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NaNO står for Naturfagsundervisning – Nationalt Overblik og er et nyt 
rapportformat udarbejdet af det nationale naturfagscenter Astra. 

Der er – heldigvis – stor opmærksomhed på naturfagene i Danmark, 
både fordi naturvidenskabens bidrag til almendannelsen er vigtigt for 
den demokratiske debat, og fordi Danmark har brug for dygtige folk 
med naturvidenskabelige kompetencer, ikke mindst i lyset af de store 
udfordringer, der følger med omstillingen til et grønt og bæredygtigt 
samfund.

Med NaNO præsenterer Astra et første bud på et overblik over 
kvaliteten af undervisningen i de naturfaglige fag i grundskolen og 
de naturvidenskabelige fag på ungdomsuddannelserne. Vi håber at 
kunne gentage NaNO-rapporteringen med jævne intervaller for på 
den måde at skabe et fælles udgangspunkt for samtalen om udvikling 
af undervisningen.

NaNO bygger på desk research, input fra fagfolk og den erfaring, 
som Astra som nationalt center har opbygget gennem vores mange 
aktiviteter. Der er altså ikke etableret nye undersøgelser i forbindelse 
med rapporten. Arbejdet med NaNO har dog tydeliggjort, at der er 
flere aspekter af naturfagsundervisningen i Danmark, hvor der er 
begrænsede data og behov for yderligere belysning. 

Rapporten er bygget op over fire kapitler, der tilsammen tegner et 
øjebliksbillede af kvaliteten af naturfagsundervisningen i Danmark. 
Det er dog det særlige vilkår, at rapporten er skrevet midt i COVID-19-
krisen, hvor mange prøver og eksaminer blev aflyst i 2020 og 2021. 

NaNO er ikke perfekt – der vil være indhold, der burde være nævnt, 
og indhold, der skulle være behandlet anderledes. Derfor er NaNO i 
sin premiereform først og fremmest et samtaleværktøj – og jeg håber, 
at du, hvis du har kommentarer, ris eller ros til rapporten, vil skrive til 
os på nano@astra.dk. 

God fornøjelse med læsningen

Mikkel Bohm
Direktør

Forord 

mailto:nano@astra.dk
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1. Indledning 
Nærværende rapport afdækker og opsummerer samlet set Astras bud på 
en status på kvaliteten i undervisningen i naturfag i grundskolen og på ung-
domsuddannelserne med udgangspunkt i data inden for en række parametre, 
som tilsammen vurderes at kunne give et retvisende billede af kvaliteten i 
naturfagsundervisningen. 

I udarbejdelsen af statusrapporten har det været drøftet, hvorledes “kvalitetsbe-
grebet” skal forstås og for hvem, der skal være tale om kvalitet (elever, lærere, 
skoleledere, gymnasierektorer, forvaltningsledere, skolepolitikere, regionale 
politikere m.fl.)?

Kvalitet i undervisningen i naturfag på grundskoler og ungdomsuddannelser har 
ikke tidligere været opgjort samlet, og det samme gælder for en generel opgø-
relse af kvalitet i undervisningen. Der findes derfor ikke en etableret definition at 
læne sig op ad.

Astra har i denne rapport valgt at fokusere på kvalitet på flere niveauer:

• Intenderet kvalitet (fx i styredokumenter) 
• Oplevet kvalitet (fx elevers oplevelse af den implementerede undervisning) 
• Iagttaget og målt kvalitet (fx prøvekarakterer, kommunale kvalitetsrapporter 

mv.)?1

I forståelsen af kvalitetsbegrebet har Astra ladet sig inspirere af professor Jens 
Dolin fra Institut for Naturfagenes Didaktik. Dolins model ses nedenfor.

Figur 1.0. Definition af kvalitet på det intenderede, det implementerede og det 
realiserede niveau. Figuren fra J. Dolin, ikke publiceret.

På det intenderede niveau fastlægges kvalitetskravene til undervisningen gen-
nem de mål, der opstilles i styredokumenterne for uddannelser og fag.

1 Hansen (2019) med inspiration fra Dahler-Larsen (2003) skelner mellem værdsat kvalitet, 
der bestemmes ud fra politiske og kulturelle værdier, teorier og målsætninger, erfaret kval-
itet, der bestemmes med basis i de involverede personers oplevede perspektiver, og målt 
kvalitet, der bestemmes på baggrund af test, prøver og empiriske undersøgelser.

Niveau

Intenderede

Implementerede

Realiserede

Kvalitet

Fornuftige mål

En undervisning, som 
muliggør tilegnelse af 

kompetencerne

At eleverne 
lærer de 

opstillede mål

Undervisningens 
gennemførelse

Dannelse, medborgerskab
Generiske kompetencer

Faglige kompetencer

Studerendes 
læring
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På det implementerede niveau defineres kvalitet som undervisning der muliggør, at 
eleverne kan tilegne sig de intenderede kompetencer (målt som oplevet kvalitet). 

På det realiserede niveau defineres kvalitet som elevernes læring af de opstillede 
mål (målt som iagttaget og målt kvalitet).

Karakterer er ét mål for, om eleverne har lært det, der er opstillet som mål for un-
dervisningen, men de kan ikke stå alene som mål for kvaliteten af den realiserede 
undervisning.

Tabel 1.0 nedenfor giver et overblik over de parametre for hhv intenderet, oplevet 
og målt kvalitet der er omfattet af rapporten. I tabellen henvises til, hvor i rappor-
ten data præsenteres. Endelig viser tabellen en oversigt over relevante data, der 
ikke har været muligt at fremskaffe.

Tabel 1.0. Oversigt over kvalitetsparametre for undervisningen opdelt i hhv intende-
ret, målt og oplevet kvalitet samt tilgængelige datakilder for vurdering af kvalitet i 
naturfagsundervisning i grundskolen, naturvidenskabelig undervisning i gymnasier-
ne samt undervisning i naturvidenskabelige grundfag på erhvervsuddannelserne i 
skoleåret 2020/21.

Kvalitet-
parameter

Grundskole Gymnasiale 
uddannelser

Erhvervsskoler

Intenderet kvalitet

Undervisningens 
indhold

Fælles mål, læseplan Læreplaner Fagbilag

Folkeskolens formål Lov om de gym-
nasiale udd.

Grundfagsbe-
kendtgørelsen

Oplevet kvalitet

Social og faglig 
trivsel Ikke tilgængeligt ift naturfag Ikke tilgængeligt Ikke tilgængeligt

Motivation og 
interesse

Følgeforskning - fælles naturfagsprø-
ve i 9. klasse
TIMMS i 4. klasse. (se afsnit 2.1.1)

Ikke tilgængeligt Ikke tilgængeligt

Faglig selvtillid
Følgeforskning - fælles naturfagsprø-
ve i 9. klasse TIMMS i 4. klasse
(se afsnit 2.1.1)

Ikke tilgængeligt Ikke tilgængeligt

Anvendelses-
orientering

Følgeforskning - fælles naturfagsprø-
ve i 9. klasse. (Se afsnit 2.1.1) Ikke tilgængeligt Ikke tilgængeligt

Problembaseret 
undervisning Ikke tilgængeligt Ikke tilgængeligt Ikke tilgængeligt

Fysiske rammer 
samt ressourcer TIMMS i 4. klasse (Se afsnit 2.1.1) Ikke tilgængeligt Ikke tilgængeligt

Bæredygtig udv. Ikke tilgængeligt Ikke tilgængeligt Ikke tilgængeligt

Målt kvalitet

Naturfaglig 
kompetence

Karakterer i den fælles naturfagsprø-
ve. (Se afsnit 2.3.1) Årskarakterer og 

prøvekarakterer 
i naturvidenska-
belige fag (Se 
afsnit 2.3.2)

Ikke tilgængeligt
Færdigheder og 
viden

National test i fysik/kemi. 
(Se afsnit 2.3.1)
Karakterer i afgangsprøver* i fysik/
kemi, biologi,  geografi. (Se afsnit 2.3.1)

Overgang til 
næste uddan-
nelsestrin

Optagelsestal og fordeling på natur-
videnskabelige studieretninger på 
ungdomsuddannelser. (Se afsnittene 
2.4.1 - 2.4.3)

Søgning til, samt 
optagelsestal på 
videregående 
STEM-uddan-
nelser (Se afsnit 
2.4.4)

Optagelsestal 
på STEM-faglige 
erhvervsakade-
miuddannelser. 
(Se afsnit 2.4.4)

Lærerkompe-
tencer Kompetencedækning. (Se afsnit 2.2.1)

Undervisning-
kompetence
(Se afsnit 2.2.2)

Undervisere med 
STEM-grundfag-
lig uddannelse
(Se afsnit 2.2.3)

* eller ophøjede standpunktskaraterer
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NaNO-rapporten har til formål at give et overblik over udvalgt og allerede 
eksisterende data og udgør en baseline, der kan danne udgangspunkt for en 
tilbagevendende rapport. Der er ikke tale om en kortlægning af den samlede 
viden inden for området, et forskningsreview eller et gennemgående desk 
research af aktuel viden; derimod er udgangspunktet den til enhver tid bedst 
tilgængelige viden, herunder data, som Astra indsamler og anvender, dog 
med det vigtige opmærksomhedspunkt, at indsamlingsfrekvenser, målgrupper, 
indsamlingsmetoder, dataanalyser mv. varierer fra kilde til kilde, samt at det til 
flere af indholdsområderne i rapporten er vanskeligt at fremskaffe eksisterende 
data. Dette bevirker, at sammenligninger i statusrapporten vil blive foretaget med 
størst mulig forsigtighed og forbehold. 

1.1 Læsevejledning
Kapitel 2 giver som nævnt ovenfor overblik over kvalitet i naturfagsundervisnin-
gen, både målt og oplevet kvalitet. Dette suppleres i kapitel 3 med et overblik 
over tendenser på naturfagsområdet indsamlet inden for det politiske, det 
organisatoriske og det didaktiske område. Her indgår både eksterne data og 
Astras egne optællinger og vurderinger på naturfagsområdet. Med udgangs-
punkt i disse to kapitler har Astra i kapitel 4 identificeret fem udfordringer samt 
foreslået, hvilke muligheder Astra og andre aktører kan have for at understøtte 
en udvikling, der adresserer udfordringerne. Nogle tabeller er samlet i et bilag.

1.2 Anvendelse af rapporten 
Astra opfordrer til, at statusrapporten anvendes til en spejling af egen praksis for 
alle de målgrupper, der har interesse for og virke inden for naturfagsområdet. På 
skoler kan ressourcepersoner sammen med deres ledelser og fagteams/faggrup-
per drøfte, hvordan deres undervisning står mål med de nationale tal, finde sær-
lige styrkepositioner for egen skole og identificere udfordringer, der kan tages 
fat i inden for de kommende år. Forvaltninger og administrationer kan fx anvende 
statusrapporten til at prioritere ressourcer i retning af de områder, der har mest 
behov, målsætte nye indsatser eller til at drøfte udviklingsmuligheder på natur-
fagsområdet på kommunalt, tværkommunalt og/eller regionalt plan. Eksterne 
parter kan anvende rapporten til at pejle efter, når de beskriver nye indsatser, og 
til at udvikle eksisterende indsatser efter, og det naturfagsdidaktiske forsknings-
område kan lade sig inspirere af rapporten til at beskrive nye projekter. 

Rapporten giver en status på nationalt niveau, og derfor indgår der ingen under-
visningsnære data, på trods af at Astra anser denne type data for et særdeles 
væsentligt bidrag til debatten om naturfagsundervisningens kvalitet. Aktører, der 
arbejder med statusrapporten i egen praksis, opfordres derfor på det varmeste til 
selv at supplere med relevante undervisningsnære data for at sikre en nuanceret 
debat om netop de elever, den undervisning, de lærere, det skolevæsen osv., der 
er genstand for den pågældende samtale. Endvidere opfordres alle til at holde 
fokus på, at enkeltdata i nærværende statusrapport ikke i sig selv og ikke alene 
giver et billede af naturfagsundervisningens kvalitet. Kun som et samlet net af 
parametre giver det mening at tale om naturfagsundervisningens kvalitet på 
grundskoler og ungdomsuddannelser.
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1.3 Resumé
Grundskolens naturfagskarakterer er givet på baggrund af ophøjede 
standpunktskarakterer
Prøvekarakteren i den fællesfaglige naturfagsprøve var gennemsnitlig på 7,1 i 
skoleåret 2020/21, mens prøvekarakterne i de skriftlige prøver var 7,0 i fysik/
kemi samt 7,2 i biologi og geografi. Disse karakterer kan ikke sammenholdes 
med resultaterne fra de foregående år, da grundskolens naturfagsprøver blev 
aflyst pga. COVID-19 i skoleårene 2019/20 og 2020/21. Karaktererne er derfor 
opgjort helt eller delvist på baggrund af ophøjede standpunktskarakterer. Den 
gennemsnitlige score for den obligatoriske test i fysik/kemi i 8. klasse var 25,0 
(middel) i 2020/21.

PISA- og TIMSS-resultater er faldet på kort sigt, men er stabile over en længere 
årrække
I PISA2 2018 lå danske 15-årige elever signifikant over OECD-gennemsnittet for 
naturfag. PISA 2018-resultatet var signifikant lavere end i 2015, mens det var 
på niveau med resultatet i 2006. TIMSS-undersøgelsen3 af 4. klasses elever er 
senest gennemført i 2019, hvor elevernes naturfagsresultater var lavere end i 
2015, men ikke signifikant anderledes end i 2007.

Elever, der kan lide n/t eller har faglig selvtillid, scorer højere i TIMSS
TIMSS-undersøgelsen fra 2019 blandt 4. klasses elever viser, at elever, der kan 
lide natur/teknologi, scorer signifikant højere i TIMSS end elever, der ikke kan 
lide faget. Tilsvarende ses en positiv sammenhæng mellem elevernes faglige 
selvtillid og deres gennemsnitlige score i TIMSS. Samme undersøgelse har 
opgjort betydningen af faglokaler samt ressourcer til undervisningen. 84 % af 
4. klasses eleverne går på en skole, hvor der er adgang til faglokaler til natur/
teknologi, men TIMSS viser, at der ikke er signifikant forskel på elevernes score 
på skoler med og uden faglokaler. Der ses en svag, men ikke signifikant tendens 
til fald i elevscore, når der er mangel på ressourcer til natur/teknologi, herunder 
undervisningsmaterialer, skoleressourcer m.m. 

Udskolingselever oplever, at fællesfaglige forløb får undervisningen til at 
hænge sammen
Følgeforskning i den fælles naturfagsprøve viser, at mange udskolingselever 
oplever, at de fællesfaglige forløb får undervisningen i de tre naturfag til at spille 
sammen og hænge sammen. En signifikant stigning i denne vurdering fra 2017 
til 2019 indikerer, at eleverne oplever en stigende grad af sammenhæng mellem 
udskolingens naturfag. Følgeforskningen viser også, at en stor andel af 9. klas-
ses eleverne vurderer, at de er motiverede for undervisning i naturfagene.

Gymnasiekarakterer for fysik, kemi og valgfaget astronomi er i top; matematik 
ligger lavt
På tværs af de gymnasiale uddannelser stx, 2-årig stx og htx ses de højeste 
karakterer i bevisår 2021 i fysik A og kemi A samt valgfaget astronomi, mens de 
laveste karakterer ses inden for matematik A og B. Gennemsnitskaraktererne 

2  Programme for International Student Assessment
3  Trends in International Mathematics and Science Study
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for bioteknologi ligger ligeledes højt på både 2-årig og 3-årig stx, men lavere for 
elever på htx. Her ligger geovidenskab A, mundtlig biologi B og information B og 
C til gengæld blandt de højeste karakterer.

Hf-eleverne vælger matematik B eller C. Lav deltagelse i mange 
naturvidenskabelige B-fag
På hf ses en gennemsnitskarakter på 6,1 for naturvidenskabelig fagpakke i be-
visåret 2021. De højeste prøvekarakterer ses i matematik A, som dog kun ca. 2 %  
af eleverne gennemførte (109 elever). Hovedparten af eleverne vælger i stedet 
matematik B (ca. 34 %) eller C (ca. 65%). Elevdeltagelsen i øvrige naturvidenska-
belige fag på B niveau er relativt lav. Sammenlignet med de 7.124 elever der har 
opnået en prøvekarakter i naturvidenskabeligt grundforløb, har 15 % gennemført 
biologi B, mens kun mellem 2 % og 6 % af eleverne har gennemført kemi B, fysik 
B eller naturgeografi B i bevisåret 2021. Eksamenskarakterer for eud-fag er ikke 
offentliggjort for skoleåret 2020/21.

Størst antal elever på en naturvidenskabelig studieretning på stx, selvom htx 
har højest andel af elever på anvendt naturvidenskab
Størstedelen af en ungdomsårgang (72 %) vælger en gymnasial uddannelse 
efter 9. og 10. klasse. 

Over halvdelen (58 %) af gymnasieeleverne går på stx, mens 10 % vælger htx. 
Selvom kun 35 % af stx-eleverne vælger en naturvidenskabelig studieretning, og 
67 % af htx-eleverne vælger en studieretning inden for anvendt naturvidenskab, 
er antallet af gymnasieelever med en naturvidenskabelig studieretning højest på 
stx pga. den større elevtilslutning.

Stor tilslutning til hovedområdet Teknologi, byggeri og transport, men 
målsætning om søgning til erhvervsskolerne er ikke opfyldt 
På erhvervsskolerne tilmeldte over halvdelen (58 %) af eleverne sig i 2021 
hovedområdet Teknologi, byggeri og transport, som rummer mange STEM-
relaterede erhvervsuddannelser.

De øvrige elever fordelte sig omtrent ligeligt på de øvrige tre hovedområder. 

Med 20 % unge, der vælger en erhvervsuddannelse, er målsætningen fra 
erhvervsuddannelsesreformen om, at 25 % af en ungdomsårgang skal vælge en 
erhvervsuddannelse, endnu ikke er opfyldt. Der er dog store regionale forskelle i 
søgningen hertil, men den lavere søgning udfordrer uddannelse til bl.a. STEM-re-
laterede erhverv på nationalt plan.

