærerkompetencer i både biologi, fysik/kemi og 
geografi.

• De nuværende nationale test og 9.-klasse-    
prøverne i naturfagene skal bruges i forbindel-
se med forsøget, men kan suppleres af andre 
evalueringer.

• Behov for udarbejdelse af undervisningsmateri-
aler til forsøgsfaget.

Boks 8 
Sådan kan en 
undervisningssituation i det 
integrerede fag se ud
Maria er en pige i 7. klasse. Klassen er midt 
i et naturfagsforløb, hvor overskriften er 
klimatilpasning. Klassen er lige kommet tilbage 
fra et besøg på en virksomhed, som arbejder 
med regnvandsløsninger. Her er de blevet vist 
rundt på modelværkstedet, mens de har taget 
billeder til deres arbejde hjemme på skolen. 
Marias gruppe har formuleret en problemstilling 
om regnvandsafledning uden om kloakken og 
herunder forberedt spørgsmål, som de stiller til 
rundviseren under besøget. 

Snart skal Maria og hendes gruppe designe deres 
egne løsninger til at opsamle regnvand, og de har 
valgt skolens lave bygninger med flade tage som 
case. Ved fremlæggelsen for skolebestyrelsen 
og det teknisk/administrative personale skal 
de huske at illustrere både vands kredsløb i 
naturen og i byens infrastruktur og vise, hvordan 
gruppen har arbejdet med et simuleringsprogram 
omkring nedbør i lokalområdet. Maria ved nu, 
at klimatilpasning både har med geografi, fysik, 
engineering og biologi at gøre, og hun trækker 
på den viden, hun opnåede i et forløb i 6. klasse, 
hvor hun lærte om vejrfænomener. 

Om lidt skal Maria og hendes gruppe ned i 
faglokalet til håndværk/design, hvor de skal 
bygge tagmodeller. De vil udføre undersøgelser 
af vandafledning og -absorption på modellerne, 
så de kan lave beregninger af, hvor meget 
regnvand skolens tage kan spare kommunens 
kloaknet for.

Maria er undervejs i forløbet blevet opmærksom 
på, at hvis hun skal være smed, ligesom 
virksomhedens modelbyggere, kan hun gå eud-
vejen, og hvis hun hellere vil være ingeniør, kan 
hun gå på htx eller eux.
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Undersøgelse af integreret naturfag i dansk kon-
tekst har været efterlyst længe 
De seneste 15 års ekspertrapporter (Andersen et al., 
2003; Andersen et al., 2006; Andersen, 2008; Øster, 
Nørregaard & Norrild, 2013) har resulteret i anbefa-
linger om bedre sammenhæng i naturfagene; både 
på langs og på tværs. Anbefalingerne har ført til en 
række indsatser på grundskoleområdet i retning 
af mere samspil mellem naturfagene og senest 
indførelsen af en fælles prøve i fysik/kemi, biologi og 
geografi. Selvom rapporterne fra 2006 og 2008 har 
anbefalet, at en fælles ramme (Science) undersøges 
og i 2013, at der igangsættes forsøg med et integre-
ret naturfag, er det stadig ikke afprøvet i Danmark. 
Man kender til integrerede naturfag i forskellige 
former fra andre lande, bl.a. England, Norge (Øster 
et al., 2013), Holland og Frankrig (Gresnigt, Taconis, 
van Keulen, Gravemeijer & Baartman, 2014) samt fra 
Europaskolen (Schola Europaea, 2017). Erfaringerne 
rummer både tilfredshed, men også udfordringer 
- især i forhold til manglende lærerkompetencer 
(Øster et al., 2013). I erkendelsen af, at der var behov 
for en opdatering af sciencefagenes indhold, har 28 
stater i USA tilsluttet sig Next Generation Science 
Standards og er i gang med at implementere dem. I 
flere stater har dette betydet indførelse af et integre-
ret fag med science, teknologi og engineering (Next 
generation science, 2017). 

Der er ikke fuldstændig enighed i strategigruppen 
om at anbefale et integreret naturfag. De aktører, der 
har udtrykt betænkelighed over for anbefalingen, er 
primært forbeholdne overfor, om det vil være muligt 
at sikre et tilstrækkeligt højt fagligt niveau hos ele-
verne målt gennem de eksisterende test og prøver, 
og om det kan lade sig gøre at sikre tilstrækkelige 
lærerkompetencer til at undervise i et integreret 
fag. Desuden sættes der spørgsmålstegn ved, om 
udenlandske erfaringer med et integreret fag kan 
overføres til en dansk kontekst. Dette understre-
ger dog blot behovet for at igangsætte forsøg for 
at opnå et forskningsbaseret vidensgrundlag i en 
dansk kontekst.

Rammerne eksisterer, men udnyttes ikke
Samfundsudviklingen aktualiserer, at naturfaglighed 
omfatter en bredere vifte af elementer end de nuvæ-
rende grundskolenaturfag traditionelt rummer, fx den 
nyeste forskning. Strategigruppen har peget på, at 
grundskolens eksisterende naturfag ikke i tilstrække-
lig grad er rettet mod de erhvervsrelevante kompe-
tencer, der efterspørges i dag, idet fagene praktise-
res for snævert til at omfatte fx engineering og digital 
teknologi. Dette understøttes af litteraturstudiet (jf. 
indledningen til kap. 1). Desuden efterspørges en 
tæt kobling til computational thinking og matematik. 
Rammerne for tværfaglig og engineering/teknolo-

gisk-orienteret undervisning eksisterer allerede, men 
de udnyttes ikke. Forsøg med omfattende evaluering 
af og sluttelig velfunderet udvikling og implemen-
tering af et nyt, integreret naturfag vil kunne ændre 
praksis, så grundskolens naturfag føres ajour med 
den naturvidenskabelige og teknologiske udvikling.

Forskning peger på bedre grundlag for større 
læringsudbytte og motivation ved fagintegration
Et hollandsk forskningsprojekt viser, at tre ud af fire 
identificerede motivationsprofiler (blandt unge i 14 
års-alderen) ikke motiveres af traditionel naturfags-
undervisning med opdelte fag (Beta mentality, 2017). 
Et omfattende studie af internationale projekter 
med integrerede naturfag peger på en sammen-
hæng mellem højere grad af fagintegration og et 
bedre grundlag for højere læringsudbytte, større 
motivation og mestringsfølelse samt mere positiv 
attitude hos eleverne (Gresnigt et al., 2014). Ikke 
alene opnår eleverne en dyb naturfaglighed, men 
også innovationskompetence og andre af det 21. 
århundredes kompetencer10. Undersøgelser viser, at 
elever finder det vanskeligt at forstå samme princip i 
forskellige faglige kontekster og selv få øje på sam-
menhænge på tværs af fag og discipliner (National 
Research Council, 2000; Håkansson & Sundberg, 
2012). Integration af naturfag kan afhjælpe sådanne 
transfer-problematikker (Pearson, 2017). De interna-
tionale studier underbygges af litteraturstudiet, der 
understreger potentialet ved fagintegration både 
læringsmæssigt, motivations- og dannelsesmæssigt 
(Nielsen et al., 2017).

b. Følgeforskning og evaluering
Strategigruppen anbefaler, at Undervisningsmi-
nisteriet udpeger en følgeforskningsgruppe til at 
designe og følge forsøget, der gennemføres som 
et randomiseret forsøg. Følgeforskningsgruppen vil 
bestå af repræsentanter fra de naturfagsdidaktiske 
forskningsmiljøer på universiteterne og professi-
onshøjskolerne, der desuden kan samarbejde med 
internationale forskningsmiljøer inden for naturfags-
didaktik. Gruppen planlægger og udfører følgeforsk-
ning både undervejs og til slut i forsøget med henblik 
på at frembringe viden bl.a. om de deltagende børn 
og unges motivation og læring, lærernes motivation 
og kompetencer samt skolernes kapacitetsopbyg-
ning. Følgeforskningen skal inddrage relevante 
evalueringsresultater fra den fælles prøve i fysik/
kemi, biologi og geografi og erfaringer fra diverse 
projekter og forsøg med fællesfaglig naturfagsun-
dervisning, som er fulgt i kølvandet på den fælles 
prøve. Forsknings- og evalueringsresultaterne er et 
essentielt grundlag for politisk stillingtagen til natur-
fagenes fremtidige udvikling.

10 Det 21. århundredes kompetencer omfatter bl.a.: Kritisk tænkning, 
samarbejde, kreativitet, problemløsning og innovation, kommunikation samt 
teknologiske og digitale kompetencer (se fx emu.dk/modul/21st-century-
learning-skills). 

http://www.emu.dk/modul/21st-century-learning-skills
http://www.emu.dk/modul/21st-century-learning-skills


Anbefalinger til en national strategi 
for de naturvidenskabelige fag

34

c. Forsøg med nyt, integreret fag vil kræve en 
efter- og videreuddannelsesindsats
Litteraturstudiet fastslår, at ”Det er en stor udfordring, 
at lærere mangler viden og kompetencer (PCK)11 i 
relation til fagintegration, og at lærerne mangler 
erfaringer på området, bl.a. fordi læreruddannelsen 
ikke ruster lærerne til denne form for undervisning” 
(Nielsen, 2017). Udviklingen af et nyt naturfag vil der-
for kræve en selvstændig efter- og videreuddannel-
sesindsats, hvor naturfagslærerne på de deltagende 
grundskoler opnår et systematisk kompetenceløft ift. 
integreret naturfagsundervisning, der inddrager ele-
menter af engineering og teknologi, herunder digital 
teknologi og computational thinking.

11 PCK: Pedagogical Content Knowledge.
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Litteraturstudiet peger på, at veluddannede 
undervisere er den afgørende faktor for udvikling og 
nytænkning af undervisning (Nielsen et al., 2017). I 
takt med samfundets udvikling og nye krav til børn 
og unges kompetencer må også uddannelse og 
kompetenceudvikling af lærere og pædagogisk 
personale nytænkes og prioriteres. Der er dog 
en række udfordringer koblet til uddannelses- og 
kompetenceudvikling. 

I dagtilbud er der behov for et kompetenceløft af 
det pædagogiske personale i forhold til arbejdet 
med læreplanstemaet ‘naturen og naturfænomener’, 
idet undersøgelser fra EVA (2015) peger på, at det 
pædagogiske personales kompetenceniveau inden 
for dette læreplanstema er lavere end for de øvrige 
pædagogiske læreplanstemaer.

Grundskolelærere og pædagogisk personale har 
en stærk didaktisk og/eller pædagogisk profil, 
men jobbet som grundskolelærer, pædagog 
eller pædagogisk assistent tiltrækker ofte 
ikke et tilstrækkeligt antal unge med en stærk 
naturvidenskabelig faglighed til læreruddannelsen 
og de pædagogiske grunduddannelser. Mange 
studerende på disse uddannelser kommer 
derimod med en humanistisk eller samfundsfaglig 
studieretning fra deres gymnasiale uddannelse. 
Der er derfor et behov for at gøre en særlig indsats, 
således at unge med interesse for naturvidenskab 
og teknologi i højere grad vælger en karriere som 
grundskolelærer eller pædagogisk personale.

I Danmark findes der ikke en målrettet 
gymnasielæreruddannelse, hvilket betyder, at 
gymnasielærernes didaktiske og pædagogiske 
efteruddannelse er afkoblet fra deres 
kandidatuddannelse. I forhold til gymnasielærernes 
professionsudvikling vurderer medlemmer 
af strategigruppen, at et fagdidaktisk løft 
kunne være en nøglefaktor ift. at udvikle en 
gymnasieundervisning, der i endnu højere grad 
styrker elevernes motivation og læring. Derfor 
anbefaler strategigruppen, at muligheden for 
egentlige gymnasielæreruddannelser inden for 
det naturvidenskabelige område undersøges og 
afprøves.

På erhvervsuddannelserne er der ligeledes et behov 
for en målrettet indsats for at styrke undervisernes 
fagdidaktiske kompetencer. Her er det væsentligt, 
hvordan naturvidenskab indgår i udførelsen af 
arbejdsopgaver inden for forskellige erhverv og 
håndværk.

