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H.C. Ørsted “opfandt” også 
undervisning i naturfag
H.C. Ørsted opdagede elektromagnetismen 
i 1820 og var generelt optaget af sam-
menhængen mellem naturlovene, moral, 
sandhed og æstetik. For ham var Aanden 
i Naturen (elektromagnetismen) en usynlig 
kraft, der virker overalt efter bestemte love. 
Ørsted tog initiativ til, at naturlæren blev 
udbredt til den almindelige befolkning via 
undervisning. Han så det som sit kald at øge 
menneskets evne til at erkende fornuften 
bag naturlovene og kalde lovene til live i 
menneskers bevidsthed. For Ørsted var det 
god undervisning, når det lykkes en lærer at 
få »guddomsgnisten« til at slå ned i eleven. 
(Inspiration fra “Ørsteds usynlige kræfter”, 
Dan Charly Christensen i Weekendavisen nr. 
33, 140820)

mailto:astra%40astra.dk?subject=Henvendelse%20til%20Astra
mailto:https://astra.dk/?subject=
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Om undervisning i naturfag og naturvidenskab
Kært barn - mange navne. Terminologien og fagene til undervisning i 
naturfag og naturvidenskab på forskellige steder i uddannelseskæde 
fremgår af tabellen, der er baseret på Børne- og Undervisningsmini-
steriets National Naturvidenskabsstrategi, 2018:

Brikker til 
naturfagsundervisning af 
god kvalitet

Grundskolen Gymnasiale uddannelser Erhvervsuddannelser

Naturfag
(natur/teknologi i 1-6 
kl., biologi, geografi, 
fysik/kemi i 7-9 kl. 
Teknologiforståelse 
indgår ikke)

Naturvidenskabelige fag
(biologi, bioteknologi, fysik, 
geografi, geovidenskab, 
kemi, naturgeografi og 
naturvidenskabeligt 
grundforløb)

STEM-fag 
Science, Technology, 
Engineering and 
Mathematics
(fysik, kemi, biologi, 
naturfag, teknologi, 
matematik og 
erhvervsinformatik)

Samlet minimumstimetal i 1.-9. 
klasse fordelt på fag

Timer:
8610

Andel af samlet minimums-
timetal for 1.-9. klasse

Natur/teknologi (1.-6. klasse) 360 Ca. 4 %

Geografi (7.-9. klasse) 120 Ca. 1,4 %

Biologi (7.-9. klasse) 150 Ca. 1,7 %

Fysik/kemi (7.-9. klasse) 210 Ca. 2,4 %

Naturfagene samlet (1.-9. klasse) 
(uden matematik)

840 Ca. 9,8 %

Matematik (1.-9. klasse) 1350 Ca. 15,7 %

Undervisning i naturfag/naturvidenskab/STEM er et 
“minoritetsområde” i elevers rejse gennem uddannelseskæden. 

 
Tabellen viser, at i grundskolen udgør naturfagsundervisning ca. 10 % 
af  det vejledende minimumstimetal  for 1.-9. klasse. Medregnes mate-
matik som i STEM, når andelen af det vejledende minimumstimeantal 
op over 25 % af elevernes undervisningstimer.
 
Kommunerne har ansvaret for undervisningens kvalitet i grundsko-
len i uddannelseskædens første del. Skolebestyrelser kan indstille 

https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf18/180313-national-naturvidenskabsstrategi.pdf
https://uvm.dk/folkeskolen/fag-timetal-og-overgange/timetal
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ønskede timeantal til kommunalbestyrelserne, men oftest følges de 
vejledende minimumstimetal. 
Under elevernes videre rejse gennem en ungdomsuddannelse ligger 
ansvaret for undervisningens kvalitet hos de selvejende uddannelses-
institutioner og deres bestyrelser.

Med den kommunale ungeindsats 0-25 år har kommunerne også 
ansvaret for unges overgang til en ungdomsuddannelse, herunder 
erhvervsuddannelser. Her kan kommunerne støtte sig til KL’s Enhed 
for uddannelses- og erhvervsvejledning i kommunerne (EUK).

Nedenfor er Danmarkskort med eksempler på kommunale forskelle i 
elevers prøveresultater i naturfag og på regionale forskelle i elevers 
valg af tekniske og naturvidenskabelige uddannelser. 