Faldende optag på videregående STEM-uddannelser
Optag på STEM-uddannelser på erhvervsakademier, professionsbacheloruddan-
nelser samt bacheloruddannelser viser et samlet fald på 6% i perioden 2019-
2022, hvilket er mindre end det generelle fald i optag på alle videregående 
uddannelser på 9%. En stor del af reduktionen skyldes, at der optages 600 færre 
studerende på engelsksprogede STEM-uddannelser i 2022. I 2020 og 2021 blev 
der pga COVID-19 oprettet ekstra studiepladser hvorfor sammenligning med 
disse år vurderes at være mindre relevant.

Lærerkompetencer varierer mellem uddannelsestrinene
Kompetencedækningen for naturfagslærere i grundskolen er høj for fysik/kemi 
(97,7 %), mens de øvrige naturfag ligger under delmålet om 90 % kompeten-
cedækning i skoleåret 2020/21. Kompetencedækningen er 88,7 % for biologi 
og 77,9 % for geografi, mens natur/teknologi med 71,6 % har udvist den største 
stigning på 1,9 % i forhold til det forrige skoleår.
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På gymnasierne skal alle lærere have undervisningskompetence, men et tilsyn 
har vist, at 38 ud af 80 adspurgte gymnasier i 2020 havde fastansat lærere, der 
ikke havde været i pædagogikum, bl.a. begrundet i manglende faglig kompeten-
ce. Særligt inden for kemi, fysik, matematik og informatik oplever nogle gymnasi-
er rekrutteringsudfordringer.

På eud har underviserne i de naturvidenskabelige grundfag meget forskelligarte-
de uddannelsesbaggrunde. Hovedområdet Teknologi, transport og byggeri har 
en signifikant større andel undervisere (40 %) med STEM-faglig baggrund end de 
øvrige tre hovedområder.

Øget fokus på samfundsmæssige problemstillinger og karrierelæring i 
gymnasierne, men en status for implementeringen har ikke været mulig
På de fire gymnasiale uddannelser blev der med reformen i 2017 sat fokus på, at 
elever i alle fag skal lære at anvende faglig viden og metoder til at undersøge 
problemstillinger i samfundet. Lærerne svarer dog ifm. reformens følgeforsk-
ningsprogram, at de har et begrænset fokus på at udvikle elevernes brede 
faglige kompetencer. Desuden er deres fokus på at vejlede eleverne til at vælge 
naturvidenskabelige fag ikke større end før reformen. Det har ikke været muligt 
at give en status på implementering af hhv. samfundsmæssige problemstillinger 
eller karrierelæring i den naturvidenskabelige undervisning i gymnasiet.

Der mangler data for kvaliteten af undervisningen i naturvidenskabelige 
grundfag på eud
I statusrapporten har det ikke været muligt at opgøre kvaliteten af undervis-
ningen i de naturvidenskabelige grundfag på erhvervsskolerne, idet data ikke 
opgøres specifikt for STEM-grundfag. Astra har identificeret to forhold, som 
vurderes som grundlæggende for at forstå og udvikle det STEM-faglige område 
på erhvervsuddannelser og dermed også kvaliteten i undervisningen. Disse 
forhold er dels samspillet mellem teori og praksis i en vekseluddannelse og dels 
grundfagenes stilling og samarbejdsbehov på grundforløbene.

Politiske tendenser er identificeret på nationalt, regionalt og kommunalt niveau
Astra har vurderet politiske, organisatoriske og didaktiske tendenser ift. kvali-
teten af naturfagsundervisningen. På nationalt niveau har særligt naturviden-
skabsstrategien fra 2018 haft politisk betydning for en koordineret udvikling af 
naturfagsområdet. Andre væsentlige nationale styredokumenter omfatter bl.a. 
lov om et nationalt naturfagscenter (Astra), Teknologipagten, Erhvervsfremme i 
Danmark m.fl.

På regionalt niveau har de regionale udviklingsstrategier bl.a. fokus på den 
regionale kompetenceforsyning inden for STEM-området samt regionale uddan-
nelsesplaner og -puljer.

På kommunalt niveau har 20% inden for de seneste ti år udarbejdet en natur-
fagsstrategi. I flere tilfælde vægter kommunerne et fokus på STEM/STEAM.

Stigende støtte til udvikling af naturfagsundervisning fra fonde
Hovedparten af Danmarks ti største fonde fokuserer på at støtte grundskoler 
og ungdomsuddannelser, herunder naturvidenskab og teknologi. Generelt er 
fondenes fokus på natur, miljø og i særdeleshed klima steget stødt siden 2016 
og udgjorde i 2019 5 % af fondenes samlede bevillinger. Rapporten giver oversigt 
over væsentlige og aktuelle fondsfinansierede naturfagsprojekter. 
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Medlemstilgang til netværk for ressourcepersoner samt øget 
ledelsesinvolvering
Astra faciliterer fire nationale netværk for naturfaglige/naturvidenskabelige 
ressourcepersoner, hvor deltagerne bl.a. deler erfaringer fra deres praksis. 
Tendensen i netværkene er, at der er medlemstilgang til de tre netværk, mens 
netværket for kommunale naturfagskoordinatorer har et stabilt deltagerantal. 

På grundskoleområdet ses en højere grad af ledelsesopbakning til naturfagsom-
rådet bl.a. gennem arrangementerne: “Ledelse der løfter naturfagsundervisnin-
gen”, og Astra oplever i sit netværksarbejde, at ledelsesfokus på og opbakning 
til at styrke funktion og arbejdet med naturfaglig kultur har stor virkning. Endvi-
dere ses en generel tendens til en øget og mere synlig ledelsesinvolvering ifm. 
talentvejlederuddannelse i grundskoler og på gymnasier, hvor skoleledelsen 
særligt er involveret i udarbejdelse af talentstrategier.

Aktuelle didaktiske tendenser i undervisningen identificeret
En række didaktiske tendenser i naturfagsundervisningen, på konferencer samt 
i naturfagsprojekter er identificeret i NaNO på baggrund af aktuelle analyser, 
rapporter, databaser og evalueringer. I grundskolen omfatter dette bl.a. øget 
didaktisk frihed for lærerne med lempelse af bindingerne i Fælles mål, samspil 
mellem fællesfaglig og fagopdelt undervisning, problembaseret undervisning, 
undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning, fællesfaglighed, øget skriftlighed 
og simulering i prøver, kompetenceorienteret undervisning, teknologiforståelse i 
naturfag samt FN’s verdensmål.

På de gymnasiale uddannelser beskrives didaktiske tendenser inden for øget 
fokus på pædagogiske it-værktøjer, skriftlighed i undervisningen, undersøgelses-
baseret naturfagsundervisning samt didaktiske temaer i pædagogikum.

I rapporten har det ikke været muligt at identificere didaktiske tendenser på 
erhvervsuddannelserne. 

NaNO adresserer udfordringer og foreslår mulige handlinger for 
Astra og andre aktører
Rapporten er udarbejdet på baggrund af eksisterende data om kvalitet i 
undervisningen i grundskolens naturfag samt ungdomsuddannelsernes 
naturvidenskabelige fag og udgør en baseline for fremtidige rapporter.

På baggrund af rapportens analyser af data om kvalitet i undervisningen samt 
tendenser på det naturfaglige område har Astra identificeret en håndfuld 
udfordringer og foreslået mulige handlinger. Astra foreslår, at der etableres 
en ny national naturvidenskabsstrategi, når den nuværende strategiperiode 
udløber. En anden anbefaling er en faglig vejleder eller ressourceperson på alle 
uddannelsesinstitutioner inden for naturfag/ naturvidenskab. Desuden anbefaler 
Astra, at lærerkompetencer styrkes på alle uddannelsestrin, at talentindsats, 
herunder talentvejledere prioriteres på grundskoleniveau, samt at undervisning i 
STEM-grundfag på erhvervsskoler understøttes.
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2. Status på kvalitet i 
undervisningen
2.0 Indledning
Status på kvalitet i naturfagsundervisningen i dette afsnit bygger primært på målt 
kvalitet, der er opgjort på baggrund af eksisterende data fra tests og prøver samt 
empiriske undersøgelser såsom følgeforskning og evaluering af igangværende 
indsatser og reformer. Nogle af de empiriske undersøgelser opgør også elevers, 
læreres eller lederes oplevede kvalitet.

Valget af parametre er foretaget på baggrund af analyse af styredokumenterne 
for det pågældende uddannelsestrin, som kan ses som et udtryk for den intende-
rede kvalitet4 (se oversigt i tabel 1.0). Ved vurdering af kvaliteten af undervisning-
en gennem en række parametre i dette kapitel er Astra bevidst om, at undervis-
ningen naturligvis ikke er en afkoblet størrelse fra faktorer omkring den. 

Kapitlet er bygget således op: 

2.1. Eksamens- og testresultater (målt kvalitet)
2.2. Overgange mellem uddannelsestrin (målt kvalitet) 
2.3. Oplevet kvalitet i naturfagsundervisningen ud fra forskellige parametre 

(oplevet kvalitet)
2.4. Lærerkompetencer (målt kvalitet)

Tallene i dette kapitel kan anvendes som baseline for fremtidige NaNO-rap-
porter, hvorimod der som udgangspunkt i rapporten ikke beskrives en baglæns 
tidsmæssig udvikling fra de aktuelle tal. Det er dog et særligt vilkår, at rapporten 
er skrevet midt i COVID-19-krisen, hvilket betyder, at mange prøver og eksaminer 
blev aflyst i 2020 og 2021. I rapporten er derfor for grundskolen medtaget de 
afsluttende standpunktskarakterer for skoleåret 2022/21, der blev ophøjet til 
prøvekarakterer, hvis standpunktskarakteren var højere end prøvekarakteren for 
skoleåret.5 

De fag, der er omfattet af NaNO-rapporten, fremgår af figur 2.0 på næste side.

4 Hansen (2019) med inspiration fra Dahler-Larsen (2003) skelner mellem værdsat kvalitet, 
der bestemmes ud fra politiske og kulturelle værdier, teorier og målsætninger, erfaret kval-
itet, der bestemmes med basis i de involverede personers oplevede perspektiver, og målt 
kvalitet, der bestemmes på baggrund af test, prøver og empiriske undersøgelser. Se også 
indledning i kapitel 1.

5 Børne- og Undervisningsministeriet, 2021d.
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Figur 2.0. Oversigt over de fag, der er omfattet af rapporten. Rapporten om-
handler ikke matematik i grundskolen, matematik og informatik på gymnasiale 
uddannelser eller teknologifagene: Teknikfag og Teknologi på htx. 

På de gymnasiale ungdomsuddannelser indgår Naturvidenskabeligt grundforløb 
på stx, mens Naturvidenskabelig faggruppe indgår i hf. 

2.1 Årskarakterer og eksamens- og testresultater
2.1.1 Grundskoler
Prøvetræk
Prøvekarakterer for grundskoleområdet i den fællesfaglige naturfagsprøve 
samt i de enkeltfaglige udtræksprøver i naturfag fremgår af tabel 2.0. Skoleåret 
2018/2019 var det seneste år, hvor prøverne blev gennemført på nationalt ni-
veau. De indberettede prøvekarakterer fra skoleåret 2019/2020 og 2020/2021 er 
baseret helt eller delvist på ophøjede standpunktskarakterer grundet aflysninger 
af folkeskolens prøver som følge af Covid-196. Dette forhold gør, at prøvekarak-
terer fra de seneste to skoleår ikke kan sammenlignes direkte med karaktererne 
fra tidligere år og dermed heller ikke kan tolkes som et udtryk for en udvikling i 
elevernes faglige niveau7. 

Tabel 2.0. Prøvekarakterer (elevgennemsnit uden vægtning) for grundskolens 9. 
klasse i fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi samt i naturfaglige prøvefag 
til udtræk. Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet, 2021d.

6 Retsinformation, 2021
7 Børne- og Undervisningsministeriet, 2021d.

Bundne prøvefag (Elevgennemsnit - uden vægtning)

Fag (9. klasse) Fagdisciplin 2018/2019 2019/2020 2020/2021

Fællesprøve i fysik/kemi, 
biologi og geografi

Praktisk/
mundtlig 7,5 7,2 7,1

Prøvefag til udtræk (Elevgennemsnit - uden vægtning)

Biologi Skriftlig 6,1 7,3 7,2

Fysik/kemi Skriftlig 5,8 7,1 7,0

Geografi Skriftlig 5,7 7,2 7,2

Natur/teknologi
1.-6. kl.

Biologi 
7.-9. kl.

Fysik/kemi 
7.-9. kl.

Geografi 
7.-9. kl.

Gymnasiale ungdomsuddannelser (hf, htx, stx) 
Naturvidenskabelige fag

Naturvidenskabeligt grundforløb (NV) og  
naturvidenskabelig faggruppe (NF)

Biologi

Bioteknologi

Fysik

Geovidenskab

Kemi

Naturgeografi

Erhvervsrettede ungdomsuddannelser  
Naturvidenskabelige grundfag

Biologi

Grundskole 
Naturfag

Fysik Kemi Naturfag

Erhvervs- 
informatik Teknologi

Fysik/kemi
10. kl. valgfag



13

NaNO 2021

Nationale test
De nationale test tester elevernes kundskaber og færdigheder i syv forskelli-
ge fag. Ti test er obligatoriske fra 2. til 8. klassetrin, og fire test kan tages på 
frivillig basis. Testene er digitale og selvrettende, og det betyder, at testsystemet 
beregner elevens resultat. Desuden er testene adaptive og tilpasser sig derfor 
elevens faglige niveau undervejs i testforløbet. Den eneste naturfaglige test, 
som i skoleåret 2020/21 er obligatorisk, gennemføres på 8. klassetrin i faget 
fysik/kemi. I tabel 2.1 ses, hvordan elevscore fordelte sig i faget fysik/kemi på 8. 
klassetrin i skoleåret 2020/21. 

I folkeskoleforligskredsen er der i efteråret 2021 indgået en aftale, der medfører, 
at de nuværende tests vil blive udfaset og erstattet af et nyt evaluerings- og 
bedømmelsessystem8.

Tabel 2.1. Elevscore i national test i fysik/kemi på 8. klassetrin i skoleåret 
2020/2021. Den gennemsnitlige score i fysik/kemi på 8. klassetrin var 25,0 (elev-
dygtighed*) i skoleåret 2020/2021. Antal elever med testresultat: 45.410 / 86,3 %. 
Antal elever fritaget for test var 5,3%.

*Elevdygtigheden beregnes på logit-skalaen, men formidles på den normbasere-
de pointskala (0-50), som tager udgangspunkt i, hvordan eleverne klarede testen 
i 2018/19, hvor gennemsnittet er lig 25.

** Normbaseret tilbagemelding sammenligner eleven med landsgennemsnittet 
fra den første nationale test, som blev gennemført.

Kilder: Børne- og Undervisningsministeriet, n.d. Uddannelsesstatistik.

PISA – Danske unge i en international sammenligning
PISA er en international undersøgelse af 15-16-åriges færdigheder inden for bl.a. 
naturfag. Undersøgelsen afvikles af OECD i over 80 lande og er gennemført 
hvert 3. år siden 2000. De seneste resultater for naturfag er fra 2018.9

De danske elevers gennemsnit i naturfag er i PISA 2018 på 493 point, hvilket er 
en signifikant tilbagegang fra 2015, hvor gennemsnittet var det hidtil højeste i 
Danmark, nemlig 502 point. Resultatet i 2018 er på niveau med fx år 2006 (496 
point). 

Danske elevers gennemsnit ligger over OECD-gennemsnittet på 489 point. Dan-
ske elever klarer sig derfor statistisk signifikant bedre end eleverne i OECD som 

8 Regeringen, 2021.
9 Christensen (red.), 2018.

** Normbaseret Kategori Andel – normbaseretkategori – landstal

Total 100,0 %

Klart under middel 10,7 %

Under middel 20,3 %

Middel 35,2 %

Over middel 24,3 %

Klart over middel 9,6 %
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helhed. Blandt danske elever er der signifikant færre elever i de højest præste-
rende og de lavest præsterende grupper, hvilket betyder, at sammenlignet med 
OECD som helhed, befinder flere danske elever sig i midtergruppen. De lande, 
der placerer sig højere end Danmark i den gennemsnitlige score, har signifikant 
flere højt præsterende elever. 

For første gang i PISA-målingerne har piger højere gennemsnit end drenge, men 
det er ikke statistisk signifikant. Det er drengenes andel i den lavt præsterende 
gruppe derimod.

De danske elever i PISA-undersøgelsen udtrykker i stigende grad et ønske om at 
varetage et job i tilknytning til naturfag. 

Undersøgelse af 4. klasses elever i TIMSS
Den seneste TIMSS-undersøgelse af danske 4. klasses elever er gennemført i 
2019 med en gennemsnitlig score på 522 mod 527 ved seneste undersøgelse i 
2015.10 Konklusionen er dog, at der ikke er sket en signifikant ændring i danske 
elevers naturfagsresultater i TIMSS fra 2007 til 2019. I fagets underområder er 
eleverne dog gået tilbage i biologi og fysik, mens niveauet er uændret i geografi.

TIMSS finder ingen signifikante forskelle i elevernes score betinget af rammebe-
tingelserne. Elever i frie skoler og privatskoler har en bedre gennemsnitlig score, 
der dog forsvinder, når der korrigeres for elevernes socioøkonomiske baggrund.

I 2019 modtog eleverne i gennemsnit 74,5 timers undervisning i natur/teknologi. 
Der ses ingen signifikant sammenhæng mellem elevscore og timetal. Ligeledes 
ses ingen signifikante forskelle i elevscore betinget af lærerens linjefag, deres 
alder eller køn11.

2.1.2 Gymnasier
I bilag A er angivet gennemsnitskarakterer for års- og eksamenskarakterer i 
STEM-fag på stx, 2-årig stx og htx i bevisår12 2021. 

På de to stx uddannelser (stx og 2-årig stx) ses de højeste karakterer i fysik A, 
kemi A, bioteknologi A samt valgfaget astronomi, mens de laveste karakterer ses 
indenfor matematik A og B i bevisår 2021. 

På den 2-årige stx-uddannelse ses de højeste karakterer i kemi A (skriftlig og 
mundtlig). Sammenlignes årskarakterer og eksamenskarakter i det enkelte fag, 
ses de største forskelle i kemi B mundtlig, hvor der er 1,4 karakter points forskel 
mellem årskarakter og prøvekarakter. 

