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Hvad er realistiske 
mål for kommunal 
naturfagsudvikling-



Typiske temaer i naturfaglige udviklingsprojekter

• Elevers læring, interesse og motivation

• Undervisningens mål, indhold og metoder 

• Læreres kompetenceudvikling

• Kapacitetsopbygning
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ISI 2015 (Integration, Science og Innovation)

Formål: At forbedre færdigheder inden for naturfagene blandt unge fra multikulturelle 
skoler og derigennem få flere til at vælge en naturfaglig gymnasial ungdomsuddannelse.

• Langsigtede mål (eksempler): 
-At flere unge påbegynder en naturfaglig ungdomsuddannelse
-At bidrage til højtuddannet arbejdskraft i de naturvidenskabelige fag
-At undervisningen virker fremmende for integrationen af tosprogede elever

• Aktiviteter (eksempler):
Årlige projektforløb med fokus på innovation, årlige udstillinger, samarbejde med 
omgivende samfund, efteruddannelse af lærere, netværksaktiviteter.

• Pointe om evalueringen: 
Fokus i evalueringen ændrede sig fra integration til inklusion.
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Science-kommune Projektet
Formål: At etablere 25 science-kommuner i Danmark
• Langsigtede mål (eksempler): 

-At styrke børn og unges interesse for naturvidenskab og dermed dansk 
konkurrencekraft.
-At udvikle lokale naturfaglige kulturer på skoler.
-At etablere nye relationer.
-At involvere lokale og regionale kræfter herunder erhvervslivet.

• Aktiviteter (eksempler):
Etablering af nationalt og regionalt netværk for naturfagskoordinatorer, oprettelse af 
naturfagsbestyrelser i hver science-kommune, oprettelse af kommunale 
naturfagsstrategier, opbygning af lærernetværk, styrkelse af samarbejde mellem 
erhvervslivet og skolerne.

• Pointe om evalueringen:
Kapacitetsopbygning fylder meget.
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Science didaktik i Hillerød

Formål: At udvikle pædagogernes didaktiske kompetencer med fokus på science rettet 
mod børns nysgerrighed i en eksperimenterende og udforskende praksis

• Mål: 
-At bidrage til børns læring generelt og mere specifikt til børns science-læring
-At beskrive konturerne af en science didaktik i dagtilbud.
-At pædagoger udvikler nye syn på børns læring, kundskaber om science didaktik 
samt metoder til, hvordan man kan styrke børns science læring.

• Aktiviteter (eksempler):
Fælles kursusdage, gennemførelse af scienceprojekter i egen institution, 
netværksdage, besøg af projektkonsulenter, aktionslæringsforløb.

• Pointe om evalueringen:
Ingen systematisk undersøgelse af børns læringsudbytte. 
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Hidtidige udviklingsprojekter set gennem 
programteori/indsatsteori

• Programteori/indsatsteori: 
Synliggør antagelserne/teorien bag en given indsats.

• Der sker ofte forskydninger i indsatser undervejs, som gør at det ikke er 
meningsfyldt at holde fast i de mål man startede med. 
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Formål Aktiviteter Mål (kort sigt) Virkninger (lang sigt)



Fremtidig dokumentation af udviklingsprojekter

• Målinger af mål, der kan flytte sig og indsatser der forskyder sig.
• Generere viden, der har relevans for udvikling af praksis.
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At arbejde med programteori/indsatsteori og evaluering fremadrettet

• Opstil en programteori/indsatsteori inden indsatsen.
• Gør programteorien/indsatsteorien klar til evaluering.

• Er mål og resultater så præcist formuleret at vi kan måle på dem?
• Hvilke tegn kigger vi efter? Og hvornår er vi tilfredse (succeskriterier)?

• Tilpas og dokumentér indsatser undervejs.
• Er vi på vej i den rigtige retning – har vi stadig de samme mål?
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Formål Aktiviteter Trin på vejenTrin på vejen Mål (kort sigt) Virkninger (lang sigt)



Eksempel
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Formål
Eleverne opnår 

forståelse og 
glæde ved 
naturfag. 

… 

Aktiviteter
Aktionslæring for 
naturfagslærere. 

…

Trin på vejen
Mere fokus på læring 
af de naturfaglige 
kompetencer. 

Engagerede, 
troværdige og 
inspirerende lærere. 

…

Mål
Succesfuld 
brobygning til relevant 
ungdomsuddannelse.

Virkninger
Flere unge fra 
kommunen på 
STEM-uddannelser. 

Eleverne vælger 

efter endt 
ungdomsuddannelse 
at videreuddanne sig 

på en STEM-
uddannelse. 

Lærerne oplever et 
større kendskab til 
elevernes faglighed 

og kollegernes 
styrker og svagheder 

i teamet.

Eleverne udfolder de 
4 naturfaglige 
kompetencer i 
undervisningen. 

Eleverne vælger 
brobygning på 
ungdomsuddannelser 
med STEM-fag. 

Eleverne udtaler sig 
positivt om lærerens 
undervisning. 

De modtagende 
ungdomsuddannelser 
melder om positive 
oplevelser med 
eleverne.

Antal?

Succes-
kriterier?
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