I forbindelse med efter- og videreuddannelses-
indsatser skal fokus ikke alene være på lærere og 
pædagogers individuelle faglige udvikling, men også 
på deres kollektive udvikling af hhv. undervisning 
og pædagogisk praksis. Desuden skal den faglige 
kollegiale sparring i forhold til børn og unges 
læring og udvikling prioriteres. Yderligere er det en 
udfordring at sikre, at viden fra naturfagsdidaktisk 
forskning omsættes til praksis i undervisningen, 
bl.a. fordi de naturfagsdidaktiske forskningsmiljøer 
er for små og spredte og ikke samarbejder i 
tilstrækkelig grad (Bohm et al., 2017). Generelt er 
det afgørende, at professionshøjskolerne prioriterer 
det naturvidenskabelige område på både lærer-, 
pædagog- og pædagogassistentuddannelserne 
med det formål at sikre tilstrækkeligt mange 
kvalificerede undervisere.

Strategigruppens anbefalinger om at styrke 
naturfagsdidaktisk forskning samt lærere 
og pædagogisk personales kompetencer 
retter sig således mod praksisnær 
fagdidaktisk kompetenceudvikling hos 
undervisere på ungdomsuddannelserne, 
styrket rekruttering til naturvidenskabelige 
lærer- og pædagoguddannelser samt nye 
efteruddannelsestiltag, ligesom der skal være et 
fokus på en øget prioritering af naturfagsdidaktisk 
forskning og styrket vidensflow mellem forskning og 
praksis. Disse anbefalinger skal ses i sammenhæng 
med anbefaling 3.3 om etablering af faglige 
fællesskaber på alle institutioner, idet efter- og 
videreuddannelse, fortsat professionel udvikling 
og sikring af vidensflow skal ske i de lokale faglige 
fællesskaber. Når meritlærere og -pædagoger, 
der kommer med en anden faglig baggrund, 
som fx tømrer, ingeniør eller biolog, indgår i de 
faglige fællesskaber på skoler eller i dagtilbud, 
bør institutionen være særligt opmærksom på at 
udnytte de nye muligheder for synergi og faglig 
vidensudveksling.

2. Kompetenceløft i samspil 
med naturfagsdidaktisk 

forskning



Anbefalinger til en national strategi 
for de naturvidenskabelige fag

36

2.1 Styrket 
grunduddannelse af 
lærere og pædagogisk 
personale
Uddannelsesniveau
Dagtilbud og grundskole, ungdomsuddannelser, 
videregående uddannelser (pædagogiske 
grunduddannelser og læreruddannelse).

Aktører
Professionshøjskolernes pædagogiske 
uddannelser, læreruddannelser samt meritlærer- og 
meritpædagoguddannelser, relevante lærer- og 
lederorganisationer samt øvrige samarbejdsaktører vedr. 
læreruddannelse. Uddannelses- og Forskningsministeriet, 
universiteter, fonde.

Tidsperspektiv
2.1 a-b: Implementeret 1-2 år efter igangsættelse. 
Fortsætter herefter.
2.1 c-e: Implementeret 3-4 år efter igangsættelse. 
Fortsætter herefter.

Strategigruppens anbefalinger:
a. Professionshøjskoler tilbyder profillinjer på 

pædagoguddannelsen og den pædagogiske 
assistentuddannelse med fokus på udeliv, natur 
og science. Desuden prioriteres rekruttering 
af undervisere med kompetencer til at under-
vise pædagogstuderende og pædagogisk              
assistentelever i udeliv, natur og science.

b. Professionshøjskoler, der ikke allerede udbyder 
profillinjer på læreruddannelsen med fokus på 
naturvidenskab, engineering og teknologi, her-
under digital teknologi og computational thin-
king, bør udvikle og udbyde sådanne profillinjer. 

c. Professionshøjskoler og universiteter under-
søger muligheden for at udvikle gymnasie-          
lærerlinjer på naturvidenskabelige universiteter, 
ligesom de udvikler fælles moduler om un-
dervisning i naturvidenskab og teknologi, som 
udbydes til kandidatstuderende med interesse 
for at blive gymnasielærere og evt. til lærerstu-
derende.

d. Professionshøjskolerne opretter fagdidaktiske 
moduler for lærere i erhvervs- og arbejdsmar-
kedsuddannelserne på relevante pædagogiske 
diplomuddannelser, hvor fokus er på koblingen 
mellem naturfag og værkstedsfag.

Uddybning af anbefalingerne
a. Profillinjer på pædagogiske grunduddannelser 
og rekruttering af undervisere
Hvis det pædagogiske personale i dagtilbud skal 
kunne udfordre børnene med aktiviteter, der stimule-
rer og udvikler deres forståelse for natur og naturfæ-
nomener, skal de være kompetente. Derfor anbefa-
les de pædagogiske grunduddannelser at prioritere 

området gennem bl.a. profillinjer og ved at øge de 
studerendes opmærksomhed på mulighederne for 
at vælge moduler, praktikopgaver og specialisering 
inden for området bl.a. i form af relevante valgfrie 
områder, herunder områderne ‘natur og udeliv’ samt 
‘medier og digital kultur’.
Dygtige undervisere med kompetencer til at undervi-
se pædagogstuderende og elever på den pæda-
gogiske assistentuddannelse inden for emnerne 
udeliv, natur og science er en forudsætning for at til-
trække unge med interesse i netop de områder. Ud-
dannelser, der udbyder profillinjer inden for området, 
bør derfor også prioritere at rekruttere undervisere 
med brede kompetencer på dette felt. 

b. Naturfagligt tonede profillinjer på 
læreruddannelsen 
For at tiltrække de studerende, der har interesse i 
stærke kompetencer inden for undervisning i natur-
fag, har nogle professionshøjskoler udbudt særlige 
naturfagslinjer, hvor de studerende får undervis-
ningskompetence i naturfagene og matematik. Disse 
kan desuden tones i retning af talent og teknologi 
(se oversigt i boks 9). Da profillinjerne er nye, forelig-
ger der endnu ikke evalueringer, men de foreløbige 
erfaringer er positive12. Dog er det et opmærksom-
hedspunkt fra flere aktører i strategigruppen, at 
søgningen til naturfagene skal fastholdes eller øges 
når der etableres profillinjer. De professionshøjsko-
ler, der ikke allerede har naturfaglige profillinjer, 
anbefales derfor at udbyde sådanne linjer, mens de 
professionshøjskoler, der har oprettet linjer, anbefa-
les at videreføre og videreudvikling dem, sætte mål 
for optag og gennemførelse samt prioritere markeds-
føring over for nye studerende, fx fra htx og eux. For 
at tiltrække en ny type studerende foreslås de nye 
naturfaglige profillinjer at integrere engineering og 
teknologi, herunder digital teknologi og computa-
tional thinking. Læreruddannelserne bør desuden 
sikre, at de lærerstuderende stifter bekendtskab 
med forskellige ungdomsuddannelser herunder eud/
eux, således at lærere ser det samlede billede af 
naturfagene i uddannelseskæden.

Boks 9 
Naturfaglige profillinjer på 
læreruddannelserne
• Advanced Science Teacher Education 

(ASTE) udbydes af UCC og UCMetropol i 
samarbejde med Københavns Universitet og 
Aarhus Universitet. 

• Naturvidenskabelig læreruddannelse 
udbydes af UCSyd og UCL i samarbejde 
med Syddansk Universitet.

• Sci-Tek er en ny talentlinje med fokus på 
science og teknologi, som udbydes af UCSj 
fra 2017.

12 Første hold studerende på Advanced Science Teacher Education (ASTE) 
dimitterer i sommeren 2017. De har opnået kompetence i matematik, samt 
biologi, geografi og fysik/kemi. Uddannelsen er endnu ikke evalueret, men 
en udtalelse fra en praktikskole viser, at de værdsætter de kompetencer, de 
ASTE-studerende kommer med. De magter både en monofaglig og en flerfaglig 
undervisning, og de er gode til at veksle mellem dem og har ligefrem kunnet 
hjælpe lærerne på praktikskolen (Aarby, 2017).

http://www.bigbangnaturfag.dk/ 
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c. Ny gymnasielæreruddannelse 
med styrket fagdidaktik
For at opnå basale lærerkompetencer til en gymna-
sial uddannelse supplerer nyansatte gymnasie-
lærere deres kandidatuddannelse med et pædago-
gikum. For at skabe en tættere kobling mellem gym-
nasielærernes naturvidenskabelige og pædagogi-
ske kompetencer, foreslås at undersøge muligheden 
for på sigt at oprette gymnasielinjer på de relevante 
uddannelsesretninger på universiteterne. Forskellige 
modeller for sådanne samarbejder er kendt fra bl.a. 
Tyskland og Frankrig (Winsløw, 2017). Efter 2-3 år 
på fx fysikuddannelsen ville de studerende kunne 
vælge at fortsætte på gymnasielærerlinjen. Denne 
ville indeholde både specifikke fysikdidaktiske fag 
og almendidaktiske fag, der udbydes på tværs af det 
pågældende fakultets uddannelsesretninger.

Til erstatning for det nuværende pædagogikum 
foreslås et obligatorisk praktikforløb på gymnasie-
lærerlinjen for at udvikle lærernes fagdidaktiske 
kompetence, idet der skabes en vekselvirkning mel-
lem praksis og studium. Første skridt i den retning 
er, som anbefalet ovenfor, at professionshøjskoler 
og universiteter13 samarbejder om at udvikle fælles 
fagdidaktiske moduler inden for naturvidenskab og 
teknologi, som udbydes til kommende gymnasie-
lærere såvel som til lærerstuderende og undervisere 
på erhvervsuddannelserne. I forbindelse hermed kan 
der hentes inspiration fra eksisterende modeller, fx 
på historieuddannelsen, eller fra praktikordninger (fx 
på Syddansk Universitet). Den fælles fagdidaktiske 
undervisning kan bidrage til at styrke sammenhæn-
gen mellem grundskolens og gymnasiets natur-
videnskabelige undervisning.

Der har været udtrykt bekymring fra nogle aktører i 
strategigruppen vedr. rekrutteringsmuligheder til en 
gymnasielærerlinje og begrænsning af erhvervsmu-
lighederne hos kandidater med denne linje. Des-
uden er det blevet diskuteret, om der er behov for at 
ændre det nuværende pædagogikum. Andre aktører 
er positive overfor at undersøge mulighederne, blot 
der sikres samme høje faglige niveau, naturviden-
skabeligt såvel som pædagogisk, hos de uddannede 
kandidater. 

d. Fagdidaktisk kompetenceudvikling til undervisere 
på erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelserne 
For at opnå kompetence til at undervise på erhvervs- 
og arbejdsmarkedsuddannelserne skal lærerne 
have pædagogiske kompetencer, der mindst svarer 
til en gennemført pædagogisk diplomuddannelse. 
Til dette formål er der udviklet en diplomuddannelse 
i erhvervspædagogik (DEP), der gennemføres på 
professionshøjskoler. Uddannelsen fokuserer på 
erhvervspædagogiske og -didaktiske kompetencer, 
og i mindre grad på fagdidaktik. Lærere i en række 
STEM-grundfag er ofte faglærte, som ikke har en 

fagdidaktisk uddannelse. Kombination af erhvervs-
erfaring og fagdidaktisk kompetence er afgørende 
for at sikre kvaliteten i undervisningen, så lærer-
ne bliver stærke til at koble den erhvervsfaglige 
praksis til den mere almene STEM-faglige praksis. 
I erhvervsuddannelserne, hvor omdrejningspunktet 
er den anvendelsesorienterede undervisning, der 
kobler teori og praksis og skole- og virksomhedsba-
seret læring, skal den fagdidaktiske kompetenceud-
vikling fokusere på, hvordan naturfag kan anvendes 
i udførelsen af arbejdsopgaver inden for forskellige 
erhverv og håndværk.

13 Her kan både naturvidenskabelige universitetsuddannelser og 
ingeniøruddannelser indgå.
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14 SFO: skolefritidsordning
15 Faglig udvikling i praksis ( FIP-kurser) er årligt tilbagevendende endags 
kurser i de enkelte gymnasiale fag. Skoleudvikling i praksis (SIP-kurser) skal 
understøtte implementering af gymnasiereformen. Undervisningsministeriet 
er ansvarlig for indholdet i kurserne, som afholdes af fagkonsulenter og 
læringskonsulenter.
16 Kan omfatte både naturvidenskabelige og teknologisk universiteter 
og fakulteter.

2.2 Kompetenceløft af 
lærere og pædagogisk 
personale
Uddannelsesniveau
Dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelser.

