
Kompetenceudvikling som 
bidrag til udvikling af 
naturfagligt læringsmiljø



1. Læringsmiljø – et fælles projekt mod en fælles vision

- hvad kendetegner læringsmiljøet?

- tegn på en naturfaglig kultur?

2. Forskellige arenaer form kompetenceudvikling

- læringsperspektiv på kompetenceudvikling

- arenaer hvor kompetenceudvikling finder sted

3.     Ledelsesmæssig understøttelse

- transformations ledelse

- rammer og vilkår



Læringsmiljø

´ At styrke elevernes interesse og kompetencer indenfor 
naturfag

´ Autentisk læringsmiljø ( Engineering didaktik)

´ Virkelighedsnær og anvendelsesorienteret

´ Bidrage til både generel dannelse, naturfags dannelse 
og uddannelse



Naturfaglig kultur

´ Stærkt og velfungerende PLF ( professionel 
læringsfællesskab)

´ Løbende (fælles)kompetenceudvikling

´ Events/oplevelser

´ Systematik ift. ”Åben skole” og samarbejdspartnere

´ Artefakter

´ Vil gerne kendes på Naturfag



Naturfaglig kultur
´ Naturfagsmaraton
´ Affaldsindsamling
´ Grønt flag – grøn skole
´ Valdemar slot
´ Svendborg Naturskole
´ HTX-programmering/teknologi/robotevent
´ STX- camps
´ HHX – Svendborg mesterskab i programmering
Obligatorisk – ikke låst, men lærerdrevet 



Kompetenceudvikling

Læringsformer knyttet til kompetenceudvikling.

´ Indkapslet læring

´ Parallel læring

´ Transfer

´ Transformativ læring



Transformativ læring

Transformativ læring er en bearbejdningsproces, der 
omformer det lærte til brug i en ny situation. 

Rummer det organisatoriske perspektiv
Omformninger er betinget af:
´ Indhold
´ De(n) lærende
´ Kontekst hvor det lærte skal bruges



Transformativ læring -drivkrafter

- krydspres, dilemmaer( ex. faglighed-flerfaglighed)

- Praksisnær kompetenceudvikling

( læreproces, der forholder sig til både teori og praksis, og 
potentielt kan skabe ny fælles praksis/aktionslæring)



Arenaer for kompetenceudvikling
1. Formel kompetenceudvikling
- Naturfagskoordinator(lokal)

- Talentvejledere

- Undervisningskompetence ( 100%)

- Naturfagsprøve og flerfaglighed ( ofte flere 
afsted)

2. Events og fælles opleveler
3. Samarbejde med HTX, HHX, STX, naturskole
4. Professionel læringsfællesskaber
( Indhold, organisering og proces)



Professionel læringsfællesskab

Indhold: Naturfags didaktik, flerfaglige forløb, videndeling og 
fælles forberedelse

Organisering: Mødetidspkt, mødeledelse.

Proces: Fælles værdier og vision, deprivatisering, samarbejde, 
reflekterende dialoger, elevernes læring



Ledelse:

´ Håndtere konkurrerende målsætninger
´ Selvbestemmelsesteori og Crowding out
´ Prioritere naturfagsområdet
´ Nødvendige kompetencer til stede
´ Sikre rammer og vilkår 
´ Tæt følgeskab i PLF


