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B) Kræfter som hæmmer og fremmer forandring af 
naturfagsundervisningen/naturfagsudviklingen i Dragør Kommune. 

D. 7. august, 2018, blev der afholdt workshop for naturfagslærerne i Dragør Kommune. De tre 
skoler i Dragør var alle repræsenteret. Målet for workshoppen var, at styrke, det naturfaglige 
netværk, samt at få input til den kommende naturfagsstrategi. Omdrejningspunktet for 
workshoppen var, ”hvad er vores drømmescenarie for naturfagsområdet?” Og ”hvad skal der til, 
for at vi får et løft på naturfagsområdet?” 
Naturfagslærerne er positive over for den fokus naturfagsområdet får, gennem arbejdet med 
naturfagsstrategien. Naturfagslærerne kan være med til at fremme forandringerne af 
naturfagsundervisningen og en udvikling på naturfagsområdet. På workshoppen gav de udtryk for 
at samarbejde i fagteams, og samarbejde på tværs af skolerne, vil være med til at fremme og 
udvikle naturfagsområdet/naturfagsundervisningen. Fælles tiltag/aktiviteter for hele kommunen, 
som for eksempel Naturfagsmarathon eller Naturvidenskabsfestival, vil højne den naturfaglige 
kultur. Naturfagslærerne kan være med til at fremme udviklingen og implementere den 
kommende strategi, men mange er frustreret, og de nævner flere udfordringer; manglende 
tid/prioritering af fagteamsamarbejdet på skolen og på tværs af skolerne, ikke tidssvarende lokaler 
og materialer, manglende økonomi/ressourcer m.m. Der er nogle rammer på nogle af skolerne, 
som kan hæmme udviklingen af naturfagsområdet/den naturfaglige kultur.  

Lærernes arbejdspres kan være hæmmende, da de ikke har tid/overskud til fælles forberedelse og 
deltagelse i projekter. 

Inden sommerferien afholdt vi et møde i vores styregruppe, som skolechefen er en del af. Her er 
der stor opbakning til strategiarbejdet. Dog følger der ingen ekstra ressourcer med. Dem skal 
skolerne selv finansiere, og der er stor forskel på skolernes økonomi. Der er også forskel på, hvor 
involveret skolelederne er i vores projekt. 

Pædagogerne på daginstitutionsområdet var også inviteret til workshoppen, men der mødte ingen 
op, så der ligger et arbejde i, at få involveret 0-6 års-området. 

Naturfagskoordinatorrollen er omdrejningspunktet og en fremmer for strategiarbejdet, dog udgør 
de begrænsede ressourcer/timer en stor udfordring mht. at udvikle naturfagsområdet mest 
optimalt.  

Ungdomsskolen i Dragør samarbejder med skolerne i Dragør. Der bliver arrangeret forskellige 
faste forløb/ekskursioner, som fx ”krible-krableture” i Kongelunden, besøg på landbrug og 
feltarbejde ved det Maritime Hus. Der er mange muligheder for naturoplevelser, som gør 
naturvidenskaben levende og nærværende. Ungdomsskolen fremmer den naturfaglige kultur. 
 