Aktører
Professionshøjskolernes efter- og videreuddannelser samt 
naturfagsdidaktiske forskningsmiljøer, universiteter, fonde, 
kommunale skole- og institutionsforvaltninger, kommunale 
koordinatorer, lokale ressourcepersoner, lærere og 
pædagogisk personale samt ledelser i dagtilbud, 
grundskoler og ungdomsuddannelser.

Tidsperspektiv
Implementeret 3-5 år efter igangsættelse. 
Fortsætter herefter.

Strategigruppens anbefalinger:
a. Kommunerne etablerer faglig sparring og kom-

petenceudvikling for pædagogisk personale om 
arbejdet med natur og naturfænomener både 
på og om muligt mellem institutioner. Profes-
sionshøjskolerne igangsætter koordinerede 
indsatser for kompetenceløft af pædagogisk 
personale i daginstitutioner og SFO14, jvf. erfarin-
gerne med toning af moduler i den pædagogi-
ske diplomuddannelse.

b. Professionshøjskolerne prioriterer i samarbejde 
med universiteterne en systematisk indsats for 
rekruttering og kompetenceløft af underviser-
ne på læreruddannelsen og de pædagogiske 
grunduddannelser. Dette med henblik på at 
styrke undervisningskompetencerne inden for 
nye elementer på uddannelserne, særligt engi-
neering og teknologi, herunder digital teknologi 
samt computational thinking.

c. Skoleledelser i grundskolen bør prioritere at 
opnå fuld kompetencedækning i natur/tekno-
logi, biologi og geografi i 2020, ligesom de bør 
understøtte en højere kompetencedækning 
gennem både skemalægning og efter- og vide-
reuddannelse inden for fagene. 

d. Professionshøjskolerne samarbejder om at ud-
vikle et ambitiøst nationalt koordineret program 
for fagdidaktisk kompetenceløft af naturfagslæ-
rere i grundskolen inden for engineering og 
teknologi, herunder digital teknologi og compu-
tational thinking. Kommunerne gennemfører et 
systematisk kompetenceløft af grundskolernes 
naturfagslærere via ovennævnte nationale 
program. 

e. Gymnasier igangsætter et kompetenceløft af 
gymnasielæreres fagdidaktiske kompetencer i 
forlængelse af eksisterende indsatser som SIP, 
FIP15 og faglige netværk. Desuden med fokus på 
undervisning i naturvidenskabeligt grundforløb 

med tydelig kobling til grundskolens naturfaglig 
kompetence.

f. Universiteter16 og professionshøjskoler samar-
bejder om at udvikle fælles efteruddannelses-
moduler om undervisning i naturvidenskab og 
teknologi, og disse moduler udbydes til grund-
skolelærere i udskolingen og gymnasielærere.

Uddybning af anbefalingerne
Skoler og institutioner mangler ofte strukturer for 
lærernes og det pædagogiske personales kollektive 
faglige udvikling, hvilket bevirker, at kompetence-
udviklingen og den faglige inspiration i høj grad 
er overladt til den enkelte medarbejder. Dette er 
tilfældet både i dagtilbud, i grundskolen og på ung-
domsuddannelserne. Danmark ligger betragteligt 
under OECD-gennemsnittet, hvad angår tid brugt på 
lærernes fortsatte professionelle udvikling (Nielsen 
et al., 2017), hvilket er uhensigtsmæssigt, idet børn 
og unges læring fremmes af lærernes kollektive 
udvikling af undervisningen og den pædagogiske 
praksis (Nielsen & Nielsen, 2017). 

a. Kompetenceudvikling af det pædagogiske 
personale i dagtilbud 
Udviklingen af arbejdet med læreplanstemaet ‘natu-
ren og naturfænomener’ i dagtilbud bør prioriteres, 
idet institutionslederne i dagtilbud vurderer, at det 
pædagogiske personales kompetenceniveau inden 
for dette læreplanstema er lavere end for de øvrige 
læreplanstemaer (EVA, 2015). videndelingen skal 
dreje sig om børns erfaringer med naturvidenskabe-
lige fænomener, hvor de tilegner sig kundskaber og 
færdigheder, som på længere sigt aflejrer sig i deres 
måde at begribe og handle i verden på.
Personalets kompetence kan fremmes dels gennem 
praksisnær efter- og videreuddannelse, fx gennem 
moduler i den pædagogiske diplomuddannelse 
såsom ‘pædagogfaglighed og læreprocesser tonet 
med et særligt fokus på natur, udeliv og science’ og 
dels gennem prioriteringen af kollegial videndeling. 
Samtidig vil den kommende pædagogiske læreplan 
for dagtilbud medføre et behov for kompetenceud-
vikling, herunder af de elementer i læreplanen som 
vedrører arbejdet med naturen, naturfænomener mv.

b. Rekruttering og kompetenceløft af undervisere 
på læreruddannelse og de pædagogiske 
grunduddannelser
Den begrænsede søgning til de naturfaglige fag på 
læreruddannelserne og det naturvidenskabelige 
område på de pædagogiske grunduddannelser 
bevirker også, at der er ganske få naturfagsun-
dervisere på disse uddannelser. På nogle profes-
sionshøjskoler er der så få, at der kun er et meget 
begrænset naturfagligt miljø (ATV, 2014; Lauritsen, 
2013). Professionshøjskolerne anbefales derfor at 
prioritere rekrutteringen af nye undervisere, samti-
dig med et kompetenceløft de nuværende, så de er 
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fagdidaktisk opdaterede i forhold til at undervise i de 
nye elementer på uddannelserne, bl.a. engineering 
og teknologi, herunder digital teknologi og computa-
tional thinking.

c. Fuld kompetencedækning i 
grundskolens naturfag 
I forbindelse med folkeskolereformen er der afsat 
en mia. kr. til efter- og videreuddannelse af lærere 
og pædagogisk personale samt fastsat mål om 
fuld kompetencedækning på alle fag og klassetrin 
i folkeskolen. Kommunerne skal dog selv finansiere 
væsentlige dele af udgifterne til efter- og videre-
uddannelse, bl.a. udgifter til vikardækning. Det har 
medført, at midlerne til efter- og videreuddannelse 
bliver anvendt lidt langsommere end tilsigtet. Kom-
petencedækningen i naturfagene forventes at blive 
sikret gennem eksisterende indsatser, men kommu-
ner og skoler står med en stor udfordring i forhold til 
natur/teknologi, hvor eleverne kun i 60% af timerne 
bliver undervist af en lærer med undervisningskom-
petence i faget. Der er derfor behov for en målrettet 
efter- og videreuddannelsesindsats, ligesom der bør 
fokuseres på udfordringen i forbindelse med skema-
lægningen. Kommunerne bør derudover have fokus 
på at øge kompetencedækningen i geografi (72%) 
og biologi (83%) (Undervisningsministeriet, 2016b). 
De nationale tal for kompetencedækning omfatter 
også lærere, der af deres skoleledelse er vurderet 
som havende undervisningskompetencer i det givne 
fag.

d. Kompetenceudvikling af grundskolelærere ift. 
undervisning i engineering og teknologi
Kortlægningen af udfordringer understreger derud 
over nødvendigheden at en efter- og videreuddan- 
nelse, der gør lærerne kompetente til at integrere 
elementer af STEM. Dette omfatter anvendelses-
ori- enterede elementer af engineering, teknologi, 
herun- der digital teknologi, naturfagsspecifikke 
it-værktøjer17 og computational thinking samt mate-
matik i natur- fagsundervisningen (Brandt & Johan-
sen, 2009; Niel- sen et al., 2017). Det er væsentligt, 
at naturfagslæ- rernes efter- og videreuddannelse 
er praksisnær og af længere varighed. Skolens 
skemalægning skal også understøtte, at naturfag-
steamet omkring den enkelte klasse kan deltage i 
efter- og videreuddan- nelse sammen. I forbindelse 
med kompetenceløft af lærere og pædagogisk 
personale kan der trækkes på kendte modeller, som 
fx QUEST, for at styrke kvaliteten af den praksisnære 
efter- og videreud- dannelse (Nielsen, Pontoppidan, 
Sillasen, Mogensen & Nielsen, 2013). Kompetenceløf-
tet bør indgå i den kommunale naturfagsstrategi (se 
anbefaling 3.2).

17 Naturfagsspecifikke it-værktøjer: Fx elektronisk dataindsamling 
og analyse (datalogging). 

e. Fagdidaktiske kompetenceløft 
af gymnasielærere
Gymnasielærerne holdes løbende opdateret om ny 
naturvidenskab bl.a. gennem de faglige foreninger 
på gymnasieområdet. Derimod er der behov for
didaktisk kompetenceudvikling inden for undervis-
ning i engineering og teknologi, inddragelse af natur- 
videnskabelige og teknologiske virksomheder i den 
faglige undervisning samt i forhold til karrierelæring. 
Indsatserne på det gymnasiale område foreslås at 
bygge videre på de eksisterende redskaber til didak-
tisk løft, bl.a. skolernes midler til efteruddannelse,
SIP- og FIP-kurser.

f. Samarbejde mellem universiteter og professi-
onshøjskoler om fælles udbud af efteruddannel-
sesmoduler
Med henblik på at styrke de fagdidaktiske kom- 
petencer hos naturvidenskabelige gymnasie- og 
grundskolelærere og øge deres indbyrdes kendskab 
til undervisningspraksis i hhv. grundskolens naturfag 
og gymnasiets naturvidenskabelige grundforløb
og efterfølgende naturvidenskabelige fag foreslås 
det, at der udbydes fælles efteruddannelsesmodu- 
ler om undervisning i naturvidenskab og teknologi. 
Modulerne kan udvikles og udbydes i et samarbejde 
mellem professionshøjskolerne og de naturvidenska- 
belige og tekniske universiteter.
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2.3 Styrket 
samspil mellem 
naturfagsdidaktisk 
forskning og praksis
Uddannelsesniveau
Videregående uddannelser: professionshøjskoler, 
erhvervsakademier og universiteter.

Aktører
Naturfagsdidaktiske forskningsmiljøer på universiteter og 
professionshøjskoler og erhvervsakademier, Uddannelses- 
og Forskningsministeriet.

Tidsperspektiv
2.3 a + c: Implementeret 1-2 år efter igangsættelse. 
Fortsætter herefter.
2.3 b: Ph.d.-programmet forløber over 5 år.

Strategigruppens anbefalinger:
a. Uddannelses- og Forskningsministeriet fortsæt-

ter arbejdet med at mindske eventuelle barrierer 
for forsknings- og udviklingsaktiviteter mellem 
professionshøjskoler og universiteter for på den 
måde at styrke det nationale samarbejde om 
naturfagsdidaktisk forskning.

b. Universiteter etablerer samarbejde med profes-
sionshøjskolerne om et flerårigt naturfagsdidak-
tisk Ph.d.-program med et omfang på minimum 
ti Ph.d-studerende inden for naturfagsdidaktik, 
hvor der lægges et særligt fokus på undervis-
nings- og pædagogisk praksis inden for natur-
videnskab, engineering, teknologi, herunder 
digital teknologi på alle uddannelsesniveauer. 
Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning har fortsat 
fokus på det naturvidenskabelige og tekno-
logiske område i forbindelse med kommende 
opslag. 

c. Uddannelses- og Forskningsministeriet under-
støtter udviklingen af vidensflow fra forsknings- 
og udviklingsaktiviteter til undervisningen på 
læreruddannelserne og de pædagogiske grund-
uddannelser, og en samlende aktør på området 
formidler i samarbejde de naturfagsdidaktiske 
forskningsmiljøer viden fra forskning til praksis i 
dagtilbud, grundskole, gymnasier og erhvervs-
uddannelser.

Uddybning af anbefalingerne
a. Styrke det nationale samarbejde om 
naturfagsdidaktisk forskning 
Omfanget af dansk naturfagsdidaktisk forskning 
ligger markant under de lande, vi normalt sammen-

lignes med (Nielsen et al., 2017). De naturfagsdidak-
tiske miljøer er få og spredte, og forskningen foregår 
kun i begrænset omfang i et samarbejde mellem uni-
versiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademi-
er. Det er derfor afgørende med en målrettet indsats 
for at styrke den naturfagsdidaktiske forskning og 
sikre gensidigt forpligtende strategiske samarbejder 
mellem forskningsmiljøerne på hhv professionshøj-
skoler og universiteter og fortsat styrke det internati-
onale forskningssamarbejde. Ligeledes er forskning 
i anvendelse og udbytte af evalueringer til både for-
mative og summative formål essentiel for at fremme 
den formative brug og mindske de uhensigtsmæssi-
ge konsekvenser af den summative brug.

