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1. Indledning. Naturfagligheden skal holdes i kog 

Der har i en lang årrække været opmærksomhed om naturfagligheden i samfundet, såvel de naturfaglige 

fag i uddannelsessystemet som medvirkende fagligheder f.eks. matematik, teknologi og engineering. 

Danmark er et samfund med høj videnskabelig aktivitet og et væld af produktionsformer, som hviler på dyb 

naturfaglig indsigt. Store udfordringer i fremtiden mht. miljø og klima kræver en forsat og øget indsats og 

hele befolkningen skal være kvalificeret til at kunne forstå samfundets udviklingsmuligheder om disse 

forhold og medvirke i demokratiske processer herom. 

National naturfaglig strategi 

I år 2017 udsendte det naturfagsfremmende organ under Undervisningsministeriet ASTRA rapporten 

”Sammen om Naturvidenskab – Anbefalinger til en national strategi for de naturvidenskabelige fag” og året 

efter udsendte den forrige regering også den såkaldte STEM-strategi. (se www.STEMstrategi.dk og 

https://astra.dk/kommissorium) 

Formålet er overordnet:  

- At styrke naturvidenskabens bidrag til alle børn og unges almenuddannelse.  

- At fremme børn og unges motivation for at vælge naturvidenskabelige og teknologiske uddannelser 

og erhverv. (Sammen om naturvidenskab, 2017) 

Målene samler sig i tre hovedområder: 

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

kompetencer styrkes. 

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

bedste fagprofessionelle. 

3. Forankring og koordinering af naturvidenskabsindsatserne, så hele samfundet bakker op.  

Til målene knytter sig 14 anbefalinger, hvor væsentlige dele peger på behovet for at landets kommuner 

bidrager og opstiller lokalt vedtagne planer som de første aktører i uddannelseskæden. Nærværende skrift 

følger op på disse behov og mål. 

Høje Taastrup Kommunes igangværende processer og politikker 

I Høje Taastrup Kommunes Børne- og Ungepolitik står der: 

”Vi ønsker institutioner, hvor børn og unge leger, bygger, idéudvikler og bruger deres naturlige nysgerrighed 
og skabertrang til at lære og udvikle sig…I forlængelse heraf skal vores børn og unge have et større udbytte 
af folkeskolen. Med afsæt i nysgerrighed og læringslyst skal skolen i endnu højere grad motivere den enkelte 
til stærke og grundlæggende færdigheder i skolens fag og emner.…Vi skal også åbne verden op med oplevelser 
og samarbejder i lokalmiljøet, med erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, foreningslivet og andre.”  
 

Og…Viden og fag skal tænkes ind i nye sammenhænge, hvor den til stadighed udfordres og udforskes i 

virkelighedsnære, tværgående projekter og aktiviteter. Afsættet er børn og unges forskellige måder at lære 

på og naturlige lyst til at lære. Vi understøtter børns naturlige nysgerrighed og trang til at udforske, hvor 

børn fordyber sig og forsøger sig frem i meningsfulde forløb. (udpluk Børne- og Ungepolitikken aug 2018) 

Således ønskes det faglige niveau øget og 95% af de unge eller svarende til landsgennemsnittet 

gennemfører en ungdomsuddannelse. Der skal gennemføres en udviklingsproces på kommunens 
skoler og øvrige institutioner frem imod et endnu større fokus på samarbejde, kommunikation, 

http://www.stemstrategi.dk/


kreativitet og kritisk tænkning – det 21. århundredes kompetencer. Der ønskes en styrkelse af 
børn og unges digitale dannelse, øget samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og 
ungdomsskole og i det hele taget et systematisk arbejde med alle overgange fra vuggestue til 
ungdomsuddannelse. 

Fremtidens Skole og naturfagligheden 

Alle Børne- og Ungepolitikkens målsætninger gælder generelt for alle skolens fagligheder og er 
sammenhængende med Projekt Fremtidens Skoles visioner, som er igangsat for alle skoler i år 
2018. Med ønsket om at udvikle en mere projektorienteret undervisningskultur gennem Projekt 
Fremtidens Skole er alle fag udfordret til nytænkning ikke mindst naturfagene, som ofte har dybe 
rødder såvel metodisk som indholdsmæssigt. Det fordrer høj faglighed og kreativitet blandt 
lærerne at tilpasse undervisningen til nye projektarbejdsformer og fastholde en høj naturfaglighed 
i mere tværfagligt prægede projekttyper. Naturfagslærere står for ca. 25% af fagviften og kan ofte 
føle sig lidt isolerede, hvis der ikke lægges vægt på en samarbejdskultur på hele skolen. 

Omvendt er der mange sammenfald mellem f.eks. en projektorienteret tilgang, samarbejde med 
eksterne partnere, undersøgelse af fænomener, fremtidens kompetencer og så de naturfaglige 
kompetencer og arbejdsformer. 