Figur 1. 
Kommunekortet viser gennemsnittet af 9. 
kl.-elevers karakterer ved den fælles prøve i 
fysik/kemi, biologi og geografi ved folkesko-
lens prøver i de tre skoleår 2016/17 - 2018/19 
fordelt på kommuner. Landsgennemsnittet 
for de 3 år var 7,29. 

Kilde 
Astras bearbejdning af data 
fra Børne- og Undervisningsmi-
nisteriets datavarehus. Data er 
ikke korrigeret for socioøkono-
miske forhold.

Figur 2. 
Danmarkskortet viser den geo-
grafiske fordeling af de almene 
gymnasier (STX) med henholdsvis 
høj og lav andel af elever, der to år 
efter deres studentereksamen er i 
gang med en teknisk eller naturvi-
denskabelig uddannelse. 

Kilde
Danske Regioner, 2017.

Mon store forskelle i elevers prøveresultater og elevers valg af tekni-
ske og naturvidenskabelige uddannelser siger noget om kvaliteten af 
den undervisning i naturfag og naturvidenskab, eleverne har oplevet?

Svaret vil afhænge af, hvordan kvalitet defineres og måles. 

https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/boern-og-unge/uddannelses-og-erhvervsvejledning/
https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/boern-og-unge/uddannelses-og-erhvervsvejledning/
https://infogram.com/karakterfordeling-udviklingsrum-1h8n6m7wlvgz6xo?live
https://www.uvm.dk/statistik/tvaergaaende-statistik/datavarehuset-og-databanken
https://www.uvm.dk/statistik/tvaergaaende-statistik/datavarehuset-og-databanken
https://www.regioner.dk/services/nyheder/2017/juni/regioner-til-unge-der-er-fremtid-i-teknik-og-naturvidenskab


Forskningschef, Thomas Illum Hansen, UCL Erhvervsakademi og 
Professionshøjskole, har med inspiration fra Peter Dahler-Larsens 
bog Kvalitetens beskaffenhed (2008) formuleret tre mere generelle 
perspektiver på kvalitet, som blev anvendt i det afsluttede projekt 
Kvalitet i dansk og matematik:

1.  Værdsat kvalitet, der bestemmes ud fra politiske og kulturelle 
værdier, teorier og målsætninger (det kan fx både være 
Folkeskolens formålsparagraf, Fælles Mål 2014, kulturelle normer, 
fag- og dannelsestraditioner). Når vi forhandler værdier, gør vi det 
med henblik på fremtiden.

2.  Erfaret kvalitet, der bestemmes med basis i de involverede 
personers oplevede perspektiver (det kan fx både være elever, 
lærere, pædagoger, vejledere, ledelse og forældre). Når vi erfarer 
kvalitet, gør vi det momentant som en bemærkelsesværdig del af 
den oplevede nutid.

3.  Målt kvalitet, der bestemmes på baggrund af test, prøver og 
empiriske undersøgelser (det kan fx både være observation, 
diagnostiske test, performance test og evaluering af produkter). 
Når vi måler kvalitet, er det altid i tilbageblik som en fastholdt og 
dokumenteret kvalitet i fortiden.

Han tilføjer, at problemet er, at offentlige systemer ofte kommer til 
at prioritere det, som er let at måle, mens de demokratiske værdier, 
vi ellers hylder, bliver nedprioriteret, fordi de er vanskelige at måle. 
Kilde: Blog i Folkeskolen, 28.2.2019.

5

Astras udviklingsgrundlag for kvalitet i 
naturfagsundervisning er: 

Kvaliteten i naturfagsundervisningen 
på grundskole- og 
ungdomsuddannelsesområdet er 
bestemt af eksamens- og testresultater 
på naturfagsområdet, tal for overgang 
til videre uddannelse, evaluering af 
kvaliteten af undervisningens indhold, 
evaluering af og opgørelser over 
organisering af naturfagsområdet og 
opgørelser over lærerkompetencer på 
naturfagsområdet.

