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Agenda

Varige resultater af en kommunal naturfagsstrategi - hvordan?

Hvad er udfordringen?

Hvad er løsningen?

Varige resultater i kommunen?

Den kommunale naturfagskultur



Hvad er udfordringen?

2028: DK mangler 9000 ingeniør, 4000 
naturvidenskabelige kandidater og
44.000 faglærte

2025: stigning på 28% i antal STEM-jobs

Afstand imellem de kompetencer erhvervslivet
efterspørger og de kompetencer vi uddanner til
vokser.

Teknologisk udvikling kræver en højere 
teknologisk og naturvidenskabelig dannelse i
hele samfundet



Hvad er udfordringen?



● Rammer
● Mål og evaluering
● Lærere og pædagogisk personale
● Undervisning og læring
● Indhold
● Børn og Unges motivation og valg
● It og digitale kompetencer

Hvad er udfordringen?



Hvad er udfordringen?

Afsendere, modtagere og alle de andre

Afsender                           Modtager



Hvad er løsningen?

1. Styrket og sammenhængende faglighed i 
uddannelseskæden

2. Kompetenceløft i samspil med 
naturfagsdidaktisk forskning

3. Forankring og koordinering af 
naturvidenskabsinsatserne



Hvad er løsningen?

1. Styrket motivation og faglig fortælling

2. Fagligt og didaktisk endnu dygtigere lærere i 
naturvidenskab

3. Kontinuerlig faglig fornyelse af 
naturvidenskabelige fag

4. Styrket talentudvikling og nye teknologiske 
muligheder

5. Lokal prioritering, faglige netværk og 
samarbejde



Hvad er løsningen?

150.000 personer skal deltage i TP indsatser i 2020

250 virksomheder skal engagere sig i TP indsatser i 2020

20% flere danskere skal fuldføre en ikke-dimensioneret videregående STEM uddannelse om 10 år

20% flere skal fuldføre en STEM erhvervsuddannelse om 10 år

Arbejdsstyrkens STEM- kompetencer skal være blandt Europas bedste

Danskernes evner til problemløsning med IT skal ligge på niveau med de nordiske lande

Ingen omfattende rekrutteringsudfordringer af STEM-kompetencer om 10 år



Hvad er løsningen?



Hvad skal ændres?

Karaktergennemsnit (= dannelse), uddannelsesvalg, valg af profession, PISA 
resultat…?

Lokale “faktorer”

Varighed: Marias, Marias lille søster, Marias børn…?
Projektperiode, strategiperiode, valgperiode, reformperiode?



Den kommunale naturfagskultur

Normer, værdier, overbevisninger, 
forventninger og konventionelle handlinger 
som præger de aktører der beskæftiger sig 
med naturfagene på den enkelte skole” 
(Sølberg, 2006)

….Effekten af en naturfagkoordinator forklares 
af, at vedkommede bringer eksisterende 
ressourcer på naturfagområdet i kommunen i 
spil…
...En kommunal naturfagsstategi støtter 
naturfagskoordinatoren i at sætte retning og 
fælles kurs for udviklingen…
(Von der Fehr, 2016)



Styring af uddannelseskæden 



Erfaringer fra arbejdet med kommunal 
forankring?

● Alle kommuner har en eller anden form for indsats rettet 
mod naturfagene

● Alle kommuner er forskellige og bygger indsatser op 
omkring lokale styrkeforhold og med varierende politisk 
og ressourcemæssig opbakning

● Kommunale naturfagsindsatser kobles ofte op på andre 
kommunale indsatser og strategier



*Center for Læring i Natur, Teknik og Sundhed Kilde: Danske regioner



Eksempler

● Vejle kommunes naturfagsstrategi

● Projekt Naturligvis i kommunerne Stevns, Faxe og Køge

● Sønderborg kommunes House of Science

● Haderslev kommune

● Esbjerg kommune



Videndeling 
på langs og på tværs af hele “forankringskæden”

● NTS-centeret
● Strategiudvikling (NTS+DSF)
● Koordinatornetværk
● Politikerseminarer
● Uddannelsespulje
● ???