Så både som respons på nationale strategiske målsætninger og lokalt kommunale 
udviklingsbehov er der grund til en lokal naturfaglig strategi.  

Høje Taastrup Kommunes vision for naturfagligheden: 

At flere unge vælger uddannelse ud over folkeskolen herunder at en øget del vælger 

naturfaglige uddannelsesretninger/udtaler interesse for naturfaglige og teknologiske 

uddannelser. 

At naturfagligheden udvikles og styrkes gennem en høj grad af iderigdom, faglig 

sparring, og didaktisk fleksibilitet i både de typiske undervisningsformer og 

projektarbejdsformer med bl.a. ”hands-on-læring”, undersøgende aktivitet og 

samarbejde med eksterne aktører som tydeliggør behovet for at lære naturfagligt stof. 

En motor for visionen 

For at kunne drive en udvikling fremad er der behov for en styrket organisering, som vedvarende tager fat 

om de strategiske indsatser (som beskrives i de følgende afsnit) og søger konkret at koordinere og 

frembringe resultater. I forhold til skoleområdet har Institutions- og Skolecenter (ISC) allerede i nogle år 

været i tråd med anbefalingerne fra den Nationale Naturvidenskabsstrategi og haft en 

naturfagskoordinator ansat, som samler et netværk af naturfagsvejledere fra skolerne. Netværket har dog 

manglet et samlet strategisk ophæng og har ikke omfattet alle skoler.  

Det eksisterende netværk er både kontaktorgan fra ISC til de medvirkende skoler, men i høj grad også 

informationskanal den modsatte vej fra skoler til forvaltning. Men med hensyn til at bringe informationer, 

ideer, anbefalinger mm i spil på egen skole er vilkårene pt. ret forskellige for naturfagsvejlederne. 

Mht. institutionerne eksisterer der pt. ingen fokuseret organisering af naturfaglig udvikling (f.eks. knyttet til 

læreplantemaet ”Natur, Udeliv og Science”). 

 



Styrket struktur 

ISC anbefaler, at der etableres et dækkende netværk af naturfagsvejledere fra alle skoler og ISC 

undersøger, hvordan daginstitutionerne kan støttes bedre især mht. projekt- og temaperioder, som 

indeholder basale naturfaglige emner/problemstillinger.  

ISC anbefaler at skolenetværkets naturfagsvejledere støttes til at kunne varetage/koordinere 

udvikling af en lokal naturfaglig kultur og udviklingsprocesser iblandt de naturfaglige lærere. F.eks. 

udvikling af lokal (på egen skole) strategi for faglig progression fra 0-9. klassetrin og udveksling af 

didaktiske ideer f.eks. i forhold til projektarbejde. For uddybning henvises til bilag 1. 

ISC udvikler en platform for kommunikation, hvor referater, anbefalinger og hjælpeværktøjer kan 

tilgås. Tilsvarende samles også naturfaglige projekteksempler og eksterne partnere. 

Det forudsættes, at der afklares/forhandles om en nødvendig tidssum til mødevirksomhed såvel i 

det tværgående netværk som på naturfagsvejledernes egne skoler. 

Det er ønsket, at denne strategi løbende udvikles og detaljeres. 

  



Anbefaling til prioriterede strategiske fokuspunkter 

1. Nysgerrighed på hvad der virker, og hvordan det går med naturfagligheden. 

 

På daginstitutionsområdet i HTK har man igangsat den såkaldte ”læringsrejse” over de 

kommende år med fokus på at anvende tilgængelige data om institutionernes virke og 

udvikling af en ”aktionslæringskultur”, altså en mere afprøvende og evaluerende kultur til 

udvikling af pædagogikken. Aktionslæringen kan f.eks. knytte sig til længerevarende 

autentiske projekter bl.a. under temaet ”Natur, udeliv og science” og være nysgerrig på om 

forskellige læringsmål bliver opnået. 

Skoleområdet rummer også data bl.a. i årlige kvalitetsrapporter og ved karaktersystemet. I 

projekt fremtidens Skoles designmodel FIRE indgår evaluering som en fast fase, og lærerne 

samarbejder i teams. Der er således god basis for at fastholde en datainformeret og 

evaluerende kultur og nysgerrighed på, hvordan elevernes læring udvikler sig bl.a. på 

naturfagsområdet og hvilke didaktiske greb, der er virkningsfulde.  

ISC vil: 

- Støtte aktionslæringstiltag på daginstitutionsområdet bl.a./især angående 

læreplantemaet Natur, udeliv og Science og i en mere projektorienteret kultur betegnet 

som ”LAHOPL-projekter”. 

