
 
Indsatsteori – evaluering af Strategi for Naturfag  

Formål: At opbygge, udvikle og vedligeholde en stærk naturfaglig kultur  

Langsigtede 
virkninger 
 

Ønskede resultater 2018-21 Hvad gør vi allerede?  Hvad skal vi til at gøre?  Hvordan vil vi evaluere og hvad vil vi evaluere? 
(succeskriterier) 

 
Nysgerrige børn, der 
benytter og beskytter 

naturen 
 

Nærmiljøet kommer i spil i skolens 
naturfagsundervisning 

 
Undervisningsforløb med inddragelse af 

nærmiljøet rammesættes på enkelte 
klassetrin eller over flere faser 

 
Flere skoler inddrager udeskoleforløb 

 
Samarbejde med naturstyrelsen 
(partnerskabsaftale af 2007) – 
skolerne deltager i naturvejledning 
med Naturskolerne i enkelte 
undervisningsgange eller 
længerevarende forløb 
 
Naturvejledning i samarbejde med 
Økolariet  
 
 
 

 
Nytænkning af naturformidling i kommunen – 
naturvejledning skal møde eleverne i 
nærmiljøet og gøres tilgængeligt for alle 
skoler (transport skal ikke være en afgørende 
faktor) 
 
Naturformidling forankres i U&L, i samarbejde 
med Økolariet og understøtter Strategi for 
Naturfag 2018-21 
 
Naturformidling skal i højere grad også lave 
tilbud til børnehaver og vuggestuer og 
understøtte arbejdet med de styrkede 
læreplanstemaer 
 

 
- Stabil brug af nærmiljøet med kontinuerlige indspark og 

besøg fra naturvejlederen 
 

- Skolen inddrager naturvejleder både til elevundervisning og 
kompetenceløft af lærerne 

 
- Skolerne inddrager den lokale natur i flere og 

længerevarende forløb, der også kan strække sig ud over 
klassetrin og faser 

 
- Naturvejledning med skolerne finder også sted uden for det 

helt lokale nærmiljø 
 

- Skolens lærere skriver naturforløb ind i årsplaner og 
arbejder med både faglighed og kompetencer i 
udeskoleforløb.  

 
- Undervisning i nærmiljøet vil trække eleverne ud i naturen 

også i fritiden med venner og familie 
 

- Skolernes naturfagsvejleder samarbejder med 
naturvejlederen og handleplanen beskriver indsatser, der vil 
bevare børns nysgerrighed for natur og naturfag (evt. 
vejleder observerer forløb med henblik på analyse af 
elevadfærd, der peger på interesse og motivation)* 
 

- Lærerne oplever nysgerrighed for natur og naturvidenskab 
øger læringen hos flere elever (lærerinterviews) 

 

 
Børn og unge, der 

oplever sammenhæng 
i naturfagene 0-18 år 

 

Undersøgelsesbaseret og 
problemorienteret naturfagsundervisning 

i hele uddannelseskæden 
 

Fælles forståelse og sprog for arbejdet 
med de naturfaglige kompetencer (på 

langs og på tværs) 

 
Fælles sparringsmøder i kommunen 
for udskolingslærere i naturfag – fokus 
på stilladsering og vurdering af 
elevernes naturfaglige kompetencer** 
 
Naturfagligt Netværk arbejder i 
skoleåret 16/17 med tegn på 
naturfaglige kompetencer i alle faser 
(tilgængeligt på drev) 
 

 
Flere skoler arbejder synligt med den røde 
tråd i naturfagsundervisningen. Der er 
opmærksomhed på, at progressionen står på 
to ben – viden/færdigheder og kompetencer.  
 
Centralt understøttes skolernes arbejde med 
udbud af kurser med fokus på progression i 
naturfagsundervisningen 
 

 
- Skolernes rekvirering af kurser og workshops 

 
- Skolernes handleplaner sætter fokus på fagteamets arbejde 

med den røde tråd i kompetenceudviklingen og hvilke 
indsatser fagteamet igangsætter* 

 
- Skolerne har fagteam i naturfag for alle naturfagslærere eller 

med repræsentanter for alle faser 
 



 
Der arbejdes med naturfaglige 
kompetencer i hele 
uddannelsesforløbet. Metoder og 
kompetencetænkning vil være det 
gennemgående element i 
naturfagsundervisningen 
 
Vi arbejder aktivt på at få kendskab til 
det vi vil vi modtage og det vi skal 
afgive – indsigt i kollegers arbejde med 
naturfag og naturfaglige kompetencer. 
Fagteamet prioriteres af 
naturfaglærere og ledelse 
 

Skolerne rammesætter arbejdet gennem 
deres lokale handleplaner  
 
Skolerne opretter og understøtter 
funktionelle fagteam, der sætter didaktiske og 
faglige udfordringer på dagsordenen, ligesom 
arbejdet med progression og viden om andre 
fasers indhold og arbejde i naturfag er 
obligatorisk 
 