På stx er billedet sammenligneligt med den 2-årige stx. De laveste karakterer 
ses i matematik B (mundtligt og skriftlig). De højeste karakterer findes i kemi A 
(mundtlig og skriftlig). Den største forskel mellem årskarakter og prøvekarakter 
ses i naturvidenskabelig grundforløb (2,4 karakter points forskel).

På htx ses de højeste karakterer ifølge bilag A i fagene geovidenskab A, kemi 
A (mundtlig og skriftlig), fysik A (mundtlig og skriftlig), informatik B og C (mundt-
lig), biologi A (mundtlig) samt astronomi (mundtlig). De laveste karakterer ses i 
matematik B (mundtlig).

10 Kjeldsen, Kristensen, Christensen, 2019.
11 Kjeldsen, Kristensen, Christensen, 2019.
12 Bevisår angiver det år, studenten blev færdig med uddannelsen.
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På htx ses den største forskel på års- og eksamenskaraktererne på geoviden-
skab A mundtlig (1,2 karakter point).

Gennemsnitlige prøvekarakterer i naturvidenskabelige fag på hf i bevisår 2021 
ses i tabel 2.2. Karaktererne er her sammenholdt med antallet af aflagte prøver i 
faget. 

Alle elever (7.124 prøvekarakterer) har gennemført naturvidenskabelig fagpakke 
og her ses en gennemsnitskarakter på 6,1 i bevisår 2021. De højeste prøvekarak-
terer ses i matematik A, som dog få elever (109) gennemførte, mens hovedparten 
af eleverne har prøvekarakter i matematik B (2390) eller matematik C (4633). 
Elevdeltagelsen i naturvidenskabelige fag på B-niveau på hf er relativt lav. 
Sammenlignet med de 7.124 elever der har opnået en prøvekarakter i naturviden-
skabeligt grundforløb, har kun 15 % gennemført biologi B, 6% kemi B, 3 % fysik B 
og 2% naturgeografi B (se tabel 2.2).

Tabel 2.2. Gennemsnitskarakterer (prøvekarakterer) for elever på hf i bevisår 
2021 i naturvidenskabelige fag, samt antallet af prøvekarakterer. Kilde: Børne- og 
Undervisningsministeriet, n.d. Uddannelsesstatistik. Studenter og fagpakker.

2.1.3 Erhvervsskoler
Styrelsen for It og Læring (STIL) producerer ikke offentliggjorte data for elevernes 
karakterer ved eksaminer på eud. Det har indtil 2021 ikke været muligt, fordi 
skolerne ikke anvender det samme studieadministrative system. Et sådan er 
indført fra 2021.

Gennemsnitskarakterer for hf i bevisår 2021

Fag Prøvekarakterer Antal elever

Biologi B Mundtlig 5,7 1043

Biologi C Mundtlig 4,7 13

Fysik B Mundtlig 7,2 189

Fysik C Mundtlig 6,6 310

Kemi B Mundtlig 6,2 409

Kemi C Mundtlig 3,2 6

Naturgeografi B Mundtlig 5,9 145

Naturvidenskabelig 
faggruppe

Mundtlig 6,1 7124

Matematik A Mundtlig 7,2 109

Skriftlig 7,6 109

Matematik B Mundtlig 6,4 2390

Skriftlig 6,3 2390

Matematik C Mundtlig 5,1 4633

Skriftlig 4,6 4629
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2.2 Overgange
2.2.1 Overgang til ungdomsuddannelser 
Tilmelding til ungdomsuddannelser efter 9. og 10. klasse i ansøgningsåret 2021 
fremgår af figur 2.1. Langt den største andel (72 %) af de unge vælger en gymna-
sial uddannelse efter grundskolen. 20 % af de unge vælger en erhvervsuddan-
nelse efter 9. eller 10. klasse, mens resten tilmeldes forberedende uddannelse 
(FGU), øvrige ungdomsuddannelser samt andet fx ungdomshøjskoler, udlandsop-
hold og arbejde. Dette tilmeldingsmønster tilsvarer fordelingen i 202013.

Figur 2.1. Tilmelding til ungdomsuddannelser efter 9. og 10. klasse. Tallene viser 
ansøgningsåret 2021 og elever, der søger efter 9. og 10. klassetrin. Kilde: Børne- 
og Undervisningsministeriet, 2021b.

Med en søgning på 20 % til erhvervsuddannelserne, er målsætningen fra 
erhvervsuddannelsesreformen i 2014 om, at 25 % af en ungdomsårgang skal 
vælge en erhvervsuddannelse, endnu ikke opnået på nationalt niveau. Der er 
dog store regionale forskelle, således har region Nordjylland som den eneste af 
de fem regioner nået denne målsætning.14 

2.2.2 Valg af gymnasial studieretning
Elevernes valg af studieretning på de gymnasiale uddannelser sker i slutningen 
af deres grundforløb i 1. g. Figur 2.2 viser fordelingen af gymnasieelever på 
studieretninger fordelt på hovedområder på hhv. stx, hhx og htx i 2019/20. 

13 Børne- og Undervisningsministeriet, 2021b.
14 Børne- og Undervisningsministeriet, 2021b.

20
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5
2

Gymnasial uddannelse

Erhvervsuddannelse

Øvrigt

Forberedende uddannelser

Øvrige ungdomsuddannelser
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Figur 2.2. Fordeling af gymnasieelever på studieretninger i 2019/2020 på stx, 
hhx og htx. Note: Figuren viser 1.g.-elevernes fordeling på studieretning fordelt 
på hovedområder, november 2019. Elever på lokale studieretninger indgår ikke i 
grafikken. Opgørelsen bygger på indberetninger for 99,6 pct. af eleverne på lan-
dets gymnasier (stx, htx, hhx). Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet, 2021c.

I det almene gymnasium (stx) vælger 35 % af eleverne en naturvidenskabelig 
studieretning, mens 44 % vælger en samfundsfaglig studieretning. De øvrige 
elever fordeler sig ligeligt på sproglige og kunstneriske studieretninger.

På htx vælger 67 % af eleverne en studieretning inden for anvendt naturviden-
skab, mens 17 % vælger kommunikationsteknologi, og 16 % teknologi. Derimod 
udbyder hhx slet ikke naturvidenskabelige studieretninger. 

Da 58 % af de elever, der søger en gymnasial ungdomsuddannelse, vælger stx, 
mens kun 10 % vælger htx,15 er der nominelt et større antal gymnasieelever på 
en naturvidenskabelig studieretning på stx end på en studieretning inden for 
anvendt naturvidenskab på htx.

Elever på hf fordeler sig på et stort udvalg af fagpakker. Flest elever i 2. hf væl-
ger en ordinær fagpakke, mens 5% vælger en udvidet fagpakke. Fagpakkerne 
opgøres ikke efter naturvidenskabelige fagkombinationer, men de mest benytte-
de fagpakker fremgår af tabel 2.3. 

15 Børne- og Undervisningsministeriet, 2021c.

Studieretninger 2019/20

STX Samfundsvidenskab

Økonomi og marked

Anvendt naturvidenskab

Naturvidenskab

Sprog

Kommunikationsteknik

Sprog

Økonomi og sprog

Teknologi

Kunst

HHX

HTX

44%

67%

35%

17%

9%

16%

98%

9%

1%

0%
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Tabel 2.3. 2.hf-elevers valg af fagpakker 2019/2020. Det samlede antal 2. hf-ele-
ver med fagpakke i et normalt hf-forløb var 7.004. Ca. 2% af årgangen er ind-
berettet uden fagpakke. Ikke alle fagpakker er medtaget, da der findes mange 
forskellige lokale kombinationer. Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet, 2020. 

2.2.3 Valg af hovedindgang på eud
Tilmeldingen til erhvervsskolernes hovedindgange fordeler sig i 2021 med over 
halvdelen (58 %) inden for Teknologi, byggeri og transport, mens de øvrige 42 % 
fordelte sig nogenlunde ligeligt mellem de øvrige tre hovedområder med 15 % på 
Kontor, handel og forretningsservice, 15 % på Omsorg, sundhed og pædagogik 
samt 13 % på Fødevarer, jordbrug og oplevelser16. Oversigt over valg af hoved-
områder er samlet i figur 2.3.

16 Børne- og Undervisningsministeriet, (n.d) d.

Fagpakke Andel af fagpakke

Ordinær fagpakke (top 10 listes) 95%

Samfundsfag B, Psykologi C 37%

Biologi B, Psykologi C 11%

Idræt B, Psykologi C 6%

Matematik B, Erhvervsøkonomi C 4%

Idræt B, Samfundsfag B 3%

Matematik B, Samfundsfag B 3%

Matematik B, Fysik C 3%

Psykologi B, Samfundsfag B 2%

Samfundsfag B, Erhvervsøkonomi C 2%

Biologi B, Idræt B 2%

Anden ordinær fagpakke 22%

Udvidet fagpakke (top 2 listes) 5%

Matematik A, Fysik B, Kemi B 1%

Engelsk A, Matematik B, Psykologi B, 
Samfundsfag B

1%

Anden udvidet fagpakke 3%

Elever med fagpakke i alt 100%
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Figur 2.3. Tilmeldingen til erhvervsskolernes hovedindgange fordelte sig i 2021. 
Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet, n.d. Tallene omfatter uddannelser 
med optagelse via Den Koordinerede Tilmelding (KOT). Uddannelser, som ikke 
hører under én af de tre kategorier (erhvervsakademi, professionsbachelor eller 
bachelor), er placeret under den uddannelsestype, som har den samme længde. 
Kilde: Den Koordinerede Tilmelding (KOT)

Der er p.t. ingen tilgængelige data for, hvilken betydning de STEM-faglige 
grundfag eller i det hele taget det naturvidenskabelige/tekniske område har for 
elevernes søgning til erhvervsskoler. I Astras øvrige arbejde med overgange og 
samarbejde i uddannelsessystemet inden for det naturfaglige/naturvidenska-
belige område har vi erfaringer for, at eksempelvis relevant kommunalt fokus 
understøtter grundskoleelevernes uddannelsesvalg og overgang.

På erhvervsskoleområdet oplever Astra,17 at der er store forskelle på, hvordan de 
kommunale forvaltninger udmønter forpligtelsen til at understøtte elevernes valg 
af erhvervsuddannelser. I kommuner, hvor der formuleres en strategi og både 
allokeres ressourcer til opfølgning på strategien samt til samarbejde på tværs i 
forvaltningen om at understøtte elevernes valg af erhvervsuddannelser, ses, at 
eleverne oplever en større meningsfuldhed med fx brobygningsforløb. I nogle af 
disse kommuner ses også en højere overgangsfrekvens til erhvervsuddannelser. 
Der er altså indikation på, at en struktureret tilgang i forvaltningen med løbende 
opfølgning bidrager til, at eleverne i højere grad træffer kvalificerede uddan-
nelsesvalg. Denne observation hentes primært fra Rambøll/Quartz-analysen 
om øget søgning til erhvervsuddannelser fra 201818 samt sekundært gennem 
erfaringer fra arbejdet med netværk for kommunale naturfagskoordinatorer.

2.2.4 Overgang til videregående uddannelser
Uddannelses- og Forskningsstyrelsens tal for optag på STEM-uddannelser19 på 
erhvervsakademier, professionsbacheloruddannelser samt bacheloruddannelser 

17 Erfaringer fra Astras kommunale indsats samt netværk for ressourcepersoner.
18 Rambøll & Quartz, 2018.
19 Betegnelsen STEM-uddannelser overlapper, men er ikke identisk med opdelingen i op-

tagelsesområder, såsom naturvidenskab, teknisk videnskab, det it-faglige område m.m. 
STEM-uddannelser er defineret ud fra den internationale standardklassifikation ISCED2011. 
De afgrænses ud fra, at det er uddannelser, som har en kombination af ISCED (Level) i 
5) short-cycle tertiary education eller 6) bachelor or equivalent level eller 7) master og 
equivalent level og ISCED (field) i 05) Natural sciences, mathematics and statistics, 06) In-
formation and communication technologies (ICTs) eller 07) Engineering, manufacturing and 
construction. Uddannelserne er klassificeret i ISCED2011 af Danmarks Statistik. 

Teknologi,  byggeri og transport

Kontor, handel og 
forretningsservice

Omsorg, sundhed og 
pædagogik

Fødevarer, jordbrug og 
oplevelser

15

15

13

58
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viser et samlet fald på 6 % (981 optagne studerende) fra 2019 til 2022. Faldet 
i optag på STEM-uddannelser er dog mindre end det generelle fald i optag på 
alle uddannelser fra 2019 til 2022 som er på 9% (se tabel 2.4). En stor del af 
reduktionen i optaget i 2022 skyldes, at hovedparten af de engelsksprogede er-
hvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser er lukket i 2022 som følge 
af ‘Aftale om reduktion af engelsksprogede videregående uddannelser’ fra juni 
2021. Det betyder, at der bliver optaget 600 færre elever på engelsksprogede 
STEM-uddannelser i 2022 sammenlignet med 2019. I forbindelse med Covid-19 
blev der i 2020 og 2022 ekstraordinært oprettet ekstra studiepladser, hvilket 
kan være medvirkende til at forklare det resterende fald i optag på STEM-uddan-
nelser i 2022.20 

Tabel 2.4. Antal optagne på videregående STEM-uddannelser fordelt på ud-
dannelsestype i 2019-2022. Tabellen viser endvidere ændringer i optag i hhv 
2019-2022 og 2020-2022. Tallene omfatter uddannelser med optagelse via Den 
Koordinerede Tilmelding (KOT). Uddannelser, som ikke hører under én af de tre 
kategorier (erhvervsakademi, professionsbachelor eller bachelor), er placeret 
under den uddannelsestype, som har den samme længde. Kilde: Uddannelses- 
og Forskningsstyrelsen, 2022.

COVID-19-epidemien gjorde, at 2020 var et særligt år i forhold til optag af 
studerende, idet der som følge af indgåelse af en COVID-uddannelsesaftale blev 
oprettet ekstra studiepladser i 2020 på STEM-uddannelsessteder. I 2021 blev 
der derimod ikke oprettet ekstra studiepladser, og som det fremgår af tabel 2.4, 
viser statistikkerne derfor et forventeligt fald i optag på STEM-uddannelser på 5 
% mellem 2020 og 2021 (788 færre optagne), mens der kun var et generelt fald i 
optag på videregående uddannelser på 3 %21.

2.3 Status på oplevet kvalitet i naturfagsundervisningen 
2.3.1 Grundskole
Inden for grundskoleområdet har Astra identificeret en række parametre for 
naturfagsundervisningens kvalitet. En væsentlig andel af data på grundsko-
leområdet hidrører dels fra følgeforskningen til den fælles naturfagsprøve og 
dels fra den seneste TIMSS-undersøgelse (Trends in International Mathematics 
and Science Study)22 fra 2019 vedrørende sammenhæng mellem parametre i 

20 Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2022.
21 Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2021.
22 TIMSS er en international undersøgelse, som har fokus på dels læringsudbyttet og dels 

rammerne for matematik- og natur/teknologi-undervisningen i 4. klasse. TIMSS gennem-
føres i mere end 60 lande, og Danmark har deltaget i 1995, 2007, 2011, 2015 og 2019.

Optagne på STEM-uddannelser fordelt på 
uddannelsestype, antal, 2019-2021

Ændring 
2019-2022

Ændring 
2021-2022

2019 2020 2021 2022 Antal Pct Antal Pct

Erhvervsakademi-
uddannelse

2773 2896 2723 2347 -426 -15 -376 -14

Professionsbachelor-
uddannelse

4759 5047 5113 4627 -132 -3 -486 -10

Bacheloruddannelse 7916 8885 8204 7493 -423 -5 -711 -9

I alt 15448 16828 16040 14467 -981 -6 -1573 -10
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naturfagsundervisningen og undervisningens kvalitet på nationalt niveau. TIMSS 
bidrager med et relevant datagrundlag, men da undersøgelsen samtidig er 
begrænset til 4. klassetrin, giver det ikke et dækkende billede af de parametre, 
der kan have betydning for naturfagsundervisningens kvalitet.

Naturfaglig kompetence samt færdigheder og viden
Da hverken den fællesfaglige naturfagsprøve eller de skriftlige udtræksprøver i 
biologi, geografi og fysik/kemi er afholdt i skoleårene 2019/20 og 2020/21, opgø-
res prøveresultater helt eller delvist på baggrund af ophøjede prøveresultater (se 
tabel 2.0). Der må dog tages forbehold over for at sammenligne disse resultater 
med tidligere års prøvekarakterer, og det er ikke muligt at angive en udvikling i 
elevernes naturfaglige kompetence på baggrund af disse prøvedata23.

Problembaseret undervisning
Der foreligger ingen systematisk opgørelse over, hvilken status problembasering 
har samlet set i undervisningen i grundskolen.

Anvendelsesorientering
Følgeforskningen vedr. den fælles naturfagsprøve24 viser, at nogle elever i 
9. klasse stadig finder det svært at se sammenhængen mellem naturfagene 
og samfundet uden for skolen. Dette fremgår særligt af forskningsprojektets 
kvalitative interviews. Der er dog sket en signifikant positiv udvikling i elevernes 
oplevelse af relevans i undervisningen fra 2017 til 2019, hvilket indikerer, at 
undervisningen i de tre naturfag er blevet mere virkelighedsnær og anvendel-
sesorienteret set fra elevernes perspektiv25. Denne konklusion sker på baggrund 
af elevernes svar på fem spørgsmål herunder, om de oplever, at de forholder sig 
til samfundsmæssige problemer fra et naturvidenskabeligt perspektiv i de tre 
naturfag26, samt om de kan bruge viden fra de tre naturfag i deres hverdag uden 
for skolen27.

Bæredygtig udvikling
Det har ikke været muligt at finde en systematisk opgørelse over, hvilken status 
bæredygtig udvikling har i undervisningen p.t.

Det er opgjort, at 29 grundskoler (herunder også efterskoler) er ‘UNESCO 
Verdensmålskoler’.28

Fysiske rammer – faglokaler og eksterne læringsmiljøer
I TIMSS-undersøgelsen fra 201929 er det opgjort via svar fra skolelederne, at 84 
% af eleverne går på skoler, hvor der er adgang til faglokaler til natur/tekno-
logi-undervisningen. Det at have adgang til et faglokale slår ikke igennem på 
elevernes score i natur/teknologi i TIMSS, idet der ikke er signifikante forskelle 
på elevernes gennemsnitsscore på skoler med og uden faglokale. Der findes 
ikke tilgængelige systematiske data for elevers adgang til eksterne læringsmiljø-
er ifm. naturfagsundervisning.