På gymnasieområdet er der både behov for og 
interesse i at udvikle nye undervisningstilgange, fx 
anvendelsesorienteret, problembaseret og undersø-
gelsesbaseret undervisning. Dog savnes der evidens 
for virkningen af disse undervisningsformer i dansk 
gymnasieundervisning. Forskning på området er 
derfor første skridt i retning af at kunne udvikle efter-
uddannelse og fornyelse af undervisningen på gym-
nasierne og på erhvervsuddannelserne. Tilsvarende 
kan følgeforskning om effekten af fagintegration 
inden for grundskolens naturfagsundervisning samt 
undervisningsmetoder, der fremmer læring, bidrage 
med vigtigt viden, ligesom der bør forskes i, hvordan 
STEM-kompetencerne kan understøttes i erhvervsud-
dannelserne. Litteraturstudiet peger derudover på en 
lang række områder, hvor der er behov for yderlige-
re naturfagsdidaktisk forskning (Nielsen, 2017).

Boks 10 
Udviklingssamarbejde 
mellem universitet og 
professionshøjskoler i 
Syddanmark
Syddansk Universitet har i et samarbejde 
med professionshøjskolerne, University 
College Lillebælt (UCL) og University College 
Syddanmark (UCSyd), etableret Laboratorium 
for Sammenhængende Uddannelse og 
Læring (LSUL). Med udgangspunkt i didaktisk 
forskning arbejder LSUL på at skabe en faglig 
kobling mellem matematik og naturfagene 
i sammenhængende didaktiske forløb fra 
2-18-års alderen samt på nye modeller for 
læreruddannelsen.

sdu.dk/om_sdu/institutter_centre/lsul  

http://www.sdu.dk/om_sdu/institutter_centre/lsul
http://www.bigbangnaturfag.dk/ 


b. Etablering af et naturfagsdidaktisk 
Ph.d.-program 
For at sikre, at kompetenceudviklingen af lærere i 
grundskolen, på ungdomsuddannelser, læreruddan-
nelse og pædagogisk personale på de pædago-
giske grunduddannelser sker på baggrund af den 
nyeste forskningsviden, efterlyser forskere på tværs 
af universiteter og professionshøjskoler18 et nationalt 
naturfagsdidaktisk Ph.d-program under henvisning til 
svenske og norske erfaringer på området. Et sådant 
program kan eksempelvis organiseres som en for-
skerskole ved et universitet og medvirke til at etable-
re tætte samarbejder mellem forskningsinstitutioner-
ne. Desuden kan samarbejder om et Ph.d.-program 
fremme videndeling, koordinering af forskningspro-
jekter samt løbende uddannelse af Ph.d.-studerende 
inden for undervisning på det naturvidenskabelige 
område på alle uddannelsestrin. Der anbefales et 
årligt optag på fire-fem Ph.d.-studerende i en 3-årig 
periode, dog minimum et samlet volumen på ti 
Ph.d.-studerende. De uddannede naturfagsdidakti-
ske Ph.d.’er forventes bl.a. rekrutteret som undervise-
re på lærer-, pædagog- og pædagogisk assistent-
uddannelserne. 

Boks 11 
Eksempler på nordiske 
forskerskoler 
• Forskerskole ved Stockholms universitet om 

Didaktisk modellering och analys för lärare i 
naturvetenskapliga ämnen

• Forskerskole ved Linköpings universitet om 
Naturvetenskapernas och teknikens didaktik 

• Finland havde desuden i fra 1992-2010 
en national Ph.d-skole i naturfagdidaktik, 
som samlet set uddannede omkring 30 
Ph.d’er i perioden. I de efterfølgende år 
er der desuden uddannet tre-seks Ph.d’er 
årligt inden for forskning i undervisning 
i naturvidenskabelige fag ved de finske 
universiteter.

vrproj.vr.se/detail.asp?arendeid=103268
isv.liu.se/fontd/?l=sv 

18 Fokusgruppemøde d. 20.3.2017 i København i forbindelse med arbejdet 
med en national naturvidenskabsstrategi. I mødet deltog repræsentanter for 
naturfagsdidaktisk forskning på tre universiteter og tre professionshøjskoler. 
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c. Styrket vidensflow mellem forskning og praksis 
Vidensflowet fra naturfagsdidaktisk forskning på 
professionshøjskoler og universiteter til de faglige 
konsulenter og naturfagsvejledere og videre til den 
enkelte lærer eller det pædagogiske personale i 
dagtilbud er mangelfuld. Kortlægningen på området 
har vist, at forskningsviden bør omsættes til andre 
formidlingskanaler og relateres til praksis og dermed 
gøres tilgængeligt for undervisere og pædagogisk 
personale. Det anbefales derfor, at denne udvæl-
gelse og bearbejdning af forskningsviden varetages 
af en samlende national aktør på området eller i et 
organiseret samarbejde mellem de naturfagsdidakti-
ske forskningsmiljøer.

Boks 12 
Nationale fora for 
naturfagsdidaktisk 
forskningssamarbejde 
mellem universiteter og 
professionshøjskoler
Tidsskriftet MONA er et tidsskrift for undervisere 
inden for matematik og naturfagene samt forskere 
inden for matematik- og naturfagsdidaktik, 
og det udgives i et samarbejde mellem 
danske naturvidenskabelige og tekniske 
universitetsmiljøer. Redaktionen udgøres af 
naturfagsdidaktiske forskere på universiteter og 
professionshøjskoler.

Forskningsnetværket DASERA, som står for 
Danish Science Education Research Association, 
er et dansk netværk for naturfagsdidaktisk 
forskning og udvikling på tværs af universiteter, 
professionshøjskoler og andre naturfagdidaktiske 
forskningsmiljøer i Danmark.

Desuden samarbejder professionshøjskoler 
og universiteter nationalt bl.a. om at arrangere 
faglige konferencer. 

ind.ku.dk/mona/
sdu.dk/om_sdu/institutter_centre/lsul/samarbejde/
dasera

http://vrproj.vr.se/detail.asp?arendeid=103268
http://www.isv.liu.se/fontd/?l=sv
http://www.bigbangnaturfag.dk/ 
http://www.ind.ku.dk/mona/
http://www.sdu.dk/om_sdu/institutter_centre/lsul/samarbejde/dasera
http://www.sdu.dk/om_sdu/institutter_centre/lsul/samarbejde/dasera
http://www.bigbangnaturfag.dk/ 
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Arbejdet i strategigruppen har vist, at der mangler 
koordinering og infrastruktur lokalt på den enkelte 
institution samt kommunalt. Desuden mangler 
der facilitering af samarbejde tværkommunalt 
og regionalt for, at naturfagsindsatser kan være 
effektive og resultatorienterede. Det betyder, at 
undervisere og ledelse på uddannelsesstederne 
bliver pressede, og at forvaltningerne skal 
prioritere mellem mange dagsordner - nogle 
gange på et mangelfuldt grundlag. Endvidere er 
det blevet påpeget af strategigruppen, at feltet 
omkring undervisningen i de naturvidenskabelige 
fag er præget af indsatstrængsel fra et stort 
antal udviklingsprojekter. Ligeledes mangler der 
koordinering og efterfølgende forankring, og der 
mangler tydelighed omkring de overordnede formål, 
som naturvidenskabsindsatserne skal være med til 
at løfte.

Bedre koordinering mellem nationale, kommunale, 
regionale og lokale aktører og deres respektive 
ansvars- og interesseområder forventes at 
imødekomme udfordringen med det spredte og vidt 
forgrenede naturfagslandskab. Denne koordinering 
bør foregå i eksisterende fora. Koordineringen 
vil betyde, at der kan komme en højere kvalitet 
i undervisningen i de naturvidenskabelige og 
teknologiske fag og den pædagogiske praksis samt 
et bedre vidensflow mellem niveauerne i systemet. 

Strategigruppens anbefalinger vedrørende 
forankring af naturvidenskabsindsatserne retter sig 
derfor mod forankring af indsatserne kommunalt og 
lokalt på den enkelte institution samt i netværk og 
samarbejde tværkommunalt og regionalt. 

3. Forankring 
og koordinering af 

naturvidenskabsindsatserne
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3.1 National koordinering 
og opfølgning på 
anbefalingerne
Uddannelsesniveau
Dagtilbud, grundskole, ungdomsuddannelser.

Aktører
Undervisningsministeriet, Børne- og Socialministeriet og 
Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Tidsperspektiv
Implementeret 5 år efter igangsættelse. Fortsætter herefter.

Strategigruppens anbefalinger:
a. Undervisningsministeriet etablerer en national 

koordinationsgruppe bestående af relevante 
interessenter, der sikrer fremdriften i og koordi-
neringen af den samlede strategiindsats med 
indsatser på alle niveauer samt monitorering af 
indsatsernes resultater.

b. Koordinationsgruppen afholder i samarbejde 
med Undervisningsministeriet en årlig konferen-
ce for at sikre koordinering, opfølgning, justering 
af indsatserne samt videndeling om resultater-
ne.

c. Indsatserne i den nationale strategi for undervis-
ning i de naturvidenskabelige fag koordineres 
og videreudvikles i samklang med beslægtede 
nationale strategier. Strategigruppen anbefaler 
derfor en kommende dansk teknologipagt.

Uddybning af anbefalingerne
Erfaring fra bl.a. den hollandske Teknologipagt viser, 
at forandringer bedst sker gennem et koordineret 
samspil mellem nationale ambitioner og lokal/
kommunal/regional udmøntning. På denne måde 
sikres det, at beslutningstagere og forvaltninger på 
hvert enkelt niveau bedst kan tilpasse indsatserne til 
deres øvrige indsatsområder samtidig med, at der fra 
nationalt niveau løbende sikres strategisk koordine-
ret samarbejde, videndeling og erfaringsudveksling 
mellem de enkelte delelementer af strategien.

a. National koordinationsgruppe og 
national monitorering
Det er helt centralt for forankringen af den nationale 
strategi, at Undervisningsministeriet etablerer en na-
tional koordinationsgruppe, der løbende koordinerer 
og optimerer implementeringen af anbefalingerne 
på nationalt niveau og de afledte regionale, kommu-
nale og lokale indsatser. Gruppen skal ikke have et 
egentligt styringsansvar, men bliver ansvarlig for at 
koordinere arbejdet mellem det nedsatte ekspertud-
valg og følgeforskningsgruppen og organiseringen 
af, at der årligt afholdes opfølgende konferencer 

for alle involverede aktører. Gruppen skal desuden 
løbende sikre sig indsigt i nye indsatser, der igang-
sættes under strategien (fx finansieret af private 
fonde). Desuden skal den sørge for, at de relevante 
offentlige og private aktører løbende holdes opda-
terede om igangværende indsatser med det formål 
at samstemme og sikre en koordineret indsats 
med høj synergieffekt. Medlemmer af gruppen skal 
repræsentere relevante aktører således, at der lø-
bende opretholdes et bredt ejerskab, og hvor der er 
nationale aktører på området, vil det være oplagt at 
inddrage disse. Gruppen mødes fire gange årligt og 
betjenes af en sekretariatsfunktion.

Undervisningsministeriet sikrer monitorering af de 
indsatser, der igangsættes på baggrund af den 
nationale strategi for undervisning i de naturviden-
skabelige fag. Data fra monitoreringen understøtter 
koordinationsgruppens arbejde, og gruppen er des-
uden ansvarlig for, at viden fra monitoreringen deles 
med relevante aktører.

b. Videndeling og opfølgende konferencer
Undervisningsministeriet sikrer, at der etableres et 
nationalt website, hvor videndeling og afrapportering 
af de igangsatte indsatser finder sted, fx med årlige 
statusredegørelser. Det er den nationale koordina-
tionsgruppe og den tilhørende sekretariatsfunktion, 
der har ansvaret for websitets indhold og vedligehol-
delse. For at sikre den løbende erfaringsudveksling 
og dialog om målsætninger og indsatser afholder 
koordinationsgruppen i samarbejde med Undervis-
ningsministeriet hvert år en konference for relevante 
interessenter på alle niveauer. Her fremlægges gode 
og dårlige erfaringer, og forslag til justering af indsat-
ser kan drøftes. Konferencen kan eksempelvis afhol-
des som optakt til den årlige Big Bang-konference19, 
hvor det naturvidenskabelige undervisningsmiljø i 
forvejen er samlet, for at opnå en løbende formidling 
til alle aktører.

c. Koordinering med beslægtede strategier - sær-
ligt en kommende teknologipagt
Undervisningsministeriet skal gennem tværmi-
nisterielt samarbejde sikre, at indsatserne i den 
naturvidenskabelige strategi afstemmes med andre 
beslægtede strategier, fx inden for vækst, digitalise-
ring, bæredygtighed osv.