Der sikres en overlevering mellem 
institutioner og faser, der sikrer at vi bygger 
videre på eksisterende viden/færdigheder og 
kompetencer uanset hvor i 
uddannelseskæden vi befinder os (kendskab 
til barnets forudsætninger) 
 

- Naturfagsvejleder/e-lærer står i spidsen for fagteamets 
arbejde og sørger for at samle op og holde overblik over og 
sammenhæng mellem indsatser og mål (fx 
funktionsbeskrivelser for vejleder og e-lærer) 

 
- Der er samarbejde på tværs af institutioner med fokus på 

overgange (bevidst og kontinuerligt samarbejde med afsæt i 
naturfag og naturfaglig dannelse og en beskrivelse af 
indholdet i samarbejdet) 
 

- Naturfagligt Netværk videndeler skolernes gode erfaringer 
og udfordringer med at skabe en rød tråd i 
uddannelseskæden. Netværket evaluerer indsatser og effekt 
i dialoger på møderne  

  

 
Alle børn og unge 
udfordres fagligt 

 

Naturfaglige tilbud til alle børn 
 

Flere skoler deltager i kommunale tilbud 
(Naturfagsmaraton) 

 
Talentvejledere på 8 skoler (formelt 
uddannelse fra UCC). Uddannelsen 
finansieres centralt 
 
Elever deltager i Sciencedøgnet på 
Sorø akademi. Søgningen til kurset 
øges  
 
Deltagelse i naturfagsmaraton*** (2 
elev-events om året, målrettet 5.-6. 
klasse 
 
Edison for 7. klasser   
 
Naturfagslærere tilrettelægger 
projektorienterede forløb med 
udgangspunkt i naturfaglige 
problemstillinger i hele skoleforløbet – 
alle elever for mulighed for at arbejde 
undersøgende med aktuelle 
naturfaglige problemstillinger på det 
faglige og kognitive niveau de er 
 

 
Flere uddannes som talentvejledere og har 
(også) fokus på naturfagene. Uddannelsen 
finansieres centralt  
 
Skolerne arbejder aktivt med talent-udvikling 
(også) inden for naturfagene 
 
Flere kommunale centralt planlagte 
naturfaglige events – der er planer om:  
 

- Science Slam (for 8. og 9. årgang) 
- Minimaraton (for 2. og 3. årgang – 

kører som pilotprojekt i 2019) 
- Engineering Week (for alle årgange)  

 
 

 
- Skoler med talentvejledere der også har et naturfagligt fokus 

 
- Skoler med samarbejde mellem talentvejleder og 

naturfagsvejleder 
 

- Naturfagslærerne inddrager naturfagsvejleder og/eller e-
lærer i udvikling af egen praksis 

 
- Skolerne har naturfaglige tilbud til alle børn 

 
- Skolerne inddrager elevprodukter i bedømmelsen af 

elevernes kompetencer og faglige udbytte 
 

- Fagteamet drøfter undervisningsdifferentiering og 
stilladsering af elevernes undersøgende arbejde og 
prioriterer en varieret undervisning i naturfag 

 
- Skolen deltager i kommunale events (og flere forskellige 

skoler vinder konkurrencerne) 
 

- Skolernes handleplaner rammesætter arbejdet med 
udfordringer til alle børn i naturfagene* 

 
Børn oplever 
inspirerende 

læringsmiljøer og 
møder kvalificerede 

voksne 
 

Undervisningskompetence i naturfagene 
overstiger samlet 90 % 

 
Nærmiljøet kommer i spil i skolens 

naturfagsundervisning 
 

 
Uddannelsesforløb for naturfaglige 
vejledere afsluttes januar 2019 
 
Deltagelse i projekt EiS (Engineering i 
Skolen) 
 

 
Uddannelsesforløb med afsæt i de styrkede 
læreplaner for dagtilbud (april 2019-20) 
 
Kursustilbud og temadage omkring Natur, 
udeliv og Science for pædagoger fra dagtilbud 

 
- Nationale målinger af kompetencedækningen for 18/19, 

19/20 (i naturfagene, med særligt fokus på N/T og geografi) 
 

- Skolernes handleplaner rammesætter nødvendige 
kompetenceløft som en del af målsætningen for udvikling af 
naturfag og et fagligt løft 



 
Alle skoler i Vejle Kommune er dækket af 

en naturfagsvejleder og e-lærer med 
formel uddannelse 

Uddannelse af e-lærere (engineering-
lærere)  
 
Uddannelsesforløb i undervisningsfag 
N/T (2016-18) 
 
Udbud af kurser med fokus på 
undersøgelsesbaseret og 
problemorienteret 
naturfagsundervisning (fx Engineering-
workshops og kursustilbud til fagteam) 
 
Kursustilbud og temadage omkring 
Natur, udeliv og Science for 
pædagoger fra dagtilbud (krible-
krable) 
 
Eksterne læringsmiljøer er i spil på 
skolerne  
 

fortsætter. Der sættes også fokus på det gode 
samarbejde mellem dagtilbud og skole 
 