23 Børne- og Undervisningsministeriet, 2021d.
24 Krogh & Daugbjerg, 2020.
25 Krogh og Daugbjerg, 2020.
26 Elevscore på 3,60 (på en skala fra 1-5) i 2017 til 3,66 i 2019. Kilde: Krogh og Daugbjerg, 

2020.
27 Elevscore på 3,24 (på en skala fra 1-5) i 2017 til 3,30 i 2019. Kilde: Krogh og Daugbjerg, 

2020.
28 UNESCO Associated Schools.
29 Kjeldsen, Müller Kristensen, Christensen, 2020.
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Ressourcer, herunder undervisningsmaterialer, skolefaciliteter samt ressourcer 
til elever med særlige behov
Skolelederne har i TIMSS 201930 vurderet, i hvilket omfang elever i 4. klasse er 
påvirket af mangel på ressourcer ift. undervisningen i natur/teknologi. Ressource-
mangel omfatter i denne undersøgelse både adgang til undervisningsmaterialer, 
skolefaciliteter (fx lokaler) samt ressourcer til elever med særlige behov. I 2019 
var ledernes vurdering, at 30 % af eleverne ikke var påvirket, 67 % lidt påvirket, 
og 3 % meget påvirket af ressourcemangel. Når ressourcemanglen stiger, ses en 
svag tendens til fald i elevscoren i TIMSS. Dette er dog ikke statistisk signifikant.

Social og faglig trivsel
Alle folkeskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling blandt eleverne 
fra børnehaveklasse til og med 9. Klasse. Da trivslen ikke opgøres specifikt for 
naturfagene, er disse data ikke medtaget i nærværende rapport.

Motivation og interesse
Elevernes motivation for naturfagene er ét af de temaer, der behandles i under-
visningsvejledningerne for alle naturfagene, og som anses for at have betydning 
for elevernes læring. Udviklingen i 9. klasses elevernes motivation og interesse 
for naturfag er fulgt i et følgeforskningsprojekt der bl.a. afdækker betydning-
en af indførelsen af den fællesfaglige prøve i fysik/kemi, biologi og geografi i 
prøveterminen 2017.  Data fra perioden 2017-2019 viser, at der er en stor andel af 
eleverne (3,3 på en skala fra 1-5) der vurderer, at de er motiverede for naturfags-
undervisningen. Der er ikke sket en signifikant ændring i elevernes motivation i 
denne periode31.

TIMSS 201932 har forsøgt at tilnærme sig en afdækning af 4. klasses elevernes 
interesse for naturfag ved at spørge dem, i hvilken grad de kan lide natur/tekno-
logi. Elevernes holdning til natur/teknologi undervisningen fordeler sig sådan, at 
35 % meget godt kan lide natur/teknologi, 43 % kan lide faget, mens 22 % ikke 
kan lide det. Elevernes begejstring for natur/teknologi er faldet signifikant ift. 
forrige måling i 2015.

Der er en positiv sammenhæng mellem at kunne lide naturfag og elevernes 
score. Elever, der angiver, at de kan lide natur/teknologi, scorer signifikant højere 
i TIMSS end elever, der ikke kan lide faget.  

Faglig selvtillid
I følgeforskningsprojektet til den fælles naturfagsprøve registreres en høj andel 
af eleverne i 9. klasse (3,9 på en skala fra 1-5) der har tiltro til egne faglige 
evner i 2019. Der er sket et lille, men statistisk signifikant fald i elevernes faglige 
selvtillid og mestringsorientering fra 2017 til 2019. Denne udvikling skal dog ses 
på baggrund af et højt niveau i 201733.

4. klasses elevernes faglige selvtillid i naturfag er i TIMSS 201934 opgjort med 

30 Kjeldsen, Müller Kristensen, Christensen, 2020.
31 Krogh og Daugbjerg, 2020.
32 Kjeldsen, Müller Kristensen, Christensen, 2020. 
33 Krogh og Daugbjerg, 2020. I perioden fra 2017-2019 viser følgeforskningen at: Færre elever 

er enige i, at de i de tre naturfag kan forstå de ting, som de bliver undervist i. En større 
andel af elever er enige i, at det er svært at anvende deres viden fra det, de har læst i 
bøgerne i de tre naturfag. Flere elever giver op, når de møder noget, som de har svært ved 
i de tre naturag.
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følgende fordeling: 29 % af eleverne angiver, at de har høj faglig selvtillid, 50 % 
middel, og 21 % lav faglig selvtillid. Der er sket et signifikant fald i andelen, der 
har høj faglig selvtillid fra 2015 til 2019. Samtidig er også andelen med lav faglig 
selvtillid er faldet. Der ses en positiv sammenhæng mellem elevernes faglige 
selvtillid og den gennemsnitlige score i TIMSS.    

Sammenhæng mellem naturfag
Statusnotat fra følgeforskning i den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geo-
grafi35 viser, at lærerne er positivt indstillet ift. at skabe sammenhæng mellem 
udskolingens naturfag, men oplever, at det fx er udfordrende at opbygge en 
gennemgribende fællesfaglighed. Forskningen viser, at skoleledelsens organisa-
toriske prioritering af lærernes samarbejde om fællesfaglighed har betydning for, 
hvor godt dette lykkes. På de skoler, hvor det fungerer, giver de fællesfaglige for-
løb lærerne mulighed for at skabe tydelige overgange og bedre sammenhænge 
mellem fagene. Følgeforskningen viser også med en score på 3,4 (på en skala 
fra 1-5), at eleverne oplever, at de fællesfaglige forløb er kendetegnet ved, at ’un-
dervisningen får de tre naturfag til at spille sammen og hænge sammen’. Der er 
sket en signifikant stigning i denne vurdering ift. i 2017 og 2018, hvilket indikerer 
en stigende grad af sammenhæng mellem de naturfaglige fag i udskolingen.

Figur 2.4 viser en signifikant positiv udvikling i 9. klasses elevernes oplevede 
udbytte af de fællesfaglig forløb i perioden 2017-201936. 

Figur 2.4. Elever i 9. klasses oplevede udbytte af undervisning i fællesfaglige 
forløb. Spørgsmål til eleverne: Lærte I mere end normalt i de fællesfaglige forløb 
end i undervisningen i de tre fag hver for sig? Score på en skala fra 1-5, hvor 1 er 
lavest. n=8.924 (2017), n=7.138 (2018) og n=6.690 (2019). Kilde: Krogh og Daug-
bjerg, 2020.

Evalueringspraksis
Studier af evalueringspraksis37 de senere år har vist, at formativ evaluering har 
stor betydning for elevernes udbytte af undervisningen. Denne type evaluering 
fungerer samtidig som en rettesnor for ændringer i undervisningspraksis. Imid-
lertid viser samme studier, at det, der summativt måles til eksamen, ikke altid 
er i overensstemmelse med læringsmål. Efter regeringsskiftet i 2019, blev det 
besluttet ikke at gennemføre et forsøg med et ny evalueringsværktøj i naturfag, 
der var lagt op til i den nationale naturvidenskabsstrategi fra 201838. I stedet er 
der i folkeskoleforligskredsen indgået en aftale om et fremtidigt evaluerings- og 
bedømmelsessystem39.

34 Kjeldsen, Müller Kristensen, Christensen, 2020.
35 Krogh & Daugbjerg, 2020.
36 Krogh og Daugbjerg, 2020.
37 Tougaard et al, 2019.
38 Regeringen, 2018.
39 Regeringen, 2021.

20182017 2019

3,21

3,32
3,37
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Det har ikke været muligt at fremsøge systematiske opgørelser over evaluerings-
praksis i naturfagene i grundskolen.      

2.3.2 Gymnasiale uddannelser 
Med gymnasiereformen 2017 blev der sat fokus på at styrke elevernes faglighed 
på de fire gymnasiale uddannelser (stx, hf, hhx og htx). Eleverne skal lære at 
anvende faglig viden og metoder til kritisk at undersøge og koble faglig viden 
til problemstillinger i det omgivende samfund. De brede faglige kompetencer 
(innovative, globale, digitale og karriere) er indarbejdet i alle fags læreplaner40.

I foråret 2020 svarede lærerne i Danmarks Evalueringsinstitut og Rambølls 
rapport om gymnasiereformens følgeforskningsprogram41, at de oplevede, at 
deres fokus på at udvikle elevernes brede faglige kompetencer som en del af 
undervisningen var relativt begrænset.

Skolerne i følgeforskningsprogrammet har i tredje skoleår efter reformen heller 
ikke større fokus på at vejlede og understøtte elever til at vælge naturvidenska-
belige fag end før reformen.  

Inden for det gymnasiale område er der i læreplanerne identificeret følgende 
parametre for naturfagsundervisningens kvalitet, ud over den summative evalu-
ering af læreplanernes målopfyldelse i form af års- og eksamenskarakterer, som 
ses i afsnit 2.1.2. og bilag A.

Bæredygtig udvikling
Det har ikke været muligt at finde en systematisk opgørelse over, hvilken status 
bæredygtig udvikling har i undervisningen p.t.

Dog er det opgjort, at 25 af i alt 69 UNESCO verdensmålsskoler42 er gymnasier. 
Desuden findes netværk som ‘Gymnasieskolernes klimaalliance’.43

Samfundsrelevante problemstillinger 
I lighed med undervisning i bæredygtig udvikling findes der bl.a. ved nyudvik-
lede undervisningsmaterialer tegn på, at samfundsrelevante problemstillinger 
implementeres i undervisningen. Der er i øvrigt et stort krydsfelt mellem de to 
kompetenceområder, og derved ses tegnene på implementering nogle af de 
samme steder. Dog foreligger der ikke konkret data, som kan ligge til grund for 
en egentlig status.

Karrierelæring 
Karrierelæring som kompetenceområde er indført i bekendtgørelsen ved seneste 
reform, og det har ikke været muligt at frembringe nye data på, hvilken status 
området har i gymnasiet p.t.

Rapporten 'Karrierelæring i gymnasiet – De vidste ikke, hvad de ville' fra 201644 
belyser emnet og præsenterer bl.a. en række cases, der beskriver, hvordan 
arbejdet med karrierelæring kan tage sig ud i hverdagen på de gymnasiale 
uddannelser. Publikationen introducerer en konkret model og et redskab, der 
gør det muligt at arbejde systematisk med karrierelæring og en række resultater, 
der giver en indikation på elevernes udbytte af at arbejde med karrierelæring. 

40 Børne- og Undervisningsministeriet, 2017b.
41 Rambøll og Danmarks Evalueringsinstitut, 2021.
42 UNESCO Associated Schools, n.d. samt UNESCO Verdensmålskoler, n.d.
43 Gymnasieskolernes Klimaalliance.
44 Katznelson et al., 2016.
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Men det har ikke været muligt at fremskaffe en opfølgende status på, hvordan 
arbejdet har forløbet på skolerne siden indførelsen af reformen.

2.3.3 Erhvervsrettede ungdomsuddannelser
Det har ikke været muligt i denne rapport at opgøre kvaliteten af undervisningen 
i de naturvidenskabelige fag på erhvervsskolerne, idet der er udfordringer ift. til-
gængelige data, som gør det vanskeligt at lave en status, der tilsvarer de øvrige 
uddannelsesområder. Generelt mangler der informationer, data, undersøgelser 
m.m., der behandler disse tematikker med STEM som specifikt omdrejningspunkt.

Der findes undersøgelser, der adresserer udfordringer og udviklingsmuligheder 
på eud-området generelt, eksempelvis har EVA (Danmarks Evalueringsinstitut) 
set nærmere på, hvordan data fra skolernes kvalitetssystem kan sættes i spil 
i udviklingen af kvaliteten i undervisningen, værdien af samarbejdet mellem 
lærere, behovet for mere pædagogisk ledelse m.m.45 Børne- og Undervisnings-
ministeriet har gennemført en omfattende kortlægning af øget søgning og gen-
nemførelse af eud46 og har desuden siden 2015 undersøgt eud-elevernes trivsel 
ved årlige målinger.47 Danmarks Statistik har i en omfattende rapport48 fra 2019 
beskrevet bl.a. søgemønstre, frafald og beskæftigelse. Fælles for disse og øvrige 
kendte undersøgelser er imidlertid, at de ikke direkte adresserer det naturviden-
skabelige område på erhvervsuddannelserne, og det er derfor ikke muligt at 
udspalte data eller konklusioner afgrænset til eksempelvis STEM-grundfagene 
eller disses sammenhæng til uddannelsesspecifikke fag samt erhvervsfag.

Dertil kommer, at der ikke p.t. findes tilgængelige eksamensdata, hvorfor der i 
dette års rapport eksempelvis ikke kan etableres en egentlig baseline. Eksa-
mensresultater forventes at blive tilgængelige fra skoleåret 2021/22.

Flere af de nedenstående beskrivelser af eud-området vil derfor tage udgangs-
punkt i Astras 'Handleplan for udvikling af det naturvidenskabelige fagområde 
på erhvervsskoler' fra 2021.49

Forud for dette arbejde er der pågået et afdækningsarbejde i samarbejde med 
Danske Erhvervsskoler og -gymnasier (DEG) og Novo Nordisk Fonden samt 
dialog med relevante interessenter ift. at få identificeret udvalgte udfordringer, 
der har betydning for kvaliteten af STEM-undervisningen.50

Feltet for erhvervsuddannelser er præget af stor kompleksitet ift. strukturer for de 
enkelte uddannelser og dermed samarbejdsmuligheder for underviserne, som i 
øvrigt har meget forskelligartede uddannelsesbaggrunde. Kompleksiteten viser 
sig også ved, at elevgruppen har høj diversitet mht. kompetencer inden for og 
erfaringer med det naturfaglige vidensområde, og endelig er nærværende fokus 
på det naturvidenskabelige fagområde et udviklingsområde med et begrænset 
videns- og datagrundlag.

45 Danmarks Evalueringsinstitut, 2018.
46 Rambøll, 2018.
47 Børne- og Undervisningsministeriet, n.d.
48 Danmarks Statistik, 2019.
49 Astra, 2021.
50 Novo Nordisk Fonden et al., 2021.
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Astra har identificeret to forhold, som vurderes som grundlæggende for at forstå 
og udvikle det STEM-faglige område på erhvervsuddannelser og dermed også 
kvaliteten i undervisningen. De to forhold er:

1. Samspil mellem teori og praksis i en vekseluddannelse 
2. Grundfagenes stilling og samarbejdsbehov på grundforløbene.

Samspil mellem teori og praksis handler om, at erhvervsuddannelser er veksel-
uddannelser, hvor elevernes uddannelsesforløb skiftevis finder sted på skolen 
og i praktik/på virksomheder. Det betyder bl.a., at eleverne er i praktikforløb, 
som deres undervisere på skolen ikke nødvendigvis kender indholdet af. For 
STEM-fagene kan det betyde, at forholdet mellem teori og praksis forbliver 
teoretisk og abstrakt i undervisningen, på trods af at det er valgt gennem under-
viserens professionelle arbejde med planlægningen, herunder kendskab til de 
enkelte elevers uddannelsesforløb. Dette forhold handler om, hvordan og på 
hvilke måder der skabes forbindelse mellem praksis (fx erhvervets/fagretningens 
praksissfære) og teori. Derudover kan eleven have brug for, at flere fags under-
visere samarbejder om og tilrettelægger situationer, hvor der skabes relationer 
mellem fagene på grundforløbene (grundfag, uddannelsesspecifikke fag og 
erhvervsfag).

Grundfagenes stilling og samarbejdsbehov på grundforløbene er afledt af oven-
stående problemstilling. Dette handler om, at STEM-grundfagene i samarbejdet 
med de andre fag om at skabe helhedsorienterede situationer i undervisningen 
opleves som sekundære for eleven, fordi uddannelsens/hovedindgangens slut-
mål, nemlig at tilegne sig et erhverv/håndværk, er målet for eleven. 

2.4 Lærerkompetencer
2.4.1 Lærerkompetencer i grundskolen
Kompetencedækning
Tal for kompetencedækning i grundskolens naturfag er indhentet for skoleåret 
19/20, da det er de nyeste tilgængelige tal. Der er alene tal for de kommunale 
skoler, da der ikke findes en opgørelse for frie og privatskoler.51 

51 I skoleåret 2019/20 gik 78,5 procent af eleverne fra 0.-9. klasse i en folkeskole, mens 18,1 
procent af eleverne gik i fri- og privatskoler. Børne- og Undervisningsministeriet 2021.
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Figur 2.5. Kompetencedækning i grundskolens fag i 2019/20. 
Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet, n.d.

Målet om fuld kompetencedækning i 2025/2652 svarende til, at 95 % af alle 
timer og trin skal varetages af en lærer med undervisningskompetence, gælder 
også i naturfagene. Derudover eksisterer der delmål for 2020/21 om mindst 90 
% kompetencedækning. Med 97,7 % har fysik/kemi nået målet. Med 88,7 % er 
biologi tæt på delmålet, mens niveauet for geografi og natur/teknologi ligger no-
get lavere (se figur 2.5). Natur/teknologi har, siden faget blev etableret i 199353, 
haft den laveste kompetencedækning blandt de naturfaglige fag. Derfor er det 
positivt, at kompetencedækning i skoleåret 2019/20 er øget med 1,9% til 71,6 %.54

Kompetenceudviklingsbehov
Af rapporten Undersøgelse af kompetencebehov blandt naturfagslærere i grund-
skolen55 fremgår det, at lærerne primært giver udtryk for, at de har et konkret 
kompetencebehov, hvad angår evaluering i naturfagsundervisningen. Både 
lærerne og skoleledelsen har desuden et ønske om at understøtte lærernes 

52 Målet er konkret fastsat til, at 95 procent af alle timer i skoleåret 2025/26 skal varetages 
af en lærer med undervisningskompetence i det fag, de underviser i, eller kompetencer 
svarende hertil.