Brikker til naturfagsundervisning af god kvalitet

https://www.folkeskolen.dk/654223/perspektiver-paa-god-kvalitet-i-undervisningen
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Elevers bud på god undervisning
Iflg. undersøgelsen “Elevernes oplevelse af skoledagen og undervis-
ningen”  (2018) fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) er den motive-
rende og lærerige undervisning kendetegnet ved, at den:

• giver eleverne faglige udfordringer, der matcher deres 
forudsætninger

• bygger på gode relationer mellem elever og lærere
• giver eleverne en aktiv rolle i undervisningen
• er varieret og alsidig
• giver mulighed for fordybelse og koncentration

Naturfagslæreres bud på at øge undervisningens 
kvalitet
(Fra rapporten: “Undersøgelse af kompetencebehov blandt natur-
fagslærere i grundskolen”, 2019)

Om læreres kompetenceudvikling (se side 42, 48, 50 og 88): 

Kursuslængde og kompetenceudvikling 
“Hele 67 pct. af naturfagslærerne har inden for de seneste fem skole-
år deltaget i opkvalificering i form af korte kurser (under 6 kursusda-
ge). Lærerne vurderer, at udbyttet af disse opkvalificerings- indsatser 
hænger sammen med kursets længde, hvor længere kurser i højere 
grad bidrager til at øge kvaliteten af naturfagslærernes undervisning.”

Kollegialt samarbejde
“Der er særligt to kompetence-udviklingsindsatser, der skiller sig ud, 
hvad angår naturfagslærernes vurdering af, hvorvidt indsatsen har 
bidraget til at øge kvaliteten af deres undervisning. 
Det gælder kompetenceudvikling i naturfaglige teams eller studie-
kredse samt observation af kollegaers undervisning. Begge disse akti-
viteter er centreret omkring fællesfaglighed og kollegialt samarbejde.”

Blended learning
“Både naturfagslærerne og skolelederne er generelt mere positivt 
indstillet overfor udbyttet af undervisningsforløb, der er funderet i en 
blended learning-tilgang, relativt til e-læringsforløb, der ikke i samme 
grad vurderes at bidrage til at øge kvaliteten af undervisningen.”  
(“Blended learning” er undervisning, der kombinerer online og fa-
ce-to-face undervisning) 

Eksisterende muligheder for kompetenceudvikling
“Skolelederne er mest positivt indstillet over for de eksisterende 
muligheder for kompetenceudvikling på skolen/i kommunen, hvorimod 
næsten halvdelen af naturfagslærerne svarer, at de eksisterende 
muligheder for kompetenceudvikling slet ikke eller kun i mindre grad 
er tilfredsstillende.”

“Naturfagslærerne er mindst positivt indstillede over for kommunalt 
eller internt tilrettelagte kurser for personalet. Kun 13 pct. af lærerne 
angiver, at denne kompetenceudviklingsindsats i høj eller meget høj 
grad har bidraget til at øge kvaliteten af deres undervisning.”

“Fælles for både naturfagslærerne og skolelederne er, at begge 

https://www.eva.dk/grundskole/elevernes-oplevelse-skoledagen-undervisningen
https://www.eva.dk/grundskole/elevernes-oplevelse-skoledagen-undervisningen
https://www.uvm.dk/publikationer/2019/191106-undersoogelse-af-kompetencebvehov-blandt-naturfagslaerere-i-grundskolen
https://www.uvm.dk/publikationer/2019/191106-undersoogelse-af-kompetencebvehov-blandt-naturfagslaerere-i-grundskolen
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respondentgrupper vurderer, at udviklingssamarbejde med professi-
onshøjskoler eller kommuner generelt bidrager til at øge kvaliteten af 
lærernes undervisning.”

“Det fremgår af kortlægningen, at lange kurser på den formelle side 
opleves af både lærere og ledere som mest udbytterige for under-
visningen. Mellemlange kurser vurderes også at bidrage godt til 
kvaliteten i naturfagslærernes undervisning, mens forløb med blended 
learning og korte kurser vurderes at bidrage omtrent lige godt til at 
øge kvaliteten af lærernes undervisning.”

Om rammeforhold for undervisningen (se side 73)

“En ellers højt kvalificeret lærer kan således hæmmes af skolens fysi-
ske rammer. Denne pointe fremhæves ligeledes blandt naturfagslæ-
rerne. I spørgeskemaundersøgelsen er der således flere naturfagslæ-
rere, der i et åbent kommentarfelt betoner, at dårlige rammeforhold på 
skolerne i sig selv udgør en begrænsning af undervisningens kvalitet. 
Det kan eksempelvis have betydning for, hvordan lærerne oplever 
mulighederne for at gennemføre forsøg.”

Fra rapportens løsningsforslag til styrkelse af 
kompetenceudviklingsindsatsen (se side 109)
“Forslag 6.2: Undervisningsministeriet bør understøtte læring i praksis-
fællesskaber via Viden om, emu.dk og læringskonsulenter.
Der er allerede afsat en række midler til national understøttelse af 
kvalitetsudviklingen i folkeskolen. Det foreslås, at nogle af disse midler 
målrettes det naturfaglige område, så der sker en bedre understøttel-
se af det kompetenceløft, der skal ske på området.”