- Tilvejebringe informationer og data som vedrører den naturfaglige kultur samt børn og 

unges læring og interesse mm mht. naturfaglighed f.eks. gennem undersøgelser og 

kvalitetsrapporter. 



- Støtte naturfagsvejledere til at være ajour med data på naturfagsområdet og udvikle en 

nysgerrig og udviklende naturfagskultur på egen skole. 

- Skabe videndeling om gode praksisformer specielt mht. Fremtidens Skoleprojekter i 

udskoling, hvor mange krav skal gå op i en højere enhed f.eks. de Fællesfaglige 

Fokusområder og specificerede eksamensformer. 

Institutioner og skoler vil: 

- Vægte forskellige evalueringsmetoder, som giver mening for pædagoger og lærere til at 

være bedst muligt ajour med, hvad eleverne lærer (især med henblik på projektarbejdet i 

Fremtidens Skole). 

- Skabe tid til evalueringssamtaler og/eller aktionslæringsprojekter (af og til også betegnet 

som ”studielektioner”), hvor der f.eks. forfølges udvalgte naturfaglige mål gennem 

projektarbejde og holdes øje med ”tegn på læring”.   

- Samler naturfaglige lokale teams som er bevidst nysgerrige på udvikling af virkningsfuld 

pædagogik og didaktik i et lærende professionelt samarbejde. 

- Drøfte det naturfaglige læringsmiljøs muligheder og nødvendig forbedring. 

  

  



2. Øget fokus på overgange.  

 

Undersøgelser viser at børn og unges spirende interesse for naturfaglige emner kan tabes igen, 

hvis der ikke oparbejdes sammenhænge som bygger videre på deres interesse og læring mellem 

de forskellige faser i uddannelsessystemet helt fra vuggestue til ungdomsuddannelse.  

Der er således dels behov for lokale aftaler på langs af uddannelseskæden om, hvordan en 

naturfaglig interesse og dannelse kan opbygges og hvad man kan forvente, at børnene har oplevet 

og lært på forskellige årgange. Dels er der behov for godt kendskab til eleverne og grundig 

overlevering af børnenes forhistorier/forforståelse mellem overgangene, så der kan opbygges en 

progression for hver enkelt elev. 

ISC vil: 

- Informere om og understøtte processer som kan inspirere til drøftelser af lokal ”kanon-

udvikling”, fokusere på kompetencer og progression gennem uddannelseskæden. Identificere 

oplagte lokale ”broer” for STEM. 

- Skabe møder og aftaler mellem aktørerne f.eks. mellem pædagoger og 

børnehaveklassepædagoger eller mellem lærere og gymnasielærere. 

Institutioner og skoler vil: 

- Skabe de nødvendige processer f.eks. via netværkssystemet for at sikre sammenhænge, 

progression af kompetencer og brobygning af naturfaglig læring/interesse mellem alle overgange.  

- Arbejde på videndeling og synliggørelse af undervisningstiltag på IT-platforme, som gør 

sammenhængene mere gennemsigtige for alle parter.    



3. Talentstrategi.  

 

 
 

I mange klasser findes der elever, som har væsentlig nemmere ved at lære det faglige stof end 

deres klassekammerater. Det kan også være nogle, som blot er begyndt at interessere sig 

ekstraordinært for et specifikt felt. Nogen af disse elever keder sig i skolen eller de bliver af og til 

marginaliseret og ugleset i en grad, så nogle slet ikke kommer i skole i perioder. Dvs. en del af disse 

elever ikke bliver så dygtige, som de kan. 

 

Der er grund til at forholde sig specifikt til disse elever både fordi de ofte er særligt interesserede i 

STEM kundskaber, men også fordi de kan fungere som trækkraft for høj naturfaglighed og endelig 

er det selvfølgelig relevant, at også disse elever trives og bliver så dygtige som muligt. 

 

Derfor kræves der særlige initiativer, som mht. naturfaglighed f.eks. kan dreje sig om at udfordre 

deres nysgerrighed, skabe social forbindelse og give adgang til redskaber eller særligt grej . 

 

ISC vil: 

- Forsat betale abonnement til Sciencetalenter i Sorø og forsøge at udnytte deres tilbud maximalt. 

- Forbedre kommunikationen til skolerne (AKT-vejlederne/Naturfagsvejlederne) om Sciencetalenters 

tilbud. 

- Klæde udvalgte lærere på til at spotte og støtte talenter på skolerne. 

- Forsøge at styrke samarbejde med gymnasium og Ungdomsskolen om oprettelse af talenthold. 

Skolerne vil: 

- Danne et bedre overblik over mulige talenter på skolen, herunder de naturfagsinteresserede. 

- Udpege talentspejdere, som kan sikre at talent-elever får flere/de rette tilbud bl.a. også i 

forbindelse med Fremtidens Skole projekterne.  