53 Faget blev indført i 1993 som natur/teknik.
54 Børne- og Undervisningsministeriet, n.d.
55 Rambøll og Københavns Professionshøjskole, 2019.
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kompetencer til at gøre undervisningen undersøgelsesbaseret, differentieret og 
anvendelsesorienteret.

Kompetenceudvikling indhold
Det er ikke muligt at trække data med tal på fordeling af efteruddannelse eller 
videreuddannelse af undervisere hos professionshøjskoler. Ligeledes er data for 
uddannede naturfagsvejledere heller ikke tilgængelige. I bilag B er samlet et 
overblik over de formelt og uformelt kompetencegivende uddannelsestilbud til 
grundskolelærere.

Kort om kompetenceudviklingsformer
Efteruddannelsesformerne for naturfaglige lærere er mange og forskelligartede. 
Det er dels rent digitale kompetenceudviklingsmuligheder som fx MOOC’er56, 
dels en kombination af digital og fysisk kompetenceudvikling som fx programmet 
Stærke naturfaglige læringsfællesskaber57 og endelig kompetenceudviklings-
forløb med fysisk tilstedeværelse på professionshøjskolerne. På samme måde 
er der variation over organisationsformen fra de helt individuelle kurser58 over 
kompetenceudviklingsforløb for hele naturfagsteamet som fx projektet Big Bang 
til naturfag,59 til kompetenceudviklingsforløb med et kommunalt forvaltnings-
mæssigt ophæng og en forankrende dimension som fx Engineering i skolen.60 

Ifølge rapporten Undersøgelse af kompetencebehov blandt naturfagslærere i 
grundskolen fra 202161 er det lærernes vurdering, at det er de længerevarende 
kurser for hele teams eller fagfæller, der har den største indflydelse på kvalite-
ten af deres undervisning.

Udover de formelle og uformelle kompetencegivende uddannelsestilbud til 
grundskolelærere der fremgår af bilag B, udbyder grundskolens faglige for-
eninger (Biologforbundet, Geografforbundet samt Danmarks Fysik- og Kemilæ-
rerforening) kurser og studieture m.m. for deres medlemmer.

2.4.2 Lærerkompetencer på gymnasiale uddannelser 
Pædagogikum
Det fremgår af lov om de gymnasiale uddannelser,62 at man for at have faglig 
kompetence til at undervise i de gymnasiale uddannelser som udgangspunkt 
skal have en kandidateksamen i et eller flere fag i den gymnasiale fagrække.63 
For at opnå fuld undervisningskompetence er det desuden et krav, at man gen-
nemfører pædagogikum.64

Det har ikke været mulig at finde nye opgørelser over de generelle under-
visningskompetencer blandt fastansatte og årsvikarer. Men et tilsyn på 80 

56 MOOC: Massive Open, Online Courses. Kilde: MOOC.org, n.d.
57 Stærke naturfaglige fællesskaber er et igangværende kompetenceudviklingsprojekt med 

deltagelse af alle professionshøjskoler og udføres for Børne- og Undervisningsministeriet. 
Se Stærke naturfaglige læringsfællesskaber, n.d.

58 fx Absalon, n.d.
59 Projektsamarbejde mellem Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Astra i perioden 

2017-2019.
60 Engineering i skolen er et igangværende projekt om engineering i grundskolens naturf-

agsundervisning og gennemføres i samarbejde mellem Engineer the Future, to profession-
shøjskoler og Astra. Engineer the Future, n.d.

61 Rambøll og Københavns Professionshøjskole, 2019.
62 Retsinformation, 2019.
63 Børne- og Undervisningsministeriet, 2017a.
64 Retsinformation, 2017 samt Børne- og Undervisningsministeriet, 2019.
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gymnasier fra 2020 har undersøgt, om krav om gennemført pædagogikum 
inden for det første år af ansættelsen i alle kandidatens gymnasierelevante 
fag er opfyldt – indenfor alle fag – og således ikke udelukkende inden for 
naturvidenskab.

Af de 80 gymnasier angav 38 institutioner, at de havde fastansatte lærere, som 
ikke havde været i pædagogikum det første år af ansættelsen. Af redegørelser-
ne fremgik det, at begrundelser for, at kandidaterne ikke har været i pædagogi-
kum inden for det første år af ansættelsen, typisk var: 

• Manglende faglig kompetence 
• Deltidsansættelse 
• Vækst (ansættelse af mange kandidater inden for kort tid) 
• Planlægning/skemamæssige udfordringer.

Særligt inden for de naturvidenskabelige fag kemi, fysik, matematik samt 
informatik65 rapporterer gymnasierne om rekrutteringsvanskeligheder. Samtidig 
peger de på, at der derudover er en overvægt af manglende faglig kompetence 
i disse fag.

Ud over gennemførelse af pædagogikum er der flere muligheder for kompeten-
ceudvikling for den enkelte gymnasielærer. Af relevans for naturvidenskabslæ-
rerne kan nævnes kurser i regi af Danske Science Gymnasier, enkeltkurser 
udbudt af universiteterne, aktiviteter i Astras netværk for naturvidenskabskoor-
dinatorer, kurser udbudt af de faglige lærerforeninger samt FIP-kurser (Faglig 
Udvikling i Praksis) udbudt af Børne- og Undervisningsministeriet66.

Øvrige kompetenceudvikling
I en undersøgelse foretaget af Gymnasieskolernes Lærerforening i 201967 ses 
det, at et stort flertal af gymnasielærerne regelmæssigt deltager i efteruddan-
nelse, dog ses år for år en tendens til, at lidt færre deltager i efteruddannelse, 
og at rammerne for efteruddannelse bliver strammere. Flere må selv sørge for, at 
tiden rækker til efteruddannelse, og flere oplever mangel på tid som en barriere 
for efteruddannelse. Langt hovedparten af lærerne ønsker faglig ajourføring og 
inspiration i fagene, og langt de fleste efteruddannelsesdage bruges således på 
kurser i fagene. 9 % ønsker kompetenceudvikling rettet mod beskæftigelse uden 
for gymnasiesektoren, og 13 % har taget efteruddannelse for at fastholde jobbet. 
Undersøgelsen er foretaget på tværs af fagene.

2.4.3 Lærerkompetencer på erhvervsskoler
EUD-undervisernes kompetencer inden for STEM-grundfagene er undersøgt af 
VIVE for Børne- og Undervisningsministeriet i 2019.68 I tabel 2.5 gengives nogle 
af hovedkonklusionerne i undersøgelsen, som også refereres herunder.

65  Børne- og Undervisningsministeriet, 2020.
66  Gymnasieskolernes Lærerforening, 2021.
67  Gymnasieskolernes Lærerforening, 2019.
68  Slottved et al, 2019, samt VIA University College, n.d.



30

NaNO 2021

Tabel 2.5. Undervisere fordelt efter, om de har en formel STEM-grundfaglig 
uddannelse. Opdelt på hovedområder. Note: Hvert hovedområde er testet med 
en test med gennemsnittet for de andre hovedområder. Stjerner indikerer, at 
forskellene er signifikante ved et 5 %-signifikansniveau. Kilde: Registerdata fra 
STIL og Danmarks Statistik samt survey VIVE 2019.

VIVE har i undersøgelsen opgjort underviserne på de fire hovedområder, ift. om 
de har en STEM-grundfaglig baggrund. Hovedområdet Teknologi, transport og 
byggeri har med 40 % signifikant flere undervisere med en STEM-grundfaglig 
uddannelse end de øvrige tre hovedområder, hvor andelen af STEM-grundfagli-
ge undervisere varierer mellem 23 og 30% (se tabel 2.5).

Rapporten viser, at der er meget stor variation i underviseres kompetenceprofil. 
Overordnet vurderes undervisernes kernefaglige kompetencer som tilstrække-
lige, men mange undervisere efterlyser mere didaktisk inspiration, særligt ift. at 
gøre undervisningen virkelighedsnær og inspirerende – både i form af formelle 
kurser og uformel inspiration.

Astras erfaringer med eud-STEM-underviseres praksis samt perspektiver ift. 
kompetenceudvikling
Astra har ift. kompetenceudvikling af STEM-undervisere på erhvervsskolerne 
identificeret to væsentlige perspektiver:

Perspektiv 1: Underviserne i de naturvidenskabelige grundfag på erhvervsud-
dannelserne har meget forskelligartede uddannelsesbaggrunde, mange steder 
varetages fagene af de erhvervsfaglige lærere eller folkeskolelærere. Men også 
andre professionsbachelorer, fx sygeplejersker, folkeskolelærere samt undervi-
sere med kandidat- og ph.d.-uddannelser underviser i grundfagene, eksempelvis 
ingeniører og biologer.

Deres fælles faglige grundlag hentes i grundfagsbekendtgørelsen (samt senere 
på hovedforløbet i de enkelte uddannelsers bekendtgørelser), og det målrettes i 
et vist omfang inden for de enkelte uddannelser/hovedindgange.

Perspektiv 2: For lærere på grundskoler og i gymnasier arbejdes der i stigende 
grad med, at den enkelte underviser indgår i forpligtende fællesskaber omkring 
samarbejde og udvikling af naturfaglig/-videnskabelig undervisning. Dette 
medfører i flere tilfælde, at undervisningen kvalificeres og rammesættes, så man 
både udvikler undervisningens kvalitet, understøtter den enkelte undervisers 
professionelle faglige udvikling samt understøtter arbejdet med skolens strategi-
ske udviklingsplaner for naturfagene. Dette er ikke i samme omfang tilfældet på 
erhvervsskolerne.

Hovedområde
STEM-grundfaglig 

baggrund n

Omsorg, sundhed og pædagogik 23 % 160

Kontor, handel og forretningsservice 30 % 145

Fødevarer, jordbrug og oplevelser 27 % 210

Teknologi, byggeri og transport 40 % * 619

Alle undervisere 34 % 1134
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3. Tendenser på 
det naturfaglige 
undervisningsområde

3.1 Indledning
I dette afsnit beskrives de tendenser, der vurderes at præge den aktuelle 
udvikling indenfor det naturfaglige undervisningsområde. Tendenserne beror på 
Astras viden og vurdering som nationalt videncenter og tager bl.a. udgangspunkt 
i gældende nationale styredokumenter samt i aktuelle analyser, rapporter, data-
baser og evalueringer på området.

I afsnittet beskrives de både de politiske, organisatoriske og didaktiske tenden-
ser indenfor naturfag i grundskolen, naturvidenskab på de gymnasiale uddan-
nelser og det STEM-faglige område på erhvervsskolernes grunduddannelser. Se 
DOP-trekanten i figur 3.0 nedenfor.

Figur 3.0. DOP-trekanten. Tendenser på naturfagsområdet vedrører både et 
politisk, et organisatorisk og et didaktisk perspektiv.

3.2 Politisk
3.2.1 Nationalt
Fra politisk hold findes en række politisk vedtagne styredokumenter med betyd-
ning for naturfagsområdet. I bilag C ses en oversigt over de væsentligste gæl-
dende styredokumenter med national betydning inden for eller med væsentlig 
betydning for undervisningen i naturfag og naturvidenskab i grundskoler og på 
ungdomsuddannelser. Disse styredokumenter omtales desuden kort herunder.

National naturvidenskabsstrategi
Den nationale naturvidenskabsstrategi fra 201869 er et politisk vedtaget styredo-
kument for udvikling af naturfagsundervisningsområdet gældende for perioden 
2018-2024. Strategiens to nationale målsætninger og fem indsatsområder er 
udmøntet i en række konkrete indsatser, der har også har betydning didaktisk og 
organisatorisk.    

69  Regeringen, 2018.

Politisk

DidaktiskOrganisatorisk
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To nationale målsætninger:

• Flere børn og unge skal interessere sig for naturfag i folkeskolen samt vælge 
naturvidenskabelige gymnasiefag og erhvervsfaglige STEM-uddannelser.

• Flere børn og unge skal være meget dygtige i naturvidenskabelige fag og 
erhvervsfaglige STEM-uddannelser.

Og fem indsatsområder:

1. Styrket motivation og faglig fortælling
2. Fagligt og didaktisk endnu dygtigere lærere i naturvidenskab
3. Kontinuerlig faglig fornyelse af naturvidenskabelige fag
4. Styrket talentudvikling og udnyttelse af nye teknologiske muligheder
5. Lokal prioritering, faglige netværk og samarbejde.

Tendenserne i naturvidenskabsstrategien handler dels om at understøtte elever-
nes motivation og viden, bl.a. udmøntet i Naturvidenskabens ABC70, der sætter 
fokus på, at alle elever fra indskoling til ungdomsuddannelser har kendskab til 
en række grundlæggende naturvidenskabelige principper, dels om at under-
støtte lærernes kompetenceudvikling i grundskole og på ungdomsuddannelser, 
herunder udvikling af STEM-rettede moduler til eud-lærere. Derudover er der 
fokus på indførelse af teknologiforståelse i folkeskolen (forsøgsordning) samt på 
erhvervsuddannelser (nyt grundfag Erhvervsinformatik), videreudvikling af digi-
tale prøver i folkeskolen, styrket talentudvikling samt etablering og udvikling af 
netværk for ressourcepersoner. Der er udarbejdet en midtvejsevaluering i 2020, 
som er samlet i et statusdokument fra Børne- og Undervisningsministeriet.71

Lov om et nationalt naturfagscenter - Astra
Centeret blev etableret ved lov i 200972, der blev revideret i 201873, som led i 
den nationale naturvidenskabsstrategi. Revideringen af loven havde til formål, 
at centeret var endnu bedre rustet til at kunne håndtere aktuelle og fremtidige 
udfordringer inden for undervisning i naturfag i grundskolen og naturvidenskabe-
lige fag på ungdomsuddannelserne.

Teknologipagten
Teknologipagten blev oprettet i 2018 af Erhvervsministeriet, Uddannelses- og 
Forskningsministeriet, Børne- og Undervisningsministeriet og Beskæftigelsesmi-
nisteriet.74 Målene for Teknologipagten er, at flere skal interessere sig for STEM, 
flere skal uddanne sig inden for STEM, og flere skal anvende STEM i job.

Erhvervsfremme i Danmark 2020-23
'Erhvervsfremme i Danmark 2020-23'75 danner udgangspunkt for decentrale 
erhvervsfremmeindsatser, der tager højde for regionale og lokale forhold. I stra-
tegien adresseres bl.a. behov for flere STEM-uddannede som drivkraft for vækst 
og udvikling.

Strategi for Danmarks UNESCO arbejde 2019-2022
'Strategi for Danmarks UNESCO’s arbejde 2019-2022'76 adresserer bl.a. i for-
bindelse med verdensmål 4.7 om ‘kvalitetsuddannelse for alle’ udfordringer 

70  Andersen (red) et al., 2020. 
71  Børne- og Undervisningsministeriet, 2020.
72  Retsinformation, 2009.
73  Retsinformation, 2018.
74  Teknologipagten, 2021.
75  Danmarks erhvervsfremmebestyrelse, 2020.
76 Den danske UNESCO nationalkommission, 2019.
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med at få flere børn og unge til at vælge STEM uddannelser. Blandt strategiens 
indsatser, som kan have betydning for kvaliteten af undervisning, er at medvirke 
til, at alle børn og unge kender verdensmålene, at undersøge, hvordan UNESCO 
kan spille sammen med National naturvidenskabsstrategi, samt at understøtte 
erhvervsskoler og de teknisk-naturvidenskabelige uddannelsers fokus på bære-
dygtig udvikling.

Handlingsplan for FN’s verdensmål
I 'Handlingsplan for FN’s verdensmål'77 foretager regeringen en vurdering af 
status for de forskellige verdensmål i Danmark og fastlægger målsætninger for 
disse. Blandt målsætningerne er udvikling af et læringsunivers på emu.dk vedr. 
verdensmål i undervisningen samt øget støtte til netværket af danske UNESCO 
Verdensmålsskoler78.

National indsats for talentfulde elever
'National indsats for talentfulde elever'79 indeholdt en analyse og prioritering af 
talentudvikling på grundskoler og gymnasier, udarbejdet af VLAK-regeringen80 i 
2019. Efter regeringsskiftet i juni 2019 blev midlerne i denne indsats omprioriteret 
til andre formål. Eksisterende talentinitiativer såsom DM i Skills,81 fagrelevante 
olympiader82 i de naturvidenskabelige fag i gymnasiet samt Astras talentinitiati-
ver gennemføres fortsat. Der kan således identificeres en tendens til en nedpri-
oritering af nye talentinitiativer fra ‘National indsats for talentfulde elever’, men 
videreførelse af de veletablerede tilbud til grundskoler og ungdomsuddannelser.

3.2.2. Regionalt
Hver af de fem regioner har fireårige regionale udviklingsstrategier. I forbindelse 
med udmøntning af Teknologipagten har regionerne et særligt regionalt fokus 
på omfanget af danskere med STEM-kompetencer, som de i forskelligt om-
fang prioriterer. Danske Regioner er ligesom Kommunernes Landsforening (KL) 
repræsenteret i Teknologipagtrådet. Regionerne skal sammen med kommunerne 
koordinere sammenhæng mellem uddannelsesudbud og uddannelsesefter-
spørgsel, og regionerne efterspørger mandat til at udarbejde flerårige, regionale 
uddannelsesplaner i samarbejde med den respektive regions ungdomsuddan-
nelser, kommuner og øvrige relevante aktører.

Ift. ungdomsuddannelser har regionerne myndighedsopgaver med at sikre 
geografisk dækkende udbud af ungdomsuddannelser, inkl. erhvervsuddannelser, 
samt at sikre effektiv elevfordeling på de almene gymnasier og hf. 

Ift. de videregående uddannelser arbejder regionerne på at sikre den regiona-
le kompetenceforsyning i tæt samarbejde med erhvervslivet, universiteterne, 
professionshøjskolerne og erhvervsakademierne.

Regionernes aktuelle udviklingsstrategier adresserer behovet for flere STEM-ud-
dannede og relaterer behovet til udfordringer med bl.a. verdensmål, bæredyg-
tighed, klima og grøn omstilling. Regionernes udmøntning af deres indsatser sker 
med understøttende uddannelsespuljer og evt. via særskilte uddannelses- og 
kompetencestrategier.