Forskningens bud på undervisning, der støtter 
elevers læring
( Fra litteraturstudie som forarbejde til National 
naturvidenskabsstrategi, 2017):

• Undervisningen, og kvaliteten af undervisningen, er en væsentlig 
faktor bag elevers læring.

• Læreren bør være en ledende og aktivt drivende kraft i 
undervisningen.

• Læreren skal være vidende om elevernes individuelle læring og 
kunne give dem feedback, der kan lede dem videre.

• Undervisningen skal være velstruktureret, og læreren skal have 
en klar plan for, hvordan elevernes læring skal udvikle sig, og for, 
hvordan han/hun kan evaluere elevernes læring.

• Læreren skal spille en bærende rolle i forhold til at hjælpe elever-
ne med at udvikle deres viden til højere taksonomiske niveauer.

• Det psykiske arbejdsmiljø i klasserummet skal være positivt og 
tillade, at der begås fejl.

https://emu.dk/grundskole/forskning-og-viden/viden-om-udgivelser
https://emu.dk/
https://www.uvm.dk/folkeskolen/laeringskonsulenterne
https://astra.dk/sites/default/files/Naturvidenskabsstrategi_Litteraturstudium_Rapport.pdf
https://astra.dk/sites/default/files/Naturvidenskabsstrategi_Litteraturstudium_Rapport.pdf
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Syv udviklingsområder frem mod god 
naturfagsundervisning
I forbindelse med temadage om “Ledelse, der løfter naturfag”, 2019, 
foreslog Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet, 
disse syv udviklingsområder:

1. Elevers interesse og motivation
a. Karrierelæring/rollemodeller
b. Dagtilbud og erhvervsuddannelserne er underbelyst
c. Personalisering af undervisning ift. køn, talent, læringsbehov 

mm.
d. Science capital (se evt. forklaring af “science-kapital”)

2. Elevernes deltagelse i meningsfulde praksisser
a. Problemorientering, innovation, engineering mm.
b. Autentiske situationer (fx skole-virksomhed)
c. Læreren som facilitator

3. Kompetenceorientering af undervisningen
a. Handle ift. komplekse udfordringer
b. Fokus på fire fælles kompetenceområder på langs og tværs
c. Generiske kompetencer (samarbejde, kreativitet, formidling 

mm.)

4. Konkrete undervisningselementer
a. Undersøgelsesbaseret undervisning, brug af samfundsmæssi-

ge problemstillinger, praktisk arbejde, engineering, teknologi-
forståelse mm.

b. Uformelle læringsmiljøer (virksomheder, museer, science centre 
mm.)

c. Tværfaglighed 

5. Brug af digitale redskaber
a. Læringsmiljøer (learning management systems, simuleringer, 

VR, AR mm.)
b. Dataopsamling/behandling
c. Inddragelse af nyere teknologier (programmering, robotter, 

droner mm.)
d. Produktion (videoer, 3D print, animationer mm.)

6. Evaluering af og for læring
a. Formativ evaluering og feedback
b. Fælles evalueringspraksis
c. Elevportfolioer
d. Databaseret udvikling

7. Lokal og løbende professionel udvikling
a. Faglig og fagdidaktisk opkvalificering
b. Faglige vejledere, fagteams og ledelse
c. Professionelle læringsfællesskaber
d. Forsknings- og udviklingsprojekter
e. Kommunal koordinering og samarbejde

https://astra.dk/naturfagsvejledere/materialer-fra-ledelse-loefter-naturfagsundervisningen
https://docs.google.com/document/d/1MEgdJEYdkupu0bOcNhFUi_FOl-96laBfimt3FflF3vE/edit
https://astra.dk/ifokus/science-kapital
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Hvad gøres aktuelt for at udvikle undervisningens 
kvalitet?

Udmøntningen af Børne- og Undervisningsministeriets National 
Naturvidenskabsstrategi fra 2018 er en paraply for en række tiltag til 
udvikling af naturfagsundervisningens kvalitet, f.eks.