Strategigruppen støtter aktivt op om regeringens 
planer om en evt. dansk teknologipagt inspireret af 
Holland, hvor en række offentlige og private aktører 
har indgået et forpligtende samarbejde om at styrke 
STEM-kompetencerne både i uddannelse og på 
arbejdsmarkedet. Den naturvidenskabelige strategi 
kan oplagt indgå som et uddannelsesmæssigt mo-
dul i en sådan dansk teknologipagt.

19 Big Bang konferencen er en årlig konference for undervisere, formidlere og 
forskere inden for det naturfaglige og naturvidenskabelige felt i grundskolen, 
på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser.
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3.2 Kommunal 
forankring
Uddannelsesniveau
Dagtilbud og grundskole.

Aktører
Kommunale forvaltninger. 

Tidsperspektiv
Implementeret 3-4 år efter igangsættelse. 
Fortsætter herefter.

Strategigruppens anbefalinger:
a. Alle kommuner formulerer en naturvidenskabs-

strategi, som beskriver mål og rammer for det 
kommunale arbejde med naturvidenskab i 
dagtilbud og naturfag i grundskoler.

b. Alle kommuner sikrer, at der er mindst én natur-
fagskoordinator, der koordinerer arbejdet med 
at implementere den kommunale naturviden-
skabsstrategi.

c. Alle kommuner etablerer faglige fællesskaber, 
fx i form af netværk for naturfagsundervisere og 
pædagogisk personale, der giver dem adgang 
til ny viden og styrker udviklingen af deres 
arbejde.

d. Alle kommuner monitorerer indsatsen i naturfa-
gene i grundskolen i kvalitetsrapporterne og har 
fokus på, at det naturvidenskabelige perspektiv 
bliver integreret i arbejdet med en ny styrket 
pædagogisk læreplan i dagtilbud.

Uddybning af anbefalingerne
Praksiskortlægningen (Sølberg, 2016) viser, at en 
stærk forankring af indsatsen i de styrende syste-
mer er afgørende for, om indsatsen også forankres 
på den enkelte institution og i den enkelte lærers/
pædagogiske personales daglige praksis. Ændrede 
praksisser, omfordeling af ressourcer og ændring af 
kulturen tager tid og fordrer et vedholdende fokus. 
Dette kan kun fastholdes, hvis udviklingen forankres 
i forvaltningerne i tæt samarbejde med de lokale 
institutioner. Den nationale strategi sætter den over-
ordnede retning i og omkring uddannelser inden for 
de naturvidenskabelige fag. For at sikre størst muligt 
kommunalt og lokalt ejerskab og frihed til at forme 
indsatsen i synergi med andre indsatsområder er det 
strategigruppens anbefaling, at kommunerne formu-
lerer strategier for deres arbejde med at implemen-
tere den nationale strategi. På den måde bidrager 
de mange aktører på forskellige niveauer til at sikre 
den størst mulige sammenhæng mellem nationale, 
kommunale og lokale indsatser samt synergi med 
andre aktører end det formelle uddannelsessystem.

a. Kommunale naturvidenskabsstrategier
Det er centralt, at alle kommuner prioriterer en 
langvarig og strategisk indsats i de naturvidenska-
belige fag ved at formulere en kommunal naturvi-
densskabsstrategi, der udstikker mål og rammer for 
naturfagsindsatsen i overensstemmelse med den 

nationale strategi. Strategien skal vedtages i kom-
munalbestyrelsen. Udformningen af strategien kan 
variere afhængig af, hvordan kommunen arbejder 
med strategier generelt, og den kan have forskelligt 
indhold afhængigt af, hvilke indsatsområder, der i 
øvrigt er prioriteret i kommunen. 

Afhængigt af, hvordan kommunens organisering er, 
kan forskellige aktører indgå i arbejdet med at ud-
vikle og formulere naturvidenskabsstrategien, men 
strategigruppen anbefaler, at en bredt sammensat 
gruppe fra både uddannelsesområdet, institutionsle-
delser og eksterne læringsmiljøer inddrages. 
Aktiviteterne, der begrundes og beskrives i den 
kommunale naturvidenskabsstrategi, prioriteres og 
finansieres inden for kommunens eksisterende bud-
get, evt. suppleret med eksternt finansierede 
projektaktiviteter.

Boks 13 
Kommuner med 
naturvidenskabsstrategier
I forbindelse med Science Kommune-projektet 
(2008-2011) formulerede 25 kommuner en 
naturfagsstrategi, der dannede rammen 
om og formulerede mål for den kommunale 
naturfagsindsats. Efterfølgende har mange af 
kommunerne revideret deres strategier, og flere 
kommuner er kommet til, således, at der i dag er 
en strategisk naturvidenskabsindsats i mange af 
de danske kommuner.

Eksempel på indhold i en kommunal 
naturvidenskabsstrategi
En kommunal naturvidenskabsstrategi er 
kendetegnet ved at spille tæt sammen 
med kommunens øvrige indsatsområder, fx 
bæredygtighed, erhvervsudvikling, innovation mv. 
Ofte er samarbejdet med det lokale erhvervsliv 
indtænkt som en del af kommunens åben skole-
strategi, som naturvidenskabsstrategien spiller 
sammen med.

I en kommunal naturvidenskabsstrategi 
kan der fx indgå:
• Vision og målsætninger
• Indsatsområder

 » Faglige fællesskaber
 » Kompetenceudvikling af lærere og 

pædagogisk personale
 » Samarbejde på langs af 

uddannelseskæden
 » Samarbejde mellem forvaltninger og 

relevante aktører
 » Fysiske rammer om undervisningen og 

den pædagogiske praksis 
 » Særlige indsatser i kommunen inden for 

naturvidenskabsområdet
• Ressourcepersoner, fx naturfagskoordinator, 

adgang til naturvejleder mv.
• Succeskriterier og evaluering
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adgang til relevante aktører og viden, fx gennem 
åben skole-samarbejde, brobygning til ungdomsud-
dannelser og skole-virksomhedssamarbejde. 

d. Monitorering af den kommunale 
naturvidenskabsindsats
Strategigruppen anbefaler, at kommunerne forplig-
tes til at dokumentere og rapportere om udvikling 
inden for naturfagsundervisningen i grundskolen, 
så den kommunalpolitiske og forvaltningsmæssige 
opmærksomhed om at prioritere området betones, 
og der samtidig sikres fremdrift. Den kommunale 
naturvidenskabsindsats monitoreres i den kommuna-
le kvalitetsrapport. Det kan fastlægges på nationalt 
plan ved, at Undervisningsministeriet indskriver en 
ny midlertidig paragraf i Bekendtgørelse om kvali-
tetsrapporter i folkeskolen (Ministeriet for Børn, Un-
dervisning og Ligestilling, 2014), hvor kommunerne i 
en 5-årig periode, dvs. fra 2018-2023, forpligtes til at 
dokumentere udvikling inden for naturfagsområdet i 
folkeskolerne. Alternativt kan kommunalbestyrelser-
ne selv formulere, hvordan de ønsker de kommunale 
naturvidenskabsstrategier monitoreret i kvalitetsrap-
porterne. Her kan fx skolernes kompetencedækning 
inden for de naturfaglige fag, omfanget af naturfag-
lig kompetenceudvikling og antallet af grundskoler 
med en naturfaglig ressourceperson (fx en naturfags-
vejleder) følges. I kvalitetsrapportens afsnit om hand-
lingsplaner kan det fremgå, hvordan kommunen 
gennem sin kommunale naturvidenskabsstrategi ar-
bejder med at implementere den nationale strategi. 
Desuden kan det beskrives, hvordan skolerne hver 
for sig udformer lokale indsatser, fx i form af lokale 
handleplaner. Tilsvarende pejlemærker kan formule-
res på dagtilbudsområdet.

De kommunale naturvidenskabsstrategier bør gælde 
for dagtilbuds- og grundskoleområdet og beskri-
ve de rammer, indsatser og mål, der er opstillet i 
kommunen. Det kan fx være for lærernes og det 
pædagogiske personales kompetencedækning og 
-udvikling, for lokale ressourcepersoner og deres 
funktion, for udbud af naturvidenskabelige aktiviteter 
på tværs af kommunen samt for elevernes søgning 
til naturvidenskabelige retninger på ungdomsud-
dannelser. Desuden bør de kommunale naturviden-
skabsstrategier beskrive, hvordan institutionerne 
skal arbejde med at implementere de kommunale 
mål, fx ved at formulere lokale handleplaner på 
grundskolerne (se anbefaling 3.3).

Det er desuden oplagt, at den kommunale naturvi-
denskabsstrategi beskriver, hvordan indsatsen spiller 
sammen med andre indsatsområder i kommunen. 
Det kan være indsatser formuleret på sundheds-, be-
skæftigelses- eller miljøområdet, særlige partnerska-
ber, som kommunen indgår i, udviklingsplaner på fx 
erhvervsområdet eller projekter i fx PPR20 for udsatte 
børn og unge. Ligeledes skal den kommunale natur-
videnskabsstrategi spille sammen med erhvervslivet 
i kommunen, fx ved at den kommunale naturfagsko-
ordinator koordinerer naturvidenskabsindsatserne i 
tæt samspil med åben skole-arbejdet i kommunen. 

b. Mindst en naturfagskoordinator
Den kommunale indsats bør koordineres af mindst 
én kommunal naturfagskoordinator, der foruden 
det lokale arbejde indgår i relevante regionale og 
nationale sammenhænge, fx i netværk med andre 
koordinatorer. Dette sikrer, at den kommunale na-
turfagsindsats relaterer sig til det nationale niveau. 
Naturfagskoordinatoren sikrer sammenhænge 
mellem det politiske, det forvaltningsmæssige og 
det praksisrettede niveau i kommunen, ligesom de 
bringer lokale og kommunale problemstillinger og 
interesseområder fra praksisfeltet i spil i tværkom-
munale, regionale og nationale sammenhænge. 

c. Faglige fællesskaber
De kommunale forvaltninger skal sikre, at det pæ-
dagogiske personale og lærerne har mulighed for 
at deltage i faglige fællesskaber, hvor fx udvikling af 
nye elevaktiviteter, drøftelse af evalueringsformer, 
arbejdet med progression fra dagtilbud til grundsko-
le og fra natur/teknologi til udskolingsfagene kan fin-
de sted. Faglig opdatering, såsom hvordan ny forsk-
ning inddrages i undervisningen, kan også foregå i 
de faglige fællesskaber som en del af en kompeten-
ceudviklingsindsats i kommunen. Målet er at styrke 
lærernes og det pædagogiske personales arbejde 
i udviklingen af kommunale og lokale naturfaglige 
kulturer og sikre løbende udvikling af undervisning 
og pædagogisk praksis. Kommunale videndelings-
fora og netværk mellem institutionerne skal fungere 
i synergi med de lokale faglige fællesskaber, såsom 
fagteams på den enkelte skole (se anbefaling 3.3). I 
kommunalt regi skal forvaltningerne og skoleledel-
serne sikre, at lærere og pædagogisk personale har 

20 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
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3.3 Lokal forankring 
på institutioner
Uddannelsesniveau
Dagtilbud, grundskole, ungdomsuddannelser. 

Aktører
Ledelser i dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelser, 
pædagogisk personale, lærere, lokale ressourcepersoner.

Tidsperspektiv
Implementeret 1-2 år efter igangsættelse. Fortsætter 
herefter.