77 Regeringen, 2021.
78 UNESCO Verdensmålskoler, n.d.
79 Undervisningsministeriet, 2019.
80 Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.
81 skillsdenmark.dk/.
82 emu.dk/stx/saerlige-elevgrupper/talenter/fagrelevante-olympiader.
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I bilag D findes en oversigt over regionale politikker og styredokumenter i de fem 
regioner. 

3.2.3 Kommunalt
Ved en gennemgang af kommunernes naturfagsstrategier samt kommuners 
deltagelse i strategiske projekter kan følgende tendenser ses.

• Kommunalbestyrelserne i de selvstyrende kommuner har ansvaret for folke-
skolen og for at træffe de beslutninger, som skolelederne og skolebestyrelser-
ne tilrettelægger undervisningens organisering og kvalitet efter.

• Flere kommuner har på naturfagsområdet inden for de seneste cirka 10 år 
valgt at udfærdige en naturfagsstrategi. Et øjebliksbillede fra efteråret 2021 
viser, at ca. 20 % af landets kommuner aktuelt har en naturfagsstrategi83. 
Naturfagsstrategierne er alle udarbejdet af kommunens naturfagskoordinator 
i samarbejde med en større eller mindre arbejdsgruppe. 

• De fleste naturfagsstrategier tager højde for egen implementering. Det være 
sig fx gennem organiseringer i naturfagsnetværk med ledelsesopbakning og 
via handleplaner udfærdiget af skolerne samt i nogle tilfælde opfølgende 
dialogmøder mellem forvaltningens naturfagskoordinator og skolerne. 

• Der ses flere nationale tendenser i de seneste naturfagsstrategier, fx fokuserer 
mange kommuner sammenhængende på 0-18-årsalderen. Under undervisnin-
gens praktiske organisering kan nævnes “Åben skole”-tiltag, hvor skoler i høj 
grad opfordres til at inddrage det omkringliggende samfund i undervisningen. 
Det er også meget udbredt at arrangere særlige initiativer i naturfagsunder-
visningen som fx større events, hvor mange klasser mødes til fælles opstart/
afslutning på et forløb eller en konkurrence relateret til undervisningen. 

• Blandt de nyeste trends i de kommunale naturfagsstrategier kan nævnes 
biodiversitet, mere natur samt fokus på verdensmålene, og ofte ses disse i 
sammenhæng med mere generelle kommunale strategier og politikker.

• Kompetenceløft af lærere går igen som en stærk opfordring i flere naturfags-
strategier. Der er både det traditionelle kompetenceløft, som opnås på et 
kursus eller en uddannelse, men kommunerne har især også fået øjnene op 
for værdien af at lade lærerne mødes og videndele om deres planlægning af 
undervisningen og derigennem berige hinanden rent kompetencemæssigt.

• En del kommuner vægter STEM- eller STEAM-tænkningen84 i deres na-
turfagsstrategier, og nogle kommuner vælger at kalde det for en STEM/
STEAM-strategi.

• De mest udbredte didaktiske temaer i naturfagsstrategierne er undervisning, 
der stimulerer elevernes medfødte nysgerrighed, samt motivationsdreven 
læring.

83 Information fra naturfagskoordinatorer i Astras netværk for kommunale naturfagskoordina-
torer.

84 STEAM benyttes som akronym for: Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics. I 
nogle sammenhænge benyttes en bredere fortolkning af STEAM, som omfatter sammen-
hænge med endnu flere fagområder (A= all other subjects). 
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3.2.4 Fonde
Hovedparten af Danmarks ti største fonde85 fokuserer på at støtte grundskoler 
og ungdomsuddannelser, herunder naturvidenskab og teknologi (se oversigten 
i bilag E). I fondsoversigten på astra.dk86 ses en oversigt over fonde og andre 
støttemuligheder til naturfaglige aktiviteter og projekter. Generelt er fondenes 
fokus på natur, miljø og i særdeleshed klima steget stødt siden 2016 og udgjorde 
i 2019 914 mio. kr svarende til 5% af fondenes samlede bevillinger.87 Herunder 
omtales en række udvalgte store, længerevarende, fondsstøttede initiativer, der 
skal være med til at understøtte undervisningen i naturfag, naturvidenskab og 
teknologi for børn og unge.

LIFE – fra Novo Nordisk Fonden til LIFE Fonden 2020-2030
Novo Nordisk har med stiftelsen af LIFE Fonden i december 2020 ønsket at 
investere i en langsigtet og vedvarende indsats inden for uddannelsesområdet. 
LIFE Fonden driver det landsdækkende og almennyttige undervisningsinitiativ 
LIFE, der har to formål: at højne den naturvidenskabelige dannelse, uddannelse 
og forskning og at styrke motivation og interesse for naturvidenskab hos børn og 
unge. LIFE Fonden har op til ca. 1,9 mia. kroner til aktiviteter frem mod 2030.

Naturfagsakademiet NAFA – Novo Nordisk Fonden og 
VILLUM FONDEN 2021-2028
Med 200 mio. kr. til Naturfagsakademiet NAFA ønsker Novo Nordisk Fonden 
og VILLUM Fonden at øge børn og unges naturvidenskabelige dannelse ved 
at understøtte uddannelse af naturfagsundervisere i hele uddannelseskæden i 
Danmark, samt at understøtte naturfagsdidaktisk forskning. I programmet indgår 
alle landets professionshøjskoler, fire universiteter, Astra og godt 200 grundsko-
ler i 30 kommuner i et forpligtende samarbejde.

SCOPE - Novo Nordisk Fonden og VILLUM FONDEN 2019-2027
Med en samlet bevilling på 21,3 mio. kr. til SCOPE-projektet støtter Novo Nordisk 
Fonden og VILLUM FONDEN en national undersøgelse af børn og unges science 
kapital som vil belyse, hvad der afgør børn og unges interesse og motivation for 
science. Omkring 11.000 børn og unge vil blive fulgt over en 10-årig periode. I 
forskningsprojektet indgår VIVE - det nationale forsknings- og analysecenter for 
velfærd, Københavns Universitet, VIA UC, Københavns Professionshøjskole samt 
Astra.

70i30 - VILLUM FONDEN, VELUX FONDEN og KR Foundation støtter 
klimainitiativer frem mod 2030
Med en bevilling på 320 millioner kroner over fem år støtter VILLUM FONDEN, 
VELUX FONDEN og KR Foundation en række sammenhængende klimainitiativer, 
som ud af fem forskellige hovedinitiativer bl.a. skal styrke klimaundervisning 
og børn og unges handlekompetencer på klimaområdet, øge børn og unges 
forståelse for samspillet mellem natur, teknologi og menneske og de samfunds-
mæssige og etiske problemstillinger, der følger med, og generelt fremme lærerig 
og motiverende klimaundervisning i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. 
Det er særligt VILLUM FONDENs program for Børn, Unge og Science, der støtter 
undervisningsinitiativer. 

85 Fondenes Videncenter, 2021.
86 Astra n.d. (a)
87 En samlet stigning på 374 mio. kr. eller 69 % i perioden 2016-2019. De bevilgede midler 

specifikt til klimaområdet er steget med 121 % fra 194 mio. kr. i 2016 til 428 mio. kr. i 2019. 
Kilde: Fondenes bevillinger til natur-, klima- og miljøformål, Fondenes Videnscenter juni 
2021.
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Fokus på erhvervsuddannelser
Fremskrivninger viser, at danske virksomheder allerede om få år vil mangle et 
stort antal faglærte medarbejdere. Den problemstilling får et stigende antal 
fonde til at støtte indsatser, der målretter sig rekrutteringen til erhvervsuddannel-
ser. Projekterne handler bl.a. om at understøtte uddannelsesvejledning, ændre 
fordomme, udvide fortællinger og fremvise rollemodeller, der fremstiller de 
faglærte erhverv som attraktive. Blandt fonde, der har fokus på erhvervsuddan-
nelserne, kan nævnes Nordea-fonden, Industriens Fond, Villum Fonden, Novo 
Nordisk Fonden, Realdania, A.P. Møller Fonden og BRFfonden.

3.3 Organisatorisk
3.3.1 Nationale trends ift. organisatorisk forankring
Flere større nationale indsatser har en forankrende dimension, hvor både fag-
team og kommunal forankring indgår som en del af projektet.

Der ses en tendens til, at ministerier, projektudviklere og fonde prioriterer at ud-
vikle undervisningsmaterialer, konferencer og udviklingsprojekter, der inddrager 
fagteams eller andre faglige fællesskaber inden for naturfagsområdet. Pro-
jekter som Engineering i skolen88 og Stærke naturfaglige læringsfællesskaber 
indtænker fagteams i den kompetenceudvikling, der indgår i projektet. På Big 
Bang-konferencen har der i de seneste år været en udvikling i retning af, at flere 
grundskolelærere deltager sammen med deres fagteam. Denne udvikling er der 
god faglig begrundelse for, hvilket bl.a. fremgår af nedenstående: 

“For at sikre, at indsatserne får varig betydning for forandring af praksis er det 
afgørende, at lærerne gennem længerevarende forløb arbejder systematisk med 
at udvikle deres professionelle praksis. Herigennem skabes der mulighed for 
en sammenhæng mellem det, der arbejdes med på et kursus og det, der afprø-
ves lokalt. Det bliver derfor centralt, at flere lærere fra samme skole deltager i 
kompetenceudviklingsindsatser eller udvikling af naturfagsundervisningen, fx alle 
lærere i et naturfagteam. På denne måde bliver lærernes fortsatte professionelle 
udvikling kulturelt forankret i institutionens kultur. Fagteamet samarbejder om 
at udvikle naturfagsundervisningen, fastsættelse af mål, drøftelse af udvikling 
af naturfaglige kompetencer i deres planlægning, gennemførelse og evaluering 
af undervisningen. Et bud på en organisering, der understøtter netop dette, 
er professionelle læringsfællesskaber, da disse har kapacitet til at fremme og 
understøtte læring hos alle professionelle på en given skole med det formål at 
fremme elevernes læring.” 89

Der mangler dog dokumentation for, i hvilket omfang lærerne i deres daglige 
arbejde reelt udvikler deres undervisning i professionelle læringsfællesskaber.

3.3.2 Tendenser i netværk
De fire nationale netværk under naturvidenskabsstrategien
Astras fire netværk for ressourcepersoner er alle forankret i den nationale 
naturvidenskabsstrategi fra 2018 med udgangspunkt i indsatsområde 5 'Lokal 
prioritering, faglige netværk og samarbejde'. Astra har ansvaret for driften af 
netværkene, og de ledes i et samarbejde med Børne- og Undervisningsministe-
riet. Alle netværkene står på det samme netværksfundament og forholder sig til 
elevernes vej gennem uddannelsessystemet og ressourcepersonernes mulighe-
der for at skabe sammenhænge. 

88 Engineer the Future, n.d.
89 Rambøll og Københavns Professionshøjskole, 2019.
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Tendensen i netværkene er, at der er medlemstilgang til de tre netværk på 
institutionsniveau, mens netværket for kommunale naturfagskoordinatorer har 
et stabilt deltagerantal. Se uddybning nedenfor. På netværksmøderne deler 
deltagerne bl.a. erfaringer fra deres daglige praksis til inspiration for de øvrige 
deltagere.

Det nationale netværk for naturfagskoordinatorer i kommuner
Tendenser: Med en alder på over 10 år er netværket modent, og tilsammen 
rummer medlemmerne en betydelig viden om naturfagsudvikling. Nogle natur-
fagskoordinatorer har været med siden netværkets etablering, mens andre har 
kort anciennitet.

I de seneste år er regionale naturfagskoordinatorer fra de fem regioner kommet 
med i netværket, hvilket udvider netværkets potentiale for at skabe sammen-
hængende naturfagsudvikling på langs af uddannelseskæden samt nyttiggøre 
regionernes kapacitet til analyse af uddannelsesmønstre. 

Det nationale netværk for naturfagsvejledere i grundskoler
Tendenser: Deltagerne i netværket er naturfagsvejledere i grundskolen eller lig-
nende ressourcepersoner. Netværket er et læringsfællesskab, der har til formål 
at understøtte naturfagsvejledernes funktion på skolen som ressourcepersoner.

Formålet for netværkets arbejde er den systematiske udvikling af skolens 
naturfaglige kultur med en ressourceperson for bordenden sammen med fx 
skoleledelsen. Netværket har også til formål at understøtte, at der findes en 
naturfagsvejleder på alle skoler, og at der foregår et strategisk samarbejde om 
naturfagsområdet omkring denne ressourceperson. 

En vigtig værdi for deltagerne i netværket er, at de løbende kan få inspiration 
og støtte til at udvikle deres rolle og funktion som vejledere, bl.a. ved at spejle 
og reflektere egne erfaringer og praksis i andres. Samtidig opleves det som en 
værdi for den enkelte skole og også fællesskabet mellem fx kommunens skoler, 
at skolernes kapacitet til naturfagsudvikling understøttes med naturfagsvejleder-
rollen som omdrejningspunkt. 

Det nationale netværk for naturvidenskabskoordinatorer 
på gymnasiale ungdomsuddannelser
Tendenser: Deltagerne i netværket er koordinatorer fra de gymnasiale ung-
domsuddannelser, som arbejder med at udvikle det enkelte gymnasiums 
naturfaglige kultur. Netværket understøtter dette arbejde ved at klæde naturvi-
denskabskoordinatorerne på til at drive lokale læringsfællesskaber, bidrage til 
den fagdidaktiske udvikling af de naturvidenskabelige fag samt arbejde for en 
god overgang mellem grundskole og gymnasium – fx gennem samarbejde med 
de kommunale naturfagskoordinatorer eller subsidiært de enkelte grundskolers 
naturfagsvejledere.

Som i netværket for naturfagsvejledere er det en vigtig værdi for deltagerne, at 
de løbende kan få inspiration og støtte til at udvikle deres rolle og funktion som 
koordinatorer. 

Det nationale netværk for naturvidenskabelige 
ressourcepersoner på erhvervsskoler
Tendenser: Deltagerne i netværket er undervisere i de naturvidenskabelige 
grundfag på erhvervsskoler, dvs. naturfag, fysik, kemi, matematik, teknologi, 
biologi og erhvervsinformatik.
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Netværket er oprettet ultimo 2019 i et samarbejde mellem Børne- og Undervis-
ningsministeriet og Astra. Netværket er med sin unge alder stadig afsøgende 
over for både rammer og indhold, der kobler målgruppen med de faglige ambi-
tioner for netværket. Med det overordnede mål om, at netværket skal “[...] styrke 
den enkelte naturvidenskabelige grundfagsunderviser i et lærende netværk 
mellem grundfagsundervisere fra landets erhvervsskoler”, skabes der gennem 
netværket rammer, indenfor hvilke underviserne præsenteres for hhv. relevant 
fagligt, fagdidaktisk og organisatorisk indhold, drøfter anvendelse og udviklings-
muligheder for konkrete undervisningsmaterialer og -koncepter samt videndeler 
om muligheder for at understøtte udvikling af det naturvidenskabelige fagområ-
de lokalt på egne skoler.

Deltagerne er trådt ind i netværket som personer, der har en særlig interesse i 
at udvikle undervisningen i grundfagene, men også med henblik på over tid at 
udvikle rammer og indhold til en koordinerende funktion omkring de naturviden-
skabelige grundfag på egen erhvervsskole.

3.3.3 Tendenser i samarbejde med ledelse på naturfagsområdet
På grundskoleområdet ses en bevægelse mod en større grad af ledelsesopbak-
ning til naturfagsområdet, herunder iagttages samspil med generelle indsatser 
for skoleudvikling på skoler og i kommuner. Således har Børne- og Undervis-
ningsministeriet i 2021 lanceret materialet 'Udviklingsredskab målrettet ledelse'90 
som en del af videnspakken om kompetenceorienteret naturfagsundervisning, 
og KL og Skolelederforeningen har sammen udgivet materialet Skoleledelse 
og didaktiske samtaler.91 Astra har i november 2020 afholdt arrangementerne 
'Ledelse, der løfter naturfagsundervisningen' for anden gang, denne gang som 
online arrangementer. Målgruppen for arrangementerne var skoleledelsen sam-
men med skolens naturfagsvejledere og/eller tilsvarende ressourcepersoner i 
naturfag, og der var tilmeldt 290 deltagere til de tre arrangementer. I forbindelse 
med arrangementerne blev der udviklet en praksispakke, som kommunerne kan 
aktivere. 

Erfaringerne fra arrangementerne 'Ledelse, der løfter naturfagsundervisningen' 
(LDLN) er, at organiseringen på skoler og i kommuner varierer meget. I en 
undersøgelse af LDLN-arrangementerne vurderede deltagerne, at involvering 
af skoleledelsen og deres opbakning til at understøtte vejlederfunktionen og 
arbejdet med naturfaglig kultur har stor betydning92. Det er Astras forventning, 
at et lign. fokus på fx ungdomsuddannelserne også vil medføre en udvikling og 
styrkelse af opgaven med at opbygge en understøttende infrastruktur. Ligeledes 
ser vi, at de kommunale koordinatorer, der har tydelig ledelsesopbakning og et 
klart mandat til at arbejde med at løfte naturfagsundervisningen, har bedre vilkår 
for at arbejde med kommunes naturfaglige strategier og sikre samarbejdet på 
tværs af kommunen og dennes skoler.

Ledelsesinvolvering i talentstrategier i grundskoler og på gymnasier
I forbindelse med Talentvejlederuddannelsen for hhv. grundskoler og gymnasier 
er der en generel tendens til en øget og mere synlig ledelsesinvolvering i løbet 
af uddannelsen. Skoleledelsen involveres særligt i udarbejdelse af en talentstra-
tegi for skolen i samspil med talentvejlederen. Udvikling af en talentstrategi 
indgår som et led i talentvejlederuddannelsen.

90 EMU. Danmarks Læringsportal, n.d.
91 KL og Skolelederforeningen, 2020.
92 Nielsen et al., 2022.



39

NaNO 2021

Der er dog kun stadig et mindre antal grundskoler og gymnasier, der har en ned-
skreven talentstrategi. I 2021 er 19 grundskoler certificeret i ‘Science og talent’ og 
har i den forbindelse en nedskreven talentstrategi. Tilsvarende er 30 gymnasier 
i 2021 certificeret og har en nedskreven talentstrategi. Alle gymnasier har dog 
derudover en talentkoordinator, der koordinerer institutionens talentaktiviteter.