- Evt. udvikle en talentstrategi som anbefalet af Sciencetalenter med lokalt fokus og tilbud. 

 

4. Åben skole og facilitetsopbygning i kommunen.  

 
 

Det er en ambition i HTK, at børn og unge får konkrete oplevelser i forbindelse med deres læring og 

gerne uden for skolen såvel i naturen som i byen mm. Kommunen har i mange år haft særlige 

naturskolelignende faciliteter i Hakkemosen, som er en centralt beliggende naturlokalitet, med 

muligheder for at låne undersøgelsesudstyr mm og lære om naturen i naturen. Økobase 

Hakkemosen trænger imidlertid til en frisk start. 

 

I Projekt Fremtidens Skole er der ligeledes vægt på at opnå tæt forbindelse mellem teori og praksis 

ofte ved at samarbejde med eksterne partnere, som har en problemstilling, der tydeliggør, at man 

må lære sig noget for at kunne give kvalificeret bud på problemet. Gennem besøg og kendskab til 

virksomheder og andet erhvervsliv kan elever opleve, at viden og færdigheder faktisk anvendes til 

noget. Der er imidlertid behov for at mediere kontakten til erhvervslivet fra centralt hold, beskrive 

samarbejdsmuligheder og skabe kontakten til interesserede årgangsteams.  

 

ISC vil: 

- Medvirke til forslag, som kan renovere og nytænke Økobase Hakkemosen til fornyede aktiviteter 

der bl.a. kan modsvare Fremtidens Skoles behov, men ikke mindst daginstitutioners behov i 

forbindelsen med Natur, Udeliv og Science. 

- Søge udviklingsmuligheder for andre faciliteter, som kan støtte STEM-aktiviteter, f.eks. skolehaver, 

dyrehold, energianlæg, teknologi-labs mv. 

- Skabe forbedret overblik over eksisterende muligheder. 

- Forsat skabe kontakter til erhvervslivet samt foreninger organisationer mv, som 

samarbejdspartnere til projekter i Fremtidens Skole. 

- Beskrive og Formidle projekter med erhvervsliv, foreninger og organisationer mv. 

 

Institutioner og Skolerne vil: 

- Anvende og indtænke eksterne miljøer som Økobase Hakkemosen, mere lokale naturområder eller 

andre etablerede læringstilbud. 

- Anvende og indtænke virksomhedsbesøg og erhvervslivspartnere i Fremtidens Skole projekter. 



- Indtænke Åben Skole muligheder i deres læringskanons for naturfagsområdet og overveje 

progressionen i disse. 

 

Bilag 1: 

Naturfagsnetværkets formål 

 

1. At være et væsentligt led i kommunens udvikling af naturfaglig kultur. 
 

2. At skubbe på udvikling af naturfaglig kultur på skolerne. 
 

3. At samle og støtte naturfagsvejledere i at være fyrtårn for naturfagslærere ved at de skal: 
 

- Være repræsentant for naturfagene for ledelsen på skolerne. 

- Være opdateret om nye tiltag og tilbud indenfor naturfagene 

- Være opdateret om politikker og trends af didaktisk art. 

- Være vejledere på egen skole med særligt henblik på projektarbejdet. 

- Være kanal mellem ISC og skoler mht. relevante naturfaglige tiltag. 
 

4. At være opmærksomme på ”snitflader” mellem naturfag og andre fagligheder. 
 

5. At fremme Naturfag som middel til differentiering, talentudvikling, inklusion, åben skole, 
innovation, teknologi, friluftsliv og andre dannelsesaspekter. 
 

Organisatorisk: 

1. Udvalgte ressourcepersoner 
2. En del af et samlet PLC/vejlederkompetencer 
3. Afsat minimum 20 timer til fælles kvalificerende møder med ISC’s naturfagskoordinator. (Mindst 6 

årlige møder + kørsel + evt. forberedelse/efterbehandling.) 
4. Afsat ca. 25 (til forhandling) timer til at virke lokalt som naturfagsvejleder. 

 

Et virke som vejleder på skolen 

1. Sikre indkaldelse af minimum 3 årlige naturfagsmøder på egen skole. 
2. Være tovholder for udvikling af en naturfaglig kultur og strategi på skolen. 
3. Sikre langsgående læringsaftaler (kanon/læseplaner) på skolen. 
4. Have overblik over skolens naturfaglige læremidler og dermed indkøbsbehov. 
5. Kunne medvirke til kvalificering af naturfagligheden i projekter gennem oplæg i lærergruppen eller 

direkte vejledning i årgangsteams. 
6. Medvirke til skolens deltagelse i naturfaglige events. 
7. Medvirke til planer for kursus- og efteruddannelse af naturfagslærere på skolen. 

 

 