Strategigruppens anbefalinger:
a. Alle grundskoler og ungdomsuddannelser tager 

stilling til, hvordan institutionens indsatser pas-
ser ind i og bidrager til den nationale strategi 
og for grundskolen desuden den kommunale 
naturvidenskabsstrategi, fx i form af handlepla-
ner. På dagtilbudsområdet beskrives naturviden-
skabsindsatsen som en del af arbejdet med den 
styrkede læreplan. 

b. Ledelser på alle grundskoler og ungdomsud-
dannelser sikrer, at lærerne og det pædago-
giske personale regelmæssigt mødes i faglige 
fællesskaber, fx ved at oprette og målbeskrive 
faggrupper/teams.

c. Ledelser på alle grundskoler og ungdomsud-
dannelser udpeger mindst en ressourceperson 
til at koordinere den lokale naturvidenskabsind-
sats på institutionen.

Uddybning af anbefalingerne
For at sikre muligheden for fagligt fællesskab, 
videndeling og udvikling af undervisningen i de 
naturvidenskabelige fag er det centralt, at lærere 
og pædagogisk personale indgår i formaliserede 
strukturer. Praksiskortlægningen (Sølberg, 2016) 
viser, at kompetenceudvikling er effektiv, når den 
foregår på netop den måde. De faglige fællesska-
ber og den lokale handleplan skal være tilpasset 
de lokale strukturer, der vil være forskellige på fx 
en lille grundskole og en stor erhvervsuddannelse. 
Fælles for alt pædagogisk personale og lærere på 
alle niveauer er imidlertid, at det er en fordel, hvis 
de samlet bidrager til den lokale naturfaglige kultur i 
samspil med institutionernes pædagogiske ledelse. 

a. Lokal stillingtagen til institutionens indsatser 
For at sikre en sammenhængende indsats på de 
lokale institutioner (dvs. grundskoler og ungdomsud-
dannelser) er det afgørende, at ledelse og lærere i 
de naturvidenskabelige fag tager stilling til, hvordan 
institutionen vil implementere anbefalingerne fra den 
nationale strategi lokalt og fx beskriver dette i hand-
leplaner. Grundskolerne skal desuden tage stilling 
til lokal implementering af de kommunale målsæt-
ninger. En lokal handleplan sikrer en langsigtet og 
strategisk indsats på institutionerne med optimal ud-
nyttelse af ressourcerne, hvilket af strategigruppen 

Boks 14
Eksempel på indhold i 
en lokal handleplan
En lokal handleplan kan udarbejdes ved 
at drøfte nedenstående fem punkter i fx 
personalegruppen eller faggruppen i samarbejde 
med den lokale pædagogiske ledelse. Det er 
centralt, at den lokale handleplan forholder 
sig til den kommunale naturvidenskabsstrategi 
for dagtilbud- og grundskoleområdet og de 
tværkommunale indsatser og projekter. Endvidere 
er det vigtigt, at den lokale handleplan forholder 
sig til elevmedbestemmelse og -involvering i 
relevante fora.

Fem punkter til drøftelse
• Status - Hvordan er situationen på vores 

institution, når det kommer til faglige 
fællesskaber, kompetencedækning, særlige 
naturvidenskabelige aktiviteter, fysiske 
rammer mv.?

• Mål - Hvilke mål vil vi opnå? Hvordan vil 
vi implementere mål fra den kommunale 
naturvidenskabsstrategi, og hvordan skal det 
spille sammen med de øvrige indsatser på 
vores institution?

• Tiltag - Hvad vil vi begynde på? Hvad vil vi 
fortsætte med at udvikle? Hvad vil vi holde 
op med eller gøre anderledes?

• Tegn - Hvordan kan vi se, at der 
er forandringer på vej i vores 
naturvidenskabelige kultur på institutionen? 
Hvad gør børnene/de unge/de studerende? 
Hvad gør lærerne/det pædagogiske 
personale? Hvad gør ledelsen?

• Evaluering  - Hvordan vil vi følge op på 
tiltagene? Hvornår evaluerer vi, og hvad sker 
der efter evalueringen? 

er påpeget som en udfordring. Handleplanen sikrer 
endvidere koordinering mellem fagene og syner-
gier med andre lokale indsatsområder, fx læsning, 
inklusion o.lign. 

Der har i strategigruppen været udtrykt bekymring 
for, om en lokal handleplan vil give anledning til unø-
digt bureaukrati, og det er derfor vigtigt at præcisere, 
at der alene er tale om et dokument, der svarer til 
institutionernes almindelige arbejde med at beskrive 
indsatser. En lokal handleplan kan fx udformes ved, 
at naturfagsteamet eller den naturvidenskabelige 
faggruppe sammen med institutionens pædagogiske 
ledelse drøfter, hvilke mål, institutionen vil arbejde 
mod, hvilke faglige fællesskaber, medarbejderne 
indgår i og hvilke særlige aktiviteter eller opmærk-
somhedspunkter, der kan skabes enighed om at 
fokusere på i en given periode (se boks 14). På dag-
tilbudsområdet kan det drøftes, hvordan indsatser 
inden for det naturvidenskabelige område indgår i 
arbejdet med den kommende styrkede pædagogi-
ske læreplan.

http://www.bigbangnaturfag.dk/ 
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b. Lokale faglige fællesskaber
Undervisningen i de naturvidenskabelige fag skal 
kontinuerligt udvikles. Derfor anbefaler strategigrup-
pen, at ledelsen på grundskoler og ungdomsud-
dannelser støtter lærernes arbejde og sikrer, at de 
regelmæssigt har mulighed for at mødes i faglige 
fællesskaber, fx ved at oprette og målbeskrive fag-
grupper eller teams. Tilsvarende anbefales det, at 
det pædagogiske personale i dagtilbud har mulig-
hed for at videndele for at udvikle den pædagogiske 
praksis inden for læreplanstemaet ‘naturen og natur-
fænomener’. Arbejdet i de faglige fællesskaber skal 
understøtte institutionernes målsætninger og skal 
relatere sig til de faglige fællesskaber, der foregår 
på kommunalt niveau eller eventuelt på regionalt 
niveau (se anbefalingerne 3.2 og 3.4). På ungdoms-
uddannelserne har ledelsen ansvar for at forpligte 
medarbejderne til at indgå i erfaringsudveksling 
mellem institutionerne. Endvidere kan ledelserne på 
fx grundskoler og rektorer på gymnasier medvirke til, 
at deltagerne i de faglige fællesskaber får mulighed 
for at anvende eksterne naturvidenskabelige og 
tekniske faglokaler og værksteder på fx htx og de 
tekniske skoler. 

c. Lokale ressourcepersoner
I dagtilbud, på grundskoler og på ungdomsuddan-
nelser skal der ske en lokal koordinering af det 
naturvidenskabelige område. Dette varetages af en 
eller flere lokale ressourcepersoner, fx en naturfags-
vejleder (grundskole), en fagkoordinator (gymnasi-
um), en naturambassadør (dagtilbud) eller lignende. 
Mange steder vil en ressourceperson være en del af 
institutionens vejlednings- eller udviklingskorps, og 
det er centralt, at den lokale naturvidenskabsindsats 
koordineres med institutionens øvrige indsatsområ-
der og tilpasses de lokale forhold. Det anbefales, at 
ressourcepersonen uddannes til at varetage funktio-
nen og sikres løbende opkvalificering. Den naturfag-
lige ressourceperson skal indgå i det kommunale og 
eventuelle tværkommunale eller regionale netværk 
på området (se anbefalingerne 3.2 og 3.4).

3.4 Tværkommunal og 
regional prioritering og 
facilitering
Uddannelsesniveau
Ungdomsuddannelser og overgange til grundskole og 
videregående uddannelser.

Aktører
Kommunekontaktråd (KKR), regionale forvaltninger og 
rektorer på ungdomsuddannelser.

Tidsperspektiv
Implementeret 3-4 år efter igangsættelse. 
Fortsætter herefter.

Strategigruppens anbefalinger:
a. I alle fem regioner samarbejder KKR21, de regi-

onale forvaltninger og ledelser fra ungdoms-
uddannelsesområdet om en fælles retning og 
prioritering af naturvidenskabsområdet. 

b. I regionerne faciliteres relevante netværk vedr. 
undervisning inden for naturvidenskab og tekno-
logi mellem ungdomsuddannelserne.

Uddybning af anbefalingerne
Indsatserne i denne anbefaling tager udgangspunkt 
i allerede eksisterende fora og initiativer i kommu-
nekontaktråd (KKR), i regionerne og mellem ung-
domsuddannelsernes ledelser. De tager endvidere 
udgangspunkt i eksisterende lovgivning og puljer på 
området.

a. Tværkommunale og regionale mål 
og prioritering
Strategigruppen anbefaler, at der er tæt dialog 
mellem det tværkommunale samarbejde i KKR og de 
regionale forvaltninger samt andre relevante aktører 
i forhold til at formulere mål, der danner en ramme 
og en retning for de indsatser, der sker på tværkom-
munalt og regionalt niveau og med plads til de regi-
onale og kommunale forskelle, der er. Arbejdet kan 
fx organiseres med inspiration fra den syddanske ud-
dannelsesaftale (se boks 15). Målsætningerne kan fx 
handle om overgangsfrekvenser, anvendelse af it og 
teknologi, kvalitet i undervisningen og andre områ-
der i forlængelse af den nationale strategi. Således 
bør den tværkommunale og regionale prioritering 
medvirke til at implementere den nationale strategis 
anbefalinger. Udviklingen foreslås monitoreret ved 
hjælp af regionale uddannelsesbarometre.

For at koordinere aktiviteter og undgå løsrevne 
indsatser fra forskellige aktører på ungdomsud-
dannelsesområdet inddrages de regionale rektor-
forsamlinger sammen med den gruppe af rektorer, 
der er nedsat af Danske Gymnasier. I indsatser, der 
adresserer overgange fra grundskole til ungdomsud-
dannelser, sikres samspil mellem et bredt spektrum 
af aktører, herunder fx KKR, elevråd, grundskolelede-

21 KKR er fem kommunekontaktråd, der er etableret som det regionale 
led i KL’s organisation. Læs om KKR her: kl.dk/Kommunalpolitik1/
Kommunekontaktrad/ 

http://www.kl.dk/Kommunalpolitik1/Kommunekontaktrad/ 
http://www.kl.dk/Kommunalpolitik1/Kommunekontaktrad/ 
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b. Facilitering og videndeling mellem aktører
Som en del af regionernes vækst- og uddannel-
sesindsats faciliterer hver region i samarbejde med 
rektorerne fra ungdomsuddannelserne og evt. 
andre tværkommunale fora et eller flere netværk af 
undervisere på gymnasier og erhvervsuddannelser. 
Disse netværk har til formål at facilitere samarbejde 
mellem ungdomsuddannelserne og samstemme 
indsatser for at styrke undervisningen i de naturvi-
denskabelige fag. Netværkene kan formulere og 
søge ekstern finansiering til udviklingsprojekter, fx 
om overgangsproblematikker, frafald eller mangel 
på autenticitet i undervisningen. Repræsentanter 
for grundskoleområdet kan inviteres, hvor det giver 
mening, og et sådant tværgående netværk kan fx 
danne ramme om udvikling af brobygningstilbud 
eller tilrettelæggelse af valgfag. På regionalt niveau 
mødes rektorerne fra ungdomsuddannelsesområ-
det desuden for i fællesskab22 at drøfte og udvikle 
fælles indsatser for undervisning i de naturvidenska-
belige fag. Grundskoleledere kan inddrages i dette 
arbejde. Derudover mødes regions- og kommunalpo-
litikere23 årligt for at drøfte deres aftalte målsætnin-
ger og videndele om implementeringsstrategier på 
området.

22 Via Syddansk Uddannelsesaftale er der afholdt vidensworkshops for 
uddannelsesinstitutioner og aktører på uddannelsesområdet med henblik på 
at styrke videndeling og målrette indsatser på uddannelsesområdet i Region 
Syddanmark.
23 I Region Syddanmark afholdes et årligt politikerseminar med fokus 
på udvikling af scienceområdet. Her deltager både kommunal- og 
regionalpolitikere samt repræsentanter fra de kommunale forvaltninger.

Boks 15 
Region Syddanmark
I Region Syddanmark besluttede regionsrådet 
i 2012 at arbejde for at udvikle regionen 
til en science-region. En science-region er 
kendetegnet ved, at der arbejdes målrettet 
med at udvikle undervisningen inden for natur, 
teknik og sundhed. Undervisningen på disse tre 
fagområder skal udvikles lige fra grundskole til 
universitet, så flere vælger naturvidenskabelige 
retninger i ungdomsuddannelserne og på de 
videregående uddannelser, og så befolkningens 
naturvidenskabelige almendannelse og kendskab 
til naturvidenskabsområdet styrkes. 