3.3.4 Tendenser i forhold til, hvordan events indgår i udvikling af 
undervisningens kvalitet
Hvert år afholdes en række naturfaglige events for elever. Figur 3.1 viser en over-
sigt over de mest udbredte årligt tilbagevendende nationale naturfaglige events 
og konkurrencer rettet mod elever i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. 
Disse events er ofte en anledning til at nytænke undervisningen og afprøve nye 
undervisningsredskaber og nyt udstyr samt til at etablere og vedligeholde sam-
arbejdsrelationer og arbejdsfællesskaber på skoler og i kommuner samt mellem 
forskellige uddannelsestrin. 

Figur 3.1. Årshjul for større, nationale, årligt tilbagevendende naturfaglige events 
og konkurrencer hvor målgruppen er elever i grundskoler, på gymnasier eller 
erhvervsskoler. Hvis et event omfatter flere begivenheder (fx semifinale og finale), 
er det kun finalen, der er markeret i årshjulet.

Det har ikke været en del af NaNO-rapporten af kortlægge effekten af alle 
de nationale naturfaglige events, der er rettet mod undervisningsområdet. De 
nedenstående pointer tager derfor udgangspunkt i evaluering af Astras events, 
som tjener som cases, der kan være med til at kaste lys over, hvilken betydning 
årligt tilbagevendende nationale events kan have for naturfagsundervisningen. 
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Fælles for mange af de naturfaglige events er, at de bidrager til at fremme den 
naturfaglige kultur på skolerne. Dette fremgår fx af evalueringen af 'Naturviden-
skabsfestival 2020', som viser, at mange lærere fra både grund- og gymnasie-
skoler er enige i, at deltagelse i Naturvidenskabsfestival medvirker til at styrke 
naturfagene hele året, gør naturfag mere synlige, får flere lærere til at prioritere 
naturfagene højt, inspirerer naturfagsundervisningen resten af året samt medvir-
ker til, at undervisningen nytænkes.93

Astras årlige ‘Masseeksperiment’ understøtter udviklingen af undervisningen, 
da der i programmet lægges vægt på, at gennemførelse af eksperimentet er 
virkningsfuld kompetenceorienteret undervisning, samt at det giver eleverne mu-
lighed for at handle på baggrund af et naturvidenskabeligt oplyst grundlag.94 På 
det organisatoriske plan ses en tendens til, at deltagelse i Masseeksperimentet 
også har et samarbejdsformål på tværs af fagligheder, klasser eller skoler.95

I talentkonkurrencen ‘Unge Forskere’ deltager elever fra grundskoler og 
ungdomsuddannelser med projekter, som de selv udvikler. Eleverne arbejder 
med den naturvidenskabelige metode i praksis – en proces, der understøtter 
tilegnelsen af de naturfaglige kompetencer. ’Unge Forskere’-projekter udvikles 
enten som en del af den almindelige undervisning eller som et særligt tilbud fx 
science-valghold, som går ofte på tværs af klasser og årgange. Dette giver også 
anledning til mere samarbejde på tværs på skolerne.

3.3.5 Tendenser i organisering af talentundervisning
Coronasituationen i 2020 og 2021 har accelereret en positiv udvikling af virtuelle 
undervisningskompetencer bredt set i uddannelsessektoren såvel som på talen-
tområdet. Eksterne talenttilbud som fx Talentcamp.dk, Akademiet for Talentfulde 
Unge (ATU) og Science Talenter (Astra) har derfor udviklet alternative online 
undervisningstilbud til talentfulde, naturfaglige elever. Dette har bl.a. omfattet 
blended-learning-talentindsatser med lærerintroduktion samt faglige onlineop-
læg for udskolingselever, kombineret med lokal klasserumsundervisning for 
talenthold på tværs af klasser og evt. skoler i kommunen. Derved kan talenttil-
buddene udbredes bredt, og da undervisningen foregår lokalt på skolen, kan det 
skabe synlighed om talentindsatsen. Evalueringerne96 viser, at indsatserne er 
lykkedes med både at give lærerne et mini kompetenceløft og skolerne en god 
og let tilgængelig ramme for et lokalt talenttilbud som supplement til eksterne 
talentaktiviteter. 

93 Astra, 2020.
94 Astra n.d. (Masseeksperiment) samt Syberg (2020).
95 Samarbejde på tværs af naturfagene omkring et fællesfagligt forløb, hvor MX er centralt 

i forløbet: https://naturvidenskabsfestival.dk/sites/default/files/masseeksperiment_i_
undervisningen_store_magleby.pdf.

 Samarbejde på tværs af alle klassetrin på én skole om progression af 
naturvidenskabelig metode med udgangspunkt i den metode, der benyttes i MX: 
https://naturvidenskabsfestival.dk/sites/default/files/mx_ngg_reportage_mx_2019.pdf.

 Samarbejde mellem afdelinger eller matrikler indenfor én skole, fælles forståelse for 
undervisning med autentiske problemstillinger med udgangspunkt i den autentiske 
problemstilling, der er i MX: https://naturvidenskabsfestival.dk/sites/default/files/
masseeksperiment_i_undervisningen_trekloeverskolen.pdf.

 Kilder: Astra, 2019 a og b.
96 Evaluering af fire blended learning forløb i perioden 2020-2021.

https://naturvidenskabsfestival.dk/sites/default/files/masseeksperiment_i_undervisningen_store_magleby.pdf
https://naturvidenskabsfestival.dk/sites/default/files/masseeksperiment_i_undervisningen_store_magleby.pdf
https://naturvidenskabsfestival.dk/sites/default/files/mx_ngg_reportage_mx_2019.pdf
https://naturvidenskabsfestival.dk/sites/default/files/masseeksperiment_i_undervisningen_trekloeverskolen.pdf
https://naturvidenskabsfestival.dk/sites/default/files/masseeksperiment_i_undervisningen_trekloeverskolen.pdf
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3.4 Didaktisk
3.4.1 Didaktiske tendenser i undervisningen
3.4.1.1 Didaktiske tendenser i grundskolen

Øget  frihed
I 2018 blev bindingerne i Fælles mål lempet97. Der er fortsat bindende kompe-
tencemål samt bindende færdigheds- og vidensområder, men lempelsen betød, 
at færdigheds- og vidensmålene blev vejledende. Disse lempelser er udtryk 
for en politisk tendens i de senere år til at give øget lokal frihed til skolerne og 
styrkelse af lærernes professionelle dømmekraft. 

På baggrund af lempelserne undergik læseplaner og undervisningsvejledninger 
i 2019 en større revidering og blev sammen med folkeskolens formål, de enkelte 
naturfags formål og Fælles Mål samlet i de fire faghæfter for natur/teknologi, 
biologi, fysik/kemi og geografi. 

Samspil mellem fællesfaglig og fagopdelt undervisning
De nye faghæfter er opbygget på samme måde, hvilket understøtter lærernes 
mulighed for at se sammenhænge mellem grundskolens naturfag på langs fra 
natur/teknologi til udskolingens naturfag og på tværs mellem biologi, fysik/kemi 
og geografi. Tendenserne i faghæftet har desuden yderligere fokus på kompe-
tenceorienteret naturfagsundervisning og på samspil mellem fællesfaglig og 
fagopdelt undervisning. Dette ses bl.a. i udfoldelsen af de naturfaglige kompe-
tenceområder samt i et øget fokus på elevernes tilegnelse af naturfaglig kompe-
tence både i fællesfaglig og fagopdelt undervisning.

Problembaseret undervisning
Problembaseret undervisning er et tydeligt element i læseplanerne for de 
naturfaglige fag, og det er indskrevet, at eleverne bør arbejde med særligt 
tilrettelagte problembaserede undervisningsforløb i 5. og 6. klasse samt, at der 
i udskolingen skal gennemføres mindst seks fællesfaglige undervisningsforløb, 
der skal være problembaserede. Kravet om problembaseret undervisning bety-
der også, at der lægges vægt på undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning, 
dvs. virkelighedsnær og anvendelsesorienteret undervisning, der tager ud-
gangspunkt i autentiske situationer, hvor eleverne får lejlighed til at arbejde med 
handlemuligheder i tilknytning til forløbet. Dermed ses en klar tendens til øget 
grad af elevcentreret undervisning, hvor eleverne er medbestemmende indenfor 
de frihedsgrader, som læreren fastlægger for undervisningsforløbet. Det betyder 
ikke, at alle undervisningsforløb skal være problembaserede. Undervisningsvej-
ledningen tydeliggør, at undervisningen fortsat skal være varieret.

Undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning
Der ses en tendens til et fornyet fokus på undersøgelsesbaseret naturfagsun-
dervisning (UBNU) med udgivelse af en videnspakke fra Danmarks Evaluerings-
institut i 2021 på opdrag fra Børne- og Undervisningsministeriet.98 Materialet 
til grundskolen er rettet til læreren og udgøres af et Vidensnotat, en liste over 
UBNU-forløb, podcast om undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning samt et 
redskab og præsentation, der lægger op til lærerteamets fælles refleksion. Der 
findes ikke en oversigt over udbredelsen af undersøgelsesbaseret naturfagsun-
dervisning i den daglige undervisning.

97 Børne- og Undervisningsministeriet, n.d. (a)
98 Danmarks Evalueringsinstitut og Børne- og Undervisningsministeriet, 2021a.
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Fællesfaglighed
Evaluering og valg af evalueringsformer virker konstituerende for undervisnin-
gen99. Dette betyder, at prøvebekendtgørelser og -vejledninger100 til både fælles 
prøve og den digitale udtræksprøve sætter retning for den daglige naturfags-
undervisning samt for udviklingen af nye undervisningsmaterialer fra forlag og 
andre aktører. Den fælles naturfagsprøve efter 9. klasse, som blev indført i 2017, 
bliver fortsat evalueret gennem følgeforskningsprogrammet ”Evaluering og føl-
geforskning i forbindelse med indførelse af ny fælles prøve i fysik/kemi, biologi 
og geografi” ved Rambøll, VIA UC og Københavns Professionshøjskole. Følge-
forskningsprogrammet er forlænget pga. COVID-19 situationen, men når evalue-
ringen er afsluttet, følger en politisk beslutning om videreførelse af prøveformen. 

Øget skriftlighed samt simulering i prøverne
Som én af indsatserne under den nationale naturvidenskabsstrategi er der 
planlagt et forsøg med udvikling af de digitale udtræksprøver i fysik/kemi, biologi 
og geografi. Forsøgsperioden er påbegyndt, men prøven blev ikke gennemført 
i 2020/21 pga. COVID-19. Forsøget er udskudt. I de ordinære skriftlige prøver 
er der sket en udvidelse af de enkeltfaglige prøvers varighed og opgaveantal, 
og som noget nyt i disse skriftlige prøver anvendes der video og animation, og 
eleverne har mulighed for at angive korte tekstsvar101 

Kompetenceorienteret undervisning
De didaktiske tendenser kan udledes af de ministerielle styredokumenter samt 
af andre indsatsbeskrivelser. Som en udløber af den nationale naturvidenskabs-
strategi har Rambøll m.fl. udarbejdet et vidensnotat102 om kompetenceorienteret 
undervisning, hvor der peges på tre delelementer: autentiske problemstillinger, 
problembaseret undervisning og elevstyret undervisning. I vidensnotatet begrun-
des kompetenceorienteret undervisning bl.a. med ønsket om at understøtte ele-
vernes læring og deres motivation, herunder at eleverne oplever de naturfaglige 
problemstillinger som vedkommende og meningsfulde. Desuden, at eleverne 
kan se muligheder for at anvende det, som de har lært, i personlige eller sam-
fundsmæssige sammenhænge. 

Teknologiforståelse i fysik/kemi og natur/teknologi
Fra Børne- og Undervisningsministeriets side er der, som led i forsøgsprogram-
met vedr. Teknologiforståelse, fokus på at integrere digital teknologiforståelse og 
digital myndiggørelse i folkeskolen herunder i nogle af naturfagene. Teknologi-
forståelse er et af indsatsområderne i den nationale naturvidenskabsstrategi, og 
der er gennemført et treårigt forsøg med teknologiforståelse som ny faglighed 
i folkeskolen. Som et element i forsøgsprogrammet har ministeriet udarbejdet 
tillæg til læseplanerne i fysik/kemi og natur/teknologi103, der beskriver, hvor-
dan teknologiforståelse kan integreres i disse to naturfag. Et antal skoler har i 
forsøgsprogrammet arbejdet med dette, men der foreligger p.t. ikke specifikke 
evalueringer af erfaringerne med teknologiforståelse i naturfag, så en evt. impact 
på naturfagsundervisningen kan ikke vurderes.

FN’s verdensmål
FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling er et tema, der indgår i naturfagsun-
dervisningen på mange skoler, og der vurderes at være en stigende tendens 

99  Dahler-Larsen & Krogstrup, 2001.
100 Disse er fortsat gældende i skoleåret 2020/2021.
101  Børne- og Undervisningsministeriet, 2020.
102  Rambøll et al, n.d.
103  Børne- og Undervisningsministeriet n.d. (b) samt  Børne- og Undervisningsministeriet n.d. (c)
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til inddragelse af verdensmålene i undervisningen. 29 grundskoler (herunder 
også efterskoler) er ‘UNESCO Verdensmålskoler’. Inden for de seneste år er 
der iværksat en række udviklingsprojekter på naturfagsundervisningsområdet, 
hvilket ses i Astras projektdatabase,104 hvor 39 ud af 300 projekter har FN’s 
verdensmål som et projektfokus. En række websites tilbyder inspiration til 
naturfagsundervisningen.105

3.4.1.2 Didaktiske tendenser på gymnasiale uddannelser
Som nævnt i afsnit 3.1.2 er bæredygtig udvikling, samfundsrelevante problemstil-
linger, progression, samspil mellem fag i studieretningen samt evalueringspraksis 
centrale elementer i gymnasiereformerne fra 2016. 

Via arbejdet med at implementere reformen ses disse punkter også i nogen grad 
som omdrejningspunkter i det didaktiske arbejde i undervisningen.

I Gymnasiereformens følgeforskningsprogram106 identificeres tegn på nogle af 
de aktuelle didaktiske tendenser på de gymnasiale uddannelser. Af rapporten 
fremgår det, at der på særligt ét område er et øget fokus på tværs af de fire 
gymnasiale uddannelser, nemlig et øget fokus på pædagogiske it-værktøjer. 

Øget fokus på pædagogiske it-værktøjer.
Med nedlukningsperioder i forbindelse med COVID-19-pandemien fulgte et 
naturligt behov for øget anvendelse af it-værktøjer i undervisningen. Fra et stabilt 
niveau i 2017-2019 er der i 2020 sket en markant stigning, der er signifikant for 
de samlede lærerbesvarelser på tværs af de gymnasiale uddannelser.107

Skriftlighed i undervisningen
På de treårige gymnasiale uddannelser ses der desuden et øget fokus på 
skriftlighed og mange forskelligartede eksempler på, hvordan skriftlighed bruges 
i undervisningen. Læreren er mere opmærksom på at tydeliggøre den skriftlige 
proces og bede eleverne reflektere over denne. Dog ses en tendens til, at fag, 
der ikke har en skriftlig prøveform, i mindre grad vil beskæftige sig med de skrift-
lige dimensioner i undervisningen. 

Desuden peger rapporten også på, at arbejdet med skriftlighed i fagene, generel 
omsætning af læreplanerne og udarbejdelse af fælles vejledninger og idékata-
loger m.m. styres af faggrupperne, herunder de naturvidenskabelige faggrupper. 

Til ovenstående billede hører også en grad af kompetenceudvikling af bl.a. 
naturvidenskabelige lærere inden for skriftlighed i undervisningen, og at lærerne 
i stigende grad føler sig klædt på til et øget fokus på skriftlighed. Følgeforsk-
ningsprogrammet for gymnasiereformen dokumenterer, at lærere på stx og htx 
i relativt høj grad vurderer, at elevernes skriftlige kompetencer er en central del 
af undervisningen i de naturvidenskabelige fag, mens dette i mindre grad er 
tilfældet på hf. Eleverne oplever dog indhold og niveau i det skriftlige arbejde, 
især den argumenterende skriftlighed, i de naturvidenskabelige fag som et stort 
spring ift. grundskolen.108

Undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning
Udgivelsen af en videnspakke fra Danmarks Evalueringsinstitut i 2021 på 
opdrag fra Børne- og Undervisningsministeriet har sat et øget fokus på 

104  Astra, n.d.(b).
105  fx www.verdensmaalene.dk, klimakamp.nu, verdenstimen.dk og U-web. 
106  Danmarks Evalueringsinstitut, 2017.
107  Danmarks Evalueringsinstitut, 2021c.
108  Rambøll & Danmarks Evalueringsinstitut, 2021.
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undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning..109 Materialet til grundskolen 
er rettet til læreren og udgøres af et Vidensnotat, en liste over UBNU-forløb, 
podcast om undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning samt et redskab og en 
præsentation, der lægger op til lærerteamets fælles refleksion. Der findes ikke 
en oversigt over udbredelsen af undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning i 
den daglige undervisning.

Didaktiske temaer i pædagogikum
I pædagogikumuddannelsen er aktuelle didaktiske emner formuleret i opgave-
beskrivelserne for teoretisk pædagogikum, som hvert år formuleres i to udgaver. 
Da opgaverne skal baseres på aktioner udført i egen undervisning, vil de natur-
ligt smitte af på den undervisning, som nyuddannede kandidater planlægger og 
udfører, og vil også naturligt indgå i de didaktiske diskussioner på skolen og i de 
netværk, som kandidaterne bevæger sig i. I 2020/21 var temaerne ‘Medborger-
skab og mangfoldighed’ samt ‘Spil og læring’. 

3.4.1.3 Didaktiske tendenser på erhvervsrettede ungdomsuddannelser
Der foreligger ikke undersøgelser specifikt omhandlende didaktiske tendenser i 
STEM-undervisningen i erhvervsskolerne.

3.4.2 Tendenser i konferencer
Nationale konferencer rettet mod lærere, undervisere og andet pædagogisk per-
sonale inden for naturfags- og naturvidenskabsundervisning i Danmark kan have 
betydning for, hvilken inspiration lærerne får ift. udvikling af undervisningen.