Skolerne arbejder med at skabe inspirerende 
læringsmiljøer – ude og inde. Lokaler og fag 
sammentænkes hvor det giver mening (fx 
med FabLab, H&D og Makerspaces) 
 
Kompetenceløft i undervisningsfag N/T og 
geografi i skoleåret 2019/20  
 
Skolerne udnytter muligheden for 
kompetenceløft i naturfagene for at nå egne 
mål i handleplaner for implementering af 
Strategi for naturfag  
 
Samarbejde med eksterne læringsmiljøer 
formaliseres – enten ved konkrete aftaler 
eller som fx tilbagevendende tilbud på 
årgange (indarbejdes i årshjul)  
 
 

 
- Deltagelse i kompetenceløft i undervisningsfagene N/T og 

geografi i skoleåret 19/20 / 
 

- Tværfaglige projekter på skolerne, hvor naturfagene og fx 
FabLab integreres 

 
- Eksterne læringsmiljøers forløb med skolerne (forløb, der 

tænkes ind i handleplaner som en del af målsætningen for 
udvikling af naturfagene)* 

 
- Dagtilbuds pædagoger og ledere deltager i 

temadage/kursustilbud med afsæt i naturfagene 

 
Lærere og pædagoger 
oplever videndeling i 

relevante netværk 
 

Naturfagligt Netværk for naturfaglige 
vejledere/e-lærere og ressourcepersoner 

 
Netværk for indskoling/dagtilbud + 

netværk for 
udskoling/ungdomsuddannelser 

 
Samtlige skoler i Vejle Kommune har et 

funktionelt fagteam i naturfag, der består 
af naturfagslærere fra alle faser 

 
Naturfagligt Netværk er repræsenteret 
ved vejledere/e-
lærere/ressourcepersoner fra alle 
skoler i kommunen. Deltagelsen ved 
møderne prioriteres højt og der 
opleves et flow af viden fra netværk til 
resten af skolen 
 
Skolerne opretter og prioriterer 
fagteam, der involverer alle 
naturfagslærere på skolen/i 
skoleklyngen 
 
Fagteammøder skemalægges og 
naturfagslærerne har mulighed for at 
mødes flere gange inden for et skoleår 

 
Samarbejder på tværs af institutioner opstår 
(mellem skoler/dagtilbud/ 
ungdomsuddannelser/virksomheder), fordi 
det giver mening i arbejdet med og 
understøtter den røde tråd og en fælles 
forståelse og sprog for de naturfaglige 
kompetencer.  
Centralt understøttes samarbejdet mellem 
institutioner omkring den gode overgang – fx i 
samarbejde med LSUL og ved indkaldelse til 
netværksmøder med deltagelse af skoler, 
dagtilbud og ungdomsuddannelser 
 
Skoler i skoleklynger bruger hinanden som 
sparringspartnere (fx fælles 
fagteammøder/samarbejde mellem e-lærer 
og vejleder/fælles aftaler og 
sammentænkning af funktionsbeskrivelser for 
vejleder/e-lærer/ressourceperson.  
 
Naturfagsteamet arbejder som PLF på højde 
med andre team på skolen 

 
- Flere formaliserede samarbejder på tværs af institutioner 
 
- Skoleklynger bruger hinanden internt og på tværs som 

sparringspartnere 
 

- Naturfagligt Netværk er andet og mere end de fysiske møder 
 

- Handleplanerne på skoler i skoleklynger tænkes sammen, 
hvor det giver mening og indsatser understøtter hinandens 
mål og indsatser – fx mellem fødeskole og 
overbygningsskole* 

 
- Flere fagteam i naturfag arbejder som professionelle 

læringsfællesskaber  

 

 



 
 

 

*Herudover indhentes kvalitative evalueringer ved dialogmøder med skolernes ledelse og naturfagsvejleder/e-lærer i skoleåret 2018/19 samt statussamtaler i skoleåret 19/20. Begge 

møder har fokus på indsatser og målsætninger i skolens lokale handleplan for implementering af strategi for naturfag. Samtalerne analyseres for mønstre og vurderes sideløbende 

ift. et fagligt løft og ovenstående ønskede virkninger inden for strategiens løbetid og på længere sigt.  

**Der gennemføres elev- og lærerinterviews på 7. årgang i juni 2019 (efter strategiens 1. løbeår) med fokus på interesse og motivation i de fællesfaglige forløb. Samme elever 

interviewes igen under prøveforløbet i strategiens 3. løbeår (2021), som 9. klasses elever.  

***Der gennemføres elev- og lærerinterviews i forbindelse med Naturfagsmaraton i marts 2019, 2020 og 2021 med elever fra deltagende skoler. Det følges op af 

fokusgruppeinterviews med lærere og elever i juni 2019 – som ved ovenstående også med fokus på interesse og motivation, men med afsæt i naturfaglige arbejdsmetoder som 

interesse- og motivationsskabende. 

 Ovenstående interviews analyseres og evalueres sammen med de kvantitative målinger i forhold til udvikling og målsætninger i den kommende Strategi for Naturfag 2021-24.  

 