Midlet til at kunne nå de langsigtede mål er 
at udvikle arbejdsstyrkens kompetencer ved 
allerede i grundskolen at skabe interesse for de 
naturvidenskabelige fag. Kommunerne er derfor 
væsentlige aktører i bestræbelserne på at blive 
en science-region.

Syddansk uddannelsesaftale
Region Syddanmark arbejder i dag med science 
som indsatsområde i overensstemmelse med 
Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan for 
2016-17. En uddannelsesaftale er et partnerskab 
på tværs af aktørerne i regionen med en aftale 
om at arbejde med fælles målsætninger. I Region 
Syddanmark er målsætningen, at “20% flere 
på en ungdomsårgang skal gennemføre en 
naturvidenskabelig, teknisk eller sundhedsfaglig 
uddannelse i forhold til 2010”. Aftalen 
understøttes af regionale udviklingsmidler og af 
viden fra det regionale uddannelsesbarometer, og 
den udmøntes i 2-årige handleplaner.

Læs mere her 
regionsyddanmark.dk/wm335273
syddanskuddannelsesaftale.dk/malsaetninger 

re, regionen, rektorforsamlingen mv. En prioritering 
af naturvidenskabsområdet i regionale uddannelses-
puljer kan understøtte kvalitetsudvikling på ung-
domsuddannelserne ved at sikre sammenhæng til 
den øvrige regionale udvikling. Målsætningerne kan 
danne ramme om en række midler fra de regionale 
vækst- og uddannelsespuljer, som aktører på ung-
domsuddannelserne kan ansøge om selvstændigt 
eller på tværs af institutionerne. Det kan fx dreje sig 
om etablering af netværk, projekter i undervisningen 
eller udvikling af nye undervisningsmidler. 

http://www.regionsyddanmark.dk/wm335273
http://www.syddanskuddannelsesaftale.dk/malsaetninger 
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Kommissorium for strategigruppe for en national naturviden-
skabsstrategi  
 

Baggrund  
Der har i flere år været et bredt ønske om en national naturvidenskabs-

strategi. En strategi for naturvidenskab indgår i aftalen af 3. juni 2016 

mellem regeringen (Venstre), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, 

Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det 

Konservative Folkeparti om styrkede gymnasiale uddannelser: 

 

”I samarbejde med interessenter skal der laves en naturvidenskabsstrategi, der sikrer 
bedre sammenhæng mellem den naturvidenskabelige undervisning i folkeskolen, i 
gymnasiet og på de videregående uddannelser, ligesom koblingen til og samarbejdet 
med erhvervslivet skal styrkes.” 

 

Nødvendigheden heraf er flere gange i de senere år påpeget af ekspert-

udvalg og udviklingsprojekter med fokus på naturfag. Der har i 00’erne 
været tre større forarbejder til en national naturvidenskabelig strategi i 

Undervisningsministeriets regi: 

 ”Fremtidens naturfaglige Uddannelser. Naturfag for alle – Vision og 

oplæg til en strategi“ fra 2003  
 ”Fremtidens naturfag i folkeskolen” fra 2006  
 ”Et Fælles Løft” fra 2008 

 

Arbejdsgrupperne har været bredt sammensat og repræsenterede bl.a. 

forskningsinstitutioner, professionshøjskoler, undervisere på grundskole- 

og ungdomsskoleniveau samt repræsentanter fra erhvervslivet. Forarbej-

dernes anbefalinger pegede i væsentlig grad på en række af de samme 

forhold med henblik på en samlet og målrettet indsats for at styrke na-

turfag/naturvidenskab, herunder bl.a.: 

 At naturfagene indgår i den almene dannelse. 

 At naturfaglige kompetencer skulle være grundlaget for sammen-

hængende beskrivelser af de naturfaglige fag på langs og på tværs på 

Bilag A
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alle uddannelsesniveauer samt en øget sammenhæng i målbeskrivel-

ser for fagene. 

 At styrke lærerkompetencerne inden for naturvidenskabelige fag, 

herunder et særligt efteruddannelsesprogram til grundskolelærere. 

 At styrke fokus på naturfag i kommunerne gennem fx kommunale 

naturvidenskabsstrategier i alle kommuner. 

 At øge prioriteringen af naturfagsdidaktik som forskningsområde.  

 At oprette et nationalt Center for Natur, Teknik og Sundhed (NTS-

centret). 

 

Forarbejderne blev ikke udmøntet i en national strategi, men der er gen-

nemført flere enkeltstående initiativer, herunder tydeligere sammenhæng 

og øget ligestilling mellem naturfagene i folkeskolen og oprettelsen af 

NTS-centret, der nu har skiftet navn til Astra. 

 

Danmark har en relativ lav andel af befolkningen, der tager en uddannel-

se inden for det teknologiske, matematiske og naturvidenskabelige om-

råde. Danmark ligger på en 19. plads i OECD mht. andelen af nyuddan-

nede kandidater med STEM-kompetencer, jf. figur 1. Desuden er der en 

lav andel af kvinder med en uddannelse inden for STEM-fagene, og an-

delen unge kvinder i STEM-fag er stort set ikke steget i perioden 2003-

2012.
1
 

 
Figur 1. Nyuddannede kandidater med naturvidenskabelige, teknologiske og matema-
tiske kompetencer, 2013 

 
Anm.: Angiver andelen af nyuddannede kandidater i 2013 udvalgt på baggrund af 

den såkaldte STEM-definition (science, technology, engineering and mathematics). 

EU-15 inkluderer de EU-15 lande, som fremgår af figuren.Kilde: OECD Graduates 

by Field, 2013. 

 

Desuden forudses det, at der i Danmark frem mod 2025 sker en stigning 

på 28 procent i antallet af STEM-job i Danmark
2
, og at der på trods af et 

øget optag på bl.a. ingeniør- og it-uddannelserne forventes at komme til 

at mangle bl.a. ingeniører, naturvidenskabelige kandidater og it-

                                                 
1 Damvad Analytics, Piger i Science, Technology, Engineering and Mathematics 

(STEM), 2016 
2 Fremskrivning af STEM job baseret på data fra 2013. Cedefop, Skills forecast, 2015. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

EU-15 

Anbefalinger til en national strategi 
for de naturvidenskabelige fag

57



  3 

 

specialister: Fx viser en kortlægning fra Erhvervsstyrelsen, at der er sti-

gende efterspørgsel efter digitale kompetencer, og at der kommer til at 

mangle ca. 19.000 specialister med disse kompetencer i 2030
3
. Ligeledes 

viser data fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, at der er 

rekrutteringsudfordringer på en række tekniske og naturfaglige områder, 

eksempelvis elektrikere, tømrere, programmører og systemudviklere. Der 

er således en udfordring i sammenhængen mellem befolkningens tekni-

ske, naturvidenskabelige og digitale kompetencer i forhold til efter-

spørgslen på arbejdsmarkedet.   

 

Erhvervslivet efterspørger løbende en større motivation for naturviden-

skab og de tekniske og naturfaglige uddannelser blandt unge for at imø-

dekomme udfordringer med rekruttering til disse fag på ungdomsuddan-

nelser samt de erhvervsrettede og videregående uddannelser. En række 

interesseorganisationer inden for ingeniørbranchen, herunder DI, FRI og 

IDA, og store danske virksomheder, bl.a. Danfoss, LEGO, Coloplast og 

COWI har i samarbejde med en række uddannelsesinstitutioner lanceret 

en fælles national kampagne ”Engineer the Future”, som skal få flere til at 

vælge især ingeniør- og naturvidenskabelige uddannelser. Der er også 

opmærksomhed på, at der er behov for at få flere kvinder ind i disse 

uddannelser. 

 

Igennem en årrække har en række fonde støttet projekter på naturfags-

området, og der har været efterspurgt tydeligere nationale sigtelinjer og 

en fælles retning bl.a. med henblik på bedre at kunne understøtte og be-

nytte mulighederne i uddannelsesreformer til at fremme det naturviden-

skabelige område. 

 

Formål og indhold  
En national strategi for naturfag og naturvidenskab

4
 skal skabe en ny 

fælles national ramme, så indsatser, projekter og tiltag får en fælles ret-

ning og sammenhæng.  

 

Formålet med strategien er at styrke den naturvidenskabelige almendan-

nelse, viden og interesse hos alle piger og drenge fra dagtilbud til ung-

domsuddannelser. Naturfaglig og naturvidenskabelig dannelse er vigtigt 

for borgere i nutidens samfund, som er kraftigt præget af den teknologi-

ske og digitale udvikling. Strategien skal samtidig sætte fokus på, at børn 

og unge både får en kompetencebaseret og anvendelsesorienteret indsigt 

i naturfaglige og naturvidenskabelige sammenhænge samt konkrete fagli-

ge færdigheder og viden. Begge dele med henblik på at flere unge, her-

under også flere piger, vælger tekniske, naturvidenskabelige og it-

                                                 
3 Højbjerre mfl. 2016, Virksomheders behov for digitale kompetencer. 
4 Benævnelsen af både naturfag og naturvidenskab skal tydeliggøre, at alle uddannelses-

niveauer inkluderes. Fag i grundskolen er generelt ikke ’videnskabsfag’, men har deres 
egen faglige identitet, som i forskellig grad tager udgangspunkt i de videnskabelige fag.     
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uddannelser til gavn for bl.a. samfundets og erhvervslivets behov for 

digitale, tekniske og naturfaglige kompetencer. 

 

Den naturvidenskabelige strategi skal have fokus på STEM-

kompetencer, som står for Science, Technology, Engineering og Mathe-

matics. Desuden er det relevant at indtænke Arts (STEAM) for at frem-

me innovation og kreativitet i det tekniske og naturvidenskabelige fx 

igennem designprocesser og virkelighedsnær problemløsning. Matematik 

er et grundlæggende fag, som understøtter læringen og kompetencer 

inden for mange andre fagområder, herunder ikke mindst naturfaglige, 

tekniske og praktiske fag, men eksempelvis også samfundsvidenskabelige 

fagområder. Matematik skal ikke behandles selvstændigt i den naturvi-

denskabelige strategi, men her ses i sammenhæng med de tekniske og 

naturvidenskabelige fagområder.    

 

Naturvidenskabsstrategien skal:  

 Skabe en fælles national ramme, der giver tydelig retning for ind-

satser og projekter inden for naturfaglige, teknologiske, it-faglige 

og naturvidenskabelige fagområder.  

 Styrke den naturvidenskabelige almendannelse hos alle børn og 

unge (dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelse), herunder 

særligt i lyset af den teknologiske og digitale udvikling, som præ-

ger samfundet og vores hverdag. Den enkeltes evne til individu-

elle valg og deltagelse i samfundsmæssige beslutninger, der invol-

verer natur og teknologi, skal styrkes.  

 Fremme, at piger og drenge i dagtilbud bliver nysgerrige på samt 

får forståelse og interesse for naturen og naturfænomener samt 

får en tidlig naturfaglig dannelse.  

 Understøtte, at alle elever uanset deres køn bliver så dygtige som 

muligt i naturfaglige/naturvidenskabelige og teknologiske fag – 

både de fagligt udfordrede og talenterne. 

 Skabe større kvalitet, relevans og sammenhæng i naturvidenska-

belig læring og undervisning på langs i uddannelsessystemet.  

 Sætte fokus på undervisningsfaciliteter, herunder undervisnings-

faciliteters betydning for elevernes læring og motivation ikke 

mindst i relation til den teknologiske udvikling. 

 Styrke den undersøgende og eksperimenterende tilgang til natur-

videnskabelig undervisning, og der skal være fokus på at styrke 

innovation, designprocesser og et anvendelsesorienteret perspek-

tiv eksempelvis gennem øget samarbejde med erhvervslivet. 