En række naturfaglige konferencer er gennemført for denne målgruppe i Dan-
mark i skoleåret 2020/21, omend mange under anderledes omstændigheder, 
fx som online konferencer eller hybridmøder. Som det ses af bilag F, så har tre 
områder trendet, nemlig:

1. bæredygtig udvikling (vild natur, økologi, biodiversitet, natur, klimaforandrin-
ger, FN’s verdensmål)

2. naturfagsdidaktik (metode, talent, undervisning, naturfænomener, dannelse, 
science-kapital)

3. teknologi.

3.4.3 Tendenser i Astras projektdatabase
Astras projektdatabase giver en oversigt over aktuelle og afsluttede projekter 
om naturfaglig og naturvidenskabelig undervisning i grundskolen og gymnasiet 
samt øvrige projekter, som har som centralt formål at fremme naturfaglig/natur-
videnskabelig viden, læring, dannelse og engagement for en målgruppe, der 
inkluderer børn og unge. Hovedparten af projekterne (128) er landsdækkende. 
Projekterne fordeler sig på uddannelsestrin med 198 projekter på grundskoleom-
rådet, 123 på det gymnasiale område og 57 på eud-området samt et mindre an-
tal på hhv. læreruddannelse og dagtilbud. Det enkelte projekt kan godt omfatte 
aktiviteter på flere uddannelsestrin.

Projektdatabasen rummer 357 projekter i perioden 2016 til oktober 2021, som 
har et budget på min. 500.000 kr. for undervisningsrelaterede projekter og et 
budget på min. 200.000 kr. for science-fritidsprojekter. Grundet disse kriterier for, 
at projekter kan blive omfattet af databasen, er projektdatabasen ikke et udtryk 
for et samlet billede af naturfagsindsatser i Danmark, men giver et overblik over 
de større projekter.

109  Danmarks Evalueringsinstitut og Børne- og Undervisningsministeriet, 2021b.
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Som det fremgår af bilag G, er ‘Teknologi’ det fokus, som optræder hyppigst 
blandt projekter i databasen, dernæst er det projekter med fokus på eksterne 
læringsmiljøer, undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning, science-fritidsak-
tiviteter og endelig projekter med fokus på det fællesfaglige/tværfaglighed. Nr. 
4 på listen – science-fritidsaktiviteter ligger relativt højt, og dette kan skyldes, at 
der ligger et lavere bevillingskriterie til grund (kr. 200.000) for disse projekter i 
databasen. 

Ud over projektfokusser opererer databasen også med kategorier for ‘projektele-
ment´. Her optræder ‘undervisningsudvikling’ hyppigst (136 projekter), efterfulgt 
af events (89) og kompetenceudvikling (79), hvorimod der kun er registreret 13 
projekter der inkluderer ‘kapacitetsopbygning’. Et givent projekt kan godt omfatte 
flere projektelementer. 

Naturfagsområdet nyder stor bevågenhed fra en række store fonde i disse år, 
og disse fonde kan også medvirke til at skabe tendenser ved at målrette deres 
uddelingspuljer til specifikke fokusser. Fx har seks kommuner i 2020 modtaget 
bevillinger til at udvikle og etablere makerspaces110. 

110  Velux Foundations, 2020.
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4. Udfordringer og muligheder
4.1 Indledning
På baggrund af de foregående kapitlers analyser af data om kvalitet i under-
visningen samt tendenser på det naturfaglige område har Astra identificeret en 
håndfuld udfordringer og foreslået mulige handlinger. 

I hver udfordring Astra foreslår mulige handlinger, der adresserer udfordringerne, 
samt konkretiserer dels Astras og dels andre aktørers muligheder for at under-
støtte udviklingen. De oplistede punkter har således karakter af muligheder og 
er ikke styrende for Astras såvel som andre aktørers handlinger. I hvilket omfang 
mulighederne kan realiseres afhænger af en række faktorer, herunder strategi-
ske og ressourcemæssige prioriteringer.

4.2. National naturvidenskabsstrategi

Uddannelsestrin Alle

Udfordring Regeringens Naturvidenskabsstrategi 2018-24 har været et godt 
grundlag for at igangsætte en række initiativer, både i form af materialer, 
efteruddannelse, analyser og netværk, og har skabt en fælles 
referenceramme for udvikling hos både offentlige og private aktører.

Der er fra flere deltagere i den nuværende strategis følgegruppe udtrykt 
bekymring for, hvad der vil ske, når strategien ophører. Desuden efterlyses 
en systematisk opfølgning på resultaterne af strategien.

Endelig er der fra både offentlige og private aktører i følgegruppen 
et ønske om, at der etableres en ny naturvidenskabsstrategi, når den 
nuværende udløber. Blandt ønskerne til en ny strategi nævnes mere 
fokus på naturfagsdidaktik og på overgange mellem grundskole og 
ungdomsuddannelser.

Mulige 
handlinger

Grundig evaluering af aktiviteter i den nuværende naturvidenskabsstrategi

Forberedelse af en ny strategi, der kan erstatte den nuværende

Etablering af ny naturvidenskabsstrategi fra 2024

Astras 
aktiviteter for 
at understøtte 
udviklingen

Astra har været meget aktiv både i tilblivelsen og dernæst i udførelsen af 
en lang række af strategiens elementer, bl.a. Naturvidenskabernes ABC.

Astra kan fremadrettet bidrage med at analysere impact af de tiltag, 
som Astra har bidraget til i den nuværende strategi samt - såfremt der 
er politisk interesse herfor - bistå med at samle relevante aktører ift. at 
udvikle ny strategi.

Andre aktørers 
muligheder for 
at understøtte 
udviklingen

Børne- og Undervisningsministeriet analyserer impact af den samlede 
strategi ved at følge nøgletal over tid.

Ministeriet kan igangsætte et nyt strategiarbejde, såfremt der er politisk 
vilje dertil.

Andre aktører kan bidrage til at drøfte indholdselementer i en ny 
naturvidenskabsstrategi.
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4.3 Vejledere og øvrige ressourcepersoner

Uddannelsestrin Alle

Udfordring I National naturvidenskabsstrategi opfordrer Regeringen til en række 
lokale initiativer, som bl.a. omfatter, at uddannelsesinstitutioner har 
en naturfagsvejleder, naturvidenskabskoordinator eller tilsvarende 
ressourceperson. Implementeringen af denne indsats på nationalt plan er 
dog udfordret af, at målsætningen kun er formuleret som en anbefaling 
i strategien, hvilket gør realiseringen afhængig af lokale og kommunale 
prioriteringer.

Det er desuden en udfordring, at naturfagsvejledere og tilsvarende 
ressourcepersoner i grundskolen samt naturvidenskabskoordinatorer på 
gymnasier og ressourcepersoner på erhvervsskoler har forskellige vilkår, 
herunder deres funktion og mandat, og at den organisatoriske del af 
vejlederfunktionen i mange tilfælde er ubeskrevet.

Mulige 
handlinger

Alle naturfagsvejledere og lignende ressourcepersoner har en 
funktionsbeskrivelse og rammer, der passer til den beskrevne opgave.

Grundskolerne har en naturfagsvejleder eller tilsvarende ressourceperson.

Gymnasierne har en naturvidenskabskoordinator.

Erhvervsskoler har en faglig ressourceperson på tværs af de 
naturvidenskabelige grundfag.

Astras 
aktiviteter for 
at understøtte 
udviklingen

Astra driver i dag fire netværk for hhv. kommunale naturfagskoordinatorer, 
naturfagsvejledere og ressourcepersoner på grundskoler, 
naturvidenskabskoordinatorer på gymnasiale ungdomsuddannelser og 
faglige ressourcepersoner på erhvervsfaglige ungdomsuddannelser.

Desuden uddanner Astra talentvejledere på både grundskoler og 
gymnasiale ungdomsuddannelser.

Astra kan fremadrettet:

Undersøge mulighederne for at igangsætte en kortlægning af 
naturfagsvejlederområdet, der både adresserer kvantitative og kvalitative 
aspekter

Bidrage til national kommunikation om betydningen af og 
nødvendigheden af naturfagsvejledere på grundskolerne, 
naturvidenskabskoordinatorer i gymnasierne og ressourcepersoner på 
tværs af erhvervsskolernes naturvidenskabelige grundfag

Samarbejde med den nationale sparringsgruppe for 
naturfagsvejledernetværket om både indsigt i – og på længere sigt 
indholdet i – naturfagsvejlederuddannelsen

Understøtte et ressourcepersonsfokus i NAFA.

Andre aktørers 
muligheder for 
at understøtte 
udviklingen

Bestyrelser samt foreninger for ledere hhv. rektorer på 
uddannelsesinstitutioner kan understøtte et øget ledelsesfokus på 
ressourcepersoners uddannelse samt funktion og mandat.

Børne- og Undervisningsministeriet samt Uddannelses- og 
Forskningsministeriet kan organisatorisk og økonomisk understøtte 
uddannelse af naturfagsvejledere og andre ressourcepersoner. 

Kommuner og Kommunernes Landsforening kan politisk prioritere, fx i 
kommunale naturfagsstrategier og skolepolitikker, at grundskolerne har 
en naturfagsvejlederfunktion.
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4.4. Lærerkompetencer

Uddannelsestrin Alle

Udfordring Lærerne spiller, støttet af politiske og organisatoriske rammebetingelser111, en central rolle 
ift. elevernes læring112. Derfor er lærernes kompetencer en vigtig strategisk udfordring.

På grundskoleniveau er kompetencedækningen høj i udskolingen, men fortsat (71,6 
%) for lav i natur/teknologi. Lærerne oplever udfordringer med det fællesfaglige, det 
kompetencestyrede, det teknologiske og med samarbejder med eksterne læringsmiljøer. 
Endelig er der udfordringer med rekruttering til læreruddannelsen samt med kapaciteten 
på læreruddannelserne.

På de gymnasiale ungdomsuddannelser har lærerne særligt udfordringer ift. 
tværfaglighed, undersøgelsesbaseret didaktik og teknologi.

På de erhvervsfaglige ungdomsuddannelser er udfordringen på STEM-grundforløbsfagene 
primært en manglende sammenhæng mellem de naturvidenskabelige grundfag og de 
uddannelsesspecifikke fag.

Mulige 
handlinger

Grundskole
Arbejde med strategiske mål for efteruddannelse på naturfagsområdet som en del 
af skoleområdets samlede kompetenceudviklingsstrategi hos både institutioner og 
kommuner.

Udbyde materialer og efteruddannelse særligt inden for de ovenfor nævnte områder.

Understøtte kapacitetsopbygning på læreruddannelsernes naturfagsområde.

Gymnasiale ungdomsuddannelser
Understøtte udvikling af en naturvidenskabspraksis præget af viden om tværfaglighed, 
undersøgelsesbaseret undervisning, teknologi (stx) og naturfagsdidaktik.

Erhvervsfaglige ungdomsuddannelser
Styrke sammenhængen mellem de naturvidenskabelige grundfag og de 
uddannelsesspecifikke fag.

Astras 
muligheder for 
at understøtte 
udviklingen

Astra vil i 2022:

• Afholde Big Bang konferencen med deltagelse af 1.500 lærere
• Afvikle Naturvidenskabsfestival 2022, herunder uddele bevillinger til 80-100 

ansøgninger fra festivalpuljen samt udarbejde nye eksperimenter på testoteket.dk
• Arbejde for at remediere naturfagsdidaktik fra forskning til praksis
• Deltage i Engineering i skolen samt Ultra:bit
• Afslutte Masseeksperiment fra 2021 og forberede Masseeksperiment til afvikling primo 

2023, herunder udarbejde undervisningsmaterialer
• Udarbejde materialer til Andreas Mogensens næste rummission 
• Formidle kendskab til Naturvidenskabens ABC og udvikle nye undervisningsmaterialer 

og aktiviteter hertil
• Formidle kendskab til EMU-univers om verdensmål.

Astra kan fremadrettet:

Understøtte en strategisk tilgang til lærerefteruddannelse på kommunalt og institutionelt 
plan gennem Astras netværk

Understøtte lærerteams muligheder for kompetenceudvikling inden for de didaktiske 
temaer, som lærerne oplever som udfordrende. Dette kan fx ske på Big Bang konferencen 
gennem formidling af didaktiske materialer. 

Andre aktørers 
muligheder for 
at understøtte 
udviklingen

Uddannelses- og Forskningsministeriet kan fortsat prioritere videreudvikling af 
læreruddannelserne på naturfagsområdet.

NAFA kan bidrage til kompetenceudvikling af grundskolelærere i naturfag på et 
forskningsbaseret grundlag.

EMU kan fokusere på udvalgte naturfagsdidaktiske emner, fx inspireret af Rambøll-
rapport113 om lærerkompetencer.

Erhvervsuddannelser kan understøtte samarbejdet mellem undervisere i de 
naturvidenskabelige grundfag og de uddannelsesspecifikke fag.

111  Dolin, Horst og Nielsen: MONA 2015/1
112  Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, 2008.
113  Rambøll & Københavns professionshøjskole, 2019
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4.5 Talentindsats

Uddannelsestrin Grundskoler

Udfordring Den nationale naturvidenskabsstrategi skal bl.a. sikre, at flere børn og unge interesserer 
sig for matematik og naturvidenskabelige fag i folkeskolen og gymnasiet, samtidig med at 
de også skal blive endnu dygtigere inden for det naturvidenskabelige/naturfaglige felt.

Mange børn og unge savner dog udfordringer i grundskolen og på 
ungdomsuddannelserne, hvilket kan betyde, at de på den ene side mister motivationen 
for at udvikle deres talent for naturvidenskab og på anden side heller ikke får de optimale 
muligheder for at blive så dygtige, som de kan.

På gymnasieområdet har der gennem de seneste 10 år været en støt fremgang i 
prioriteringen og fokus på talentarbejdet, hvorimod der på grundskoleområdet stadig kun 
er en lille andel af skoler, som arbejder strategisk med talentudvikling. 

Mulige 
handlinger

• Prioritering af talentindsatser i grundskolen.
• Grundskoler har en naturfaglig talentvejleder.
• Naturfaglig talentindsats er indskrevet i styredokumenter fx naturfagsstrategier og 

-handleplaner eller talentstrategier i kommuner eller på skoler.

Astras 
muligheder for 
at understøtte 
udviklingen

Astra driver Science Talenters indsats med årlige camps for elever i udskolingen samt 
tilbyder deltagelse i online minikonferencer om aktuel forskning.

Astra uddanner hvert år et hold talentvejledere i grundskolen i samarbejde med 
Københavns Professionshøjskole. Som et led i uddannelsen udarbejder vejleder og 
ledelse en talentstrategi for skolen.  

Astra tilbyder netværksdøgn og talentkonference for uddannede talentvejledere og deres 
ledere samt inspirerer naturfagslærere til at arbejde med talent på det årlige Talentspor 
på Big Bang konferencen. 

Astra kan: 

Fortsat uddanne talentvejledere i samarbejde med professionshøjskoler og understøtte 
skolernes arbejde med at udarbejde talentstrategier

Samarbejde med kommunerne om at indskrive naturfaglig talentindsats i styredokumenter 
vedr. naturfag og/eller talentindsats

Bidrage til national kommunikation om prioritering af naturfaglig talentindsats i 
grundskoler og på gymnasier

Bidrage med tilbud om konkrete talentaktiviteter i form af Unge Forskere konkurrencen 
samt Science Talenters naturvidenskabelige camps. 

Andre aktørers 
muligheder for 
at understøtte 
udviklingen

Børne- og Undervisningsministeriet kan prioritere en national talentindsats på det 
naturfaglige/naturvidenskabelige område.

Fonde kan yde økonomisk støtte til uddannelse af talentvejledere.

Andre talentorganisationer kan bidrage til at fremme talentindsatser og talentstrategier 
på grundskoler og gymnasier.
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4.6 Undervisningen i STEM-grundfag

Uddannelsestrin Erhvervsskoler

Udfordring Undervisningen i de syv STEM-grundfag114 på erhvervsuddannelserne har 
bl.a. flg. udfordringer:

Der er ofte en utydelig sammenhæng mellem STEM-grundfagene og de 
uddannelsesspecifikke fag, hvilket kan bidrage til elevernes oplevelse af 
STEM-grundfagene som mere teoretiske og uengagerende.

Grundfagsundervisere kommer ofte fra mange forskellige baggrunde og 
har behov for et naturfagsdidaktisk fundament ift. elevgruppen, fx i form af 
fælles kompetenceløft.

Der mangler undervisningsmaterialer, der understøtter STEM-fagligheden i 
et tværfagligt og helhedsorienteret perspektiv.

Der mangler sammenhæng i overgang fra udskoling til grundfagene på 
erhvervsskolerne.

Mulige 
handlinger

• Lokal prioritering af samarbejde mellem undervisere i hhv. grundfag og 
praksisfag

• Prioritering af kurser til undervisere
• Udvikling af undervisningsmidler, der repræsenterer helhedsorienterede 

undervisnings- og læringsforløb samt sammenhæng mellem STEM-
grundfag og erhvervsfag

• Afdækning af og videndeling om vellykkede overgangsprojekter i 
kommuner og regioner.

Astras 
aktiviteter for 
at understøtte 
udviklingen

Astra driver et netværk for ressourcepersoner på erhvervsuddannelser.

Astra iværksætter i 2022 sammen med en eller flere eksterne partnere 
undersøgelse af 

- barrierer for udvikling af STEM-undervisning på eud-grundfag
- barrierer for samarbejde mellem udskoling og eud på STEM-området
- eksempler på vellykkede samarbejder på langs af uddannelseskæden
- aktiv anvendelse af data som baggrund for udvikling (datakultur).

Andre aktørers 
muligheder for 
at understøtte 
udviklingen

Erhvervsuddannelser kan prioritere strategisk kompetenceudvikling samt 
samarbejde mellem lærere i hhv. grundfag og praksisfag, fx i makkerpar.

Professionshøjskoler og kommercielle udbydere af 
undervisningsmaterialer kan prioritere helhedsorienterede forløb, der 
knytter teori og praksis sammen og skaber et fælles naturfagligt sprog på 
tværs af STEM-grundfagene.

Fonde kan støtte projekter, der kan udvikle nye eller tilpasse eksisterende 
undervisningsmaterialer.

114  STEM-grundfagene er naturfag, fysik, kemi, matematik, teknologi, biologi og 
erhvervsinformatik.
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