• Projekt “Perspektiver på god undervisning” med fokus på 
grundskolen, 

• Naturvidenskabens ABC med inspiration til lærerne i grundskolen 
og på ungdomsuddannelserne,

• Stærke naturfaglige læringsfællesskaber - målrettede kom-
petenceudviklingsforløb fra professionshøjskoler til teams af 
naturfagslærere,

• Netværk til opbygning af kommuners, skolers og ungdomsuddan-
nelsesinstitutioners egen kapacitet til kvalitetsudvikling. 

  I mere end 80 kommuner er der en kommunal naturfagskoordi-
nator-funktion, der i voksende samspil med naturfagsvejledere 
på grundskoler, naturvidenskabskoordinatorer på gymnasier og 
naturfagslærere på erhvervsskoler løbende udvikler naturfagsun-
dervisningens kvalitet.

Hver kommunalbestyrelse kan desuden frit beslutte et særligt fokus 
på naturfagundervisningens kvalitet i kommunens kvalitetsrapport.
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Noter
Her er plads til dine personlige noter

https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf18/180313-national-naturvidenskabsstrategi.pdf
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf18/180313-national-naturvidenskabsstrategi.pdf
https://www.eva.dk/grundskole/perspektiver-paa-undervisning
https://emu.dk/grundskole/naturteknologi/naturvidenskabens-abc-er-nu-klar
https://snliskyen.dk/
https://astra.dk/forankring/koordinatorer
https://astra.dk/forankring/koordinatorer
https://astra.dk/naturfagsvejledere
https://astra.dk/naturfagsvejledere
https://astra.dk/gymnasiale-uddannelser
https://astra.dk/eud
https://www.uvm.dk/folkeskolen/organisering-og-ledelse/den-kommunale-opgave/kvalitetsrapport
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Astras bud på “god naturfagundervisning”
I Astra forstås god undervisning i naturfag og naturvidenskabelige fag 
således:
• Undervisningen er orienteret mod, at eleverne udvikler deres 

naturfaglige kompetence.  Undervisningen i naturfag og i de natur-
videnskabelige fag har til formål at understøtte elevernes udvik-
ling af naturfaglig kompetence. For at opnå dette, skal eleverne 
sættes i komplekse situationer, der bl.a. rummer forskelligt fagligt 
og tværfagligt indhold, forskellige arbejdsformer og forskellige 
undervisningsmetoder.

• Eleverne oplever en undervisning, der er varieret, hvad angår ind-
hold, organisering og deltagelsesformer.  Det kan bl.a. gøres ved, 
at lærerne tilrettelægger undervisning med udgangspunkt i elever-
nes forudsætninger, hvor der er samspil mellem indholdsområder 
i det enkelte fag, hvor der er forskellige frihedsgrader i forskellige 
forløb, hvor der er sammenhæng mellem fagopdelt og tværfaglig 
undervisning, og hvor undervisningen veksler mellem at foregå på 
skolen og i samspil med omverdenen, og hvor der veksles mellem 
praktisk undersøgende laboratorie- og feltarbejde.

• Eleverne oplever, at undervisningens indhold tager udgangspunkt 
i autentiske og relevante problemstillinger.  Det kan ske ved, at te-
maet i undervisningen tager udgangspunkt i en kontekst og  tager  
afsæt i problemstillinger, der opleves som autentiske, vedkommen-
de og relevante for eleverne. Det kan fx ske gennem problemba-
seret eller undersøgelsesbaseret undervisning.

• Undervisningens indhold knytter an til andre fagområder, og 
naturfagene og de naturvidenskabelige fag spiller i særlig grad 
sammen med matematik og teknologi.  Dette kan ske ved, at 
lærere samarbejder på tværs om undervisning og/eller ved at 
naturfagslærere og lærere i de naturvidenskabelige fag inddrager 
indhold og metoder fra andre fagområder i deres undervisning.

• Lærerne tager udgangspunkt i elevernes mangfoldighed  og 
tilrettelægger en undervisning, der bedst muligt understøtter alle 
elevers læring. Dette kan ske ved, at  læreren søger at bygge på 
elevernes engagement og drage deres kompetencer, viden og 
erfaringer på tværs af fag, skole og fritid ind i undervisningen.

• Lærerne prioriterer evaluering for læring.  Det er væsentligt, at der 
er sammenhæng mellem mål, undervisning og evaluering, og at 
denne sammenhæng også er tydelig for eleverne. Det kan ske 
ved, at læreren definerer målene med undervisningen og kom-
munikerer disse til eleverne, samt at læreren løbende inddrager 
formativ feedback og evaluering i undervisningen.


