
Arbejdsbilag 2 til UR-workshop 4, 21.11.18 

 

 

Checkliste - hvilke nationale udfordringer og anbefalinger er relevante 

for min kommunes naturfagsstrategi?  

   

Ja/Nej? 

Sammenfatning af udfordringer til arbejdet med en national 

naturvidenskabsstrategi ("Udfordringsrapporten")  

 6. Rammer  

 6.1 Der mangler sammenhæng på langs og på tværs af uddannelseskæden  

 6.2 Der er strukturelle begrænsninger ift. unges uddannelsesvalg  

 6.3 Kommunale rammer påvirker naturfagsindsatsen i dagtilbud og på folkeskoler  

 6.4 Mange skoler prioriterer ikke lærernes løbende fagdidaktiske udvikling  

 6.5 Institutionens fysiske og strukturelle rammer giver begrænsninger  

 6.6 Der mangler nationalt samarbejde om naturfagsdidaktisk forskning  

 6.7 Der mangler kvalificeret og koordineret evaluering af projekter  

 7. Mål og evaluering  

 7.1 Der er manglende fælles forståelse af naturvidenskabens bidrag til almendannelsen  

 7.2 Der er uklar vægtning af almendannelse og rekruttering som mål  

 7.3 Der er uklarhed om mål for og evaluering af naturfaglig kompetence  

 7.4 Der er for snæver formativ evalueringspraksis i naturvidenskabelige fag  

 7.5 Der er for snæver summativ evalueringspraksis i de naturvidenskabelige fag  

 7.6 Undervisning og elevpræstationer orienteres mod test, prøver og eksamen  

 8. Lærere og pædagogisk personale  

 

8.1 Der mangler sammenhæng mellem de enkelte led i uddannelseskæden, når det kommer til 

uddannelse af naturfaglige lærere og pædagogisk personale  

 

8.2 Nogle udbud af læreruddannelse og pædagogisk grunduddannelse er udfordrede på at 

uddanne naturfagligt  

 

8.3 Der er mangel på naturfaglige lærere og pædagogisk personale på alle uddannelsestrin, og 

ikke alle har tilstrækkelige kompetencer  

 8.4 Lærerne videndeler i begrænset omfang om udvikling af undervisningen  

 9. Undervisning og læring  

 

9.1 Der er ikke tilstrækkeligt fokus på diversiteten blandt børn og unge og deres forskellige 

måder at lære og blive motiveret på i undervisningen  

 9.2 Undervisningskulturen kan ekskludere nogle børne- og ungegrupper  

 

9.3 Opdateret viden om undervisningsmetoder og læreprocesser udmøntes ikke i tilstrækkelig 

grad i undervisning og pædagogisk praksis  

 10. Indhold  

 10.1 Der er manglende opmærksomhed på områderne “natur” og “science” i dagtilbud  

 10.2 Undervisningen opleves ikke som meningsfuld  

 10.3 Der er manglende inddragelse af teknologi og engineering i undervisningen  
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Ja/Nej? 10.4 Der er manglende sammenhæng mellem skoler/institutioner og omverden  

 10.5 Forskellige interessenter ønsker at præge undervisningens indhold  

 10.6 Underviserne har vanskeligt ved at synliggøre erhvervsmuligheder for børn og unge  

 11. Børn og unges motivation og valg  

 11.1 Uddannelsesvejledning er mangelfuld og skævvredet ift. uddannelsestyper  

 11.2 Der er rekrutteringsudfordringer til STEM-studieretninger på ungdomsuddannelserne  

 11.3 Søgningen til erhvervsuddannelserne er lav ift. mål for uddannelsen  

 

11.4 Mange unge har vanskeligt ved at navigere i overgange mellem uddannelsestrin, og deres 

behov bliver ikke opfyldt  

 11.5 Lavt-præsterende elever er udfordrede ift. STEM-uddannelser  

 12. It og digitale kompetencer  

 12.1 Arbejdsmarkedet efterspørger såvel generelle som specialiserede it-kompetencer  

 12.2 Der mangler nationale mål og handleplaner for udvikling af børn og unges it-kompetencer  

 12.3 Der savnes afklaring af balancen mellem it i fagene og it som selvstændigt fag  

 12.4 Lærere og pædagoger mangler tilstrækkelige digitale kompetencer  

   

 Sammen om naturvidenskab. Anbefalinger til en national strategi for de naturvidenskabelige fag  

 1. Styrket og sammenhængende faglighed i uddannelseskæden.......  

 1.1 Styrket sammenhæng i uddannelseskæden.........  

 1.2 Nye elementer i grundskolens naturfag............  

 1.3 Styrket sammenhæng mellem udskoling og ungdomsuddannelser.........  

 1.4 Fornyelse af undervisningen på ungdomsuddannelserne..........  

 1.5 Opdaterede undervisningsmidler og -faciliteter............  

 1.6 Styrket facilitering af samarbejde med eksterne aktører...........  

 1.7 Forsøg med et nyt, integreret naturfag i grundskolen på 1.-9. klassetrin.........  

 2. Kompetenceløft i samspil med naturfagsdidaktisk forskning...........  

 2.1 Styrket grunduddannelse af lærere og pædagogisk personale.....  

 2.2 Kompetenceløft af lærere og pædagogisk personale......  

 2.3 Styrket samspil mellem naturfagsdidaktisk forskning og praksis....  

 3. Forankring og koordinering af naturvidenskabsindsatserne.............  

 3.1 National koordinering og opfølgning på anbefalingerne........  

 3.2 Kommunal forankring.....  

 3.3 Lokal forankring på institutioner.......  

 3.4 Tværkommunal og regional prioritering og facilitering.......  
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