 Styrke de naturfaglige og didaktiske kompetencer hos pædago-

gisk personale i dagtilbud og undervisere i naturfaglige og natur-

videnskabelige fag i grundskolen og ungdomsuddannelser, her-

under med fokus på at motivere både piger og drenge, eksempel-

vis gennem kompetenceudvikling og stærke faglige miljøer. 
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 Øge motivationen for naturvidenskab, it, teknologi og innovation 

og styrke rekrutteringen til tekniske og naturvidenskabelige ud-

dannelser, herunder også en mere ligelig rekruttering mellem 

kønnene. Der skal være fokus på rekruttering til både relevante 

gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelser og videregående 

uddannelser. 

 

En national strategi for naturvidenskab skal bygge videre på tidligere 

arbejdsgruppers forarbejder, som skal operationaliseres i oplægget til en 

samlet strategi. Desuden skal strategien fokusere på nye udfordringer i 

lyset af den udvikling, der er sket siden 00’erne. Særligt er der et væsent-

ligt behov for at fokusere på den teknologiske og digitale udvikling i rela-

tion til de naturvidenskabelige og tekniske uddannelser.  

 

En naturvidenskabsstrategi skal understøtte de igangværende reformpro-

cesser på uddannelsesområdet. I 2015 trådte de forenklede Fælles Mål på 

folkeskoleområdet i kraft med en styrket sammenhæng i naturfagene, 

ligesom der med erhvervsuddannelsesreformen, som også trådte i kraft i 

2015, er sket en styrkelse af det naturfaglige indhold i en række erhvervs-

uddannelser. Der er pt. en proces i gang med at revidere den pædagogi-

ske læreplan for dagtilbudsområdet. 

 

Som led i implementeringen af aftalen på gymnasieområdet igangsættes 

en række initiativer, som skal styrke fokus på it og digitalisering, fx ved at 

opstille tydelige mål for elevernes digitale færdigheder og kompetencer, 

hvilket kommer til at indgå i processen med faglig opdatering af lærepla-

nerne i gymnasiet. Der er nedsat en matematikkommission, der skal give 

anbefalinger til læreplansarbejdet i matematik. Arbejdet med naturviden-

skabsstrategien bliver løbende koordineret med læreplansarbejdet på 

gymnasiet, herunder med den nedsatte matematikkommission, så der 

skabes sammenhæng mellem arbejderne.   

 

Strategigruppen arbejde 
Der nedsættes en strategigruppe, der skal afgive et samlet oplæg til en 

national naturvidenskabsstrategi til regeringen.  

 

Strategigruppen skal på baggrund af den bedst tilgængelige viden analyse-

re og pege på mulige mål og indsatser i en national strategi for naturvi-

denskab med fokus på formålet med strategien, jf. ovenfor. Arbejdet vil 

bestå af en analyse- og afdækningsfase og en strategifase: 

 

1. I første fase frem til januar 2017 opnås enighed om en analyse af 

udfordringer og muligheder, mål og udviklingsområder. Første fase 

skal inkludere de seneste resultater fra TIMSS 2015 og PISA 2015, 

som begge har fokus på naturfag og matematik i grundskolen, og 

som offentliggøres ultimo november og primo december 2016. Som 
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led i første fase skal der leveres en foreløbig afrapportering medio ja-

nuar 2017 med fokus på analysen af udfordringer. Afrapporteringen 

kan behandle særlige fokusområder ift. de gymnasiale læreplaner, 

herunder fx understøttelse af implementering gennem vejledninger, 

kompetenceudvikling af undervisere mv.  

 

2. I anden fase frem til primo april 2017 udarbejdes et samlet oplæg til 

en national strategi, herunder opstilling af relevante målsætninger og 

udviklingsområder. Oplægget skal beskrive konkrete tiltag og indsat-

ser til udmøntning af målsætningerne. Det er forventningen, at stra-

tegigruppen som del af oplægget tager medejerskab til strategiens 

virkeliggørelse. 

 

Oplægget til naturvidenskabsstrategien skal tage afsæt i gældende lovgiv-

ningsmæssige og økonomiske rammer samt prioriteringer. Strategigrup-

pen kan, hvis der i forbindelse med udarbejdelse af oplægget til en natio-

nal strategi identificeres barrierer i den nuværende lovgivning, komme 

med konkrete anbefalinger til justeringer og præciseringer af lovgivnin-

gen.  

 

Den nationale strategigruppe organiseres med et mindre formandskab, 

som leder og strukturerer arbejdet i strategigruppen. 

 

Formandskab 
 Direktør Mikkel Bohm, Astra, formand 

 Vicedirektør Susanne S. Clausen, Ministeriet for Børn, Undervis-

ning og Ligestilling (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet)   

 Forskningschef Anne-Marie Engel, Lundbeckfonden 

 Kommunikationsdirektør John Finnich Pedersen, Siemens 

 Professor Jens Dolin, Københavns Universitet, Institut for Na-

turfagenes didaktik. 

 
Strategigruppens medlemmer  

 Parter på de forskellige uddannelsesområder: 

 KL 

 Danske Regioner 

 FOA 

 BUPL 

 FOLA  

 DLF  

 BKF  

 Skolelederforeningen  

 Skole og Forældre  

 Danske Skoleelever 

 DGS 

 Uddannelsesforbundet  
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 GL 

 Erhvervsskolernes Elevorganisation  

 SOSU-skolerne og Landbrugsskolerne 

 VUC-lederforening 

 Danske Gymnasier 

 Danske Erhvervsskoler 

 Danske Erhvervsakademier 

 Danske Professionshøjskoler  

 Danske Universiteter 

 

 Arbejdsmarkedsorganisationer 

 IDA 

 Dansk Metal 

 DI 

 Dansk Erhverv 

 IT-Branchen 

 FRI – foreningen af rådgivende ingeniører 

 LO 

 DA 

 

 Øvrige 

 ATV (Akademiet for de Tekniske Videnskaber) 

 Faglige eksperter (10) 

 Faglige praktikere (tre) 

 

De faglige eksperter og praktikere udvælges ud fra en række hensyn, her-

under faglig spredning inden for teknologi og naturvidenskab, uddannel-

sesområder, uddannelsesinstitutioner samt ligelig kønsmæssig sammen-

sætning.  

 

Yderligere danske og udenlandske eksperter, ressourcepersoner, fonde 

og uformelle læringsmiljøer mv. kan inviteres til at deltage ad hoc med 

henblik på konkrete input til arbejdet.  

 

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Uddannelses- og 

Forskningsministeriet og Erhvervs- og Vækstministeriet indgår i strategi-

gruppen.  

 

Strategigruppen, herunder formandskabet, betjenes af et tværgående 

sekretariat ledet af Astra i samarbejde med Ministeriet for Børn, Under-

visning og Ligestilling. Uddannelses- og Forskningsministeriet og Er-

hvervs- og Vækstministeriet indgår i sekretariatet.   

 

Strategigruppens møder 
Strategigruppens faglige eksperter kan inddrages særligt af formandska-

bet i arbejdet med analyser og udfoldelse af konkrete indsatser i oplægget 
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til strategien. Der kan etableres undergrupper under strategigruppen un-

der formandskabets ledelse.  

 

Arbejdet i strategigruppen vil være struktureret omkring stormøder, hvor 

formandskabet og sekretariatet vil forelægge oplæg og indhente konkrete 

input fra mødedeltagerne.  

 

Det forventes, at strategigruppen mødes ca. 4-5 gange fra november 

2016 og frem til primo april 2017. 

 

Opfølgning efter foråret 2017  
For at fastholde fokus på den nationale strategi inviteres strategigruppen 

til løbende gennem en 3-årig periode at mødes, således at gruppen lø-

bende drøfter fremdrift og understøttelse af strategien.  

 

Tidsplan 
Aktivitet TID 
Strategigruppe for en national naturvi-

denskabelig strategi nedsættes 

September 2016 

Formandskabet for strategigruppen mø-

des første gang 

September 2016 

Strategigruppen mødes første gang Primo november 2016 

Strategigruppen afslutter første analyse- 

og afdækningsfase, herunder afrapporte-

ring fra strategigruppen ift. første fase 

Medio januar 2017 

Strategigruppen afslutter strategifase og 

afleverer samlet oplæg til national natur-

videnskabsstrategi 

Primo april 2017 
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Bilag B
Formandskabets og strategigruppens sammensætning

Formandskab
Organisation
Astra
Undervisningsministeriet, Styrelsen 
for Undervisning og Kvalitet
Lundbeckfonden 
Siemens 
Københavns Universitet

Deltager
Mikkel Bohm¸ Direktør
Susanne S. Clausen, Vicedirektør

Anne-Marie Engel, Forskningschef
John Finnich Pedersen, Kommunikationsdirektør
Jens Dolin, Professor 

Strategigruppe
Organisation
Dansk Metal
Ingeniørforeningen, IDA
Danske Universiteter

Danske Erhvervsakademier

Skole og Forældre

Danmarks Lærerforening
Uddannelsesforbundet

IT-Branchen
Foreningen af Rådgivende 
Ingeniører, FRI
Dansk Erhverv

Danske Gymnasier

Danske Regioner

Fag og Arbejde
Skolelederforeningen

Forældrenes Landsforening
Danske Skoleelever
Danske Gymnasieelevers Sammenslutning
Gymnasielærerforeningen
Erhvervsskolernes elevorganisation

Danske SOSU-skoler
Lederforeningen for VUC

Danske Erhvervsskoler og gymnasier

Danske Professionshøjskoler

Deltager
Per Påskesen, Forbundssekretær
Anne Katrine Bojsen, Chefkonsulent
Martin E. Vigild, Dekan på Danmarks Tekniske 
Universitet
Anders Hanberg Sørensen, Rektor på Århus 
Maskinmesterskole 
Anders Høgsbro, Suppleant i 
hovedbestyrelsesmedlem 
Bjørn Hansen, Udvalgsformand
Martin Filt, Hovedbestyrelsesmedlem og 
faglærer
Line Find, Direktør, Innologic A/S
Henrik Garver, Adm. direktør

Mette Fjord Sørensen, Uddannelse- og 
forskningspolitisk chef
Hanne Hautop, Rektor for Rosborg Gymnasium 
og hf
Kasper Munk Rasmussen, Konsulent, 
Uddannelse og Arbejdsmarked
Maia Lindstrøm, Konsulent
Lene Burchardt Jensen, Skoleleder og 
hovedbestyrelsesmedlem
Karina Gottlieb, Repræsentant for FOLA
Jens Vase Poulsen, Formand
Martin Thing, Formand 
Jeppe Kragelund, Næstformand
Søren Hansen, Udvalgsbestyrer for EEO’s htx-
udvalg
Henrik Andersen, Underviser på SOSU
Trine Jørgensen, Cand.scient. og hf-lærer 
på hf & VUC København Syd.
Johnny Grauballe Nielsen, Rektor for Teknisk 
Gymnasium på Syddansk Erhvervsskole
Lotte Thøgersen, Forskningschef for Energi og 
Miljø på VIA University College
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Dansk Industri
Landsorganisationen i Danmark 
Dansk Arbejdsgiverforening
ATV- akademiet for de tekniske videnskaber
Kommunernes Landsforening
Professionshøjskolen UCC
VIA University College
Professionshøjskolen UCC
Fåborg-Midtfyn Kommune 
Vesthimmerlands gymnasium og hf
Aarhus Universitet
Aarhus Universitet – DPU
Syddansk Universitet
Københavns Universitet
Aalborg Universitet
Teknologisk Institut
Undervisningsministeriet
Styrelsen for It og læring
Uddannelses-og Forskningsministeriet 
Erhvervsministeriet 

Rasmus Dahl, Konsulent
Anders Vind, Uddannelseskonsulent
Karina Beg Poulsen, Chefkonsulent
Dorthe Brander Pedersen, Chefkonsulent, ATV
Kristine Wiberg Plougsgaard, Specialkonsulent 
Thorleif Frøkjær, Lektor
Martin Krabbe Sillasen, Docent, Ph.d.
Charlotte Krogh Skott, Lektor
Palle Olesen, Pædagogisk Konsulent
Jette Rygaard Poulsen, Rektor
Michael Caspersen, Associate Professor
Vibe Aarkrog, Lektor
Marianne Holmer, Professor
Henriette Holmegaard, Ph.d.
Anette Kolmos, Professor
Hanne Shapiro, Innovationschef
Annegrete Larsen, Kontorchef
Finn Togo, Kontorchef
Mikkel Leihardt, Kontorchef
Helle Osmer Clausen, Kontorchef
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Bilag C
Download Marias Rejse på
stemstrategi.dk

http://stemstrategi.dk

