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Naturfagsundervisning – Nationalt Overblik
Et fælles udgangspunkt for samtale om udvikling af naturfagsundervisningen
Her finder du et udtræk af data fra Astras NaNO-rapport 2021. Med NaNO-rapporten 
præsenterer Astra et første bud på et overblik over kvaliteten af undervisningen i de 
naturfaglige fag i grundskolen og de naturvidenskabelige fag på ungdomsuddannelserne.

Fællesfaglige forløb giver bedre fagligt udbytte 
Eleverne i 9. kl. oplever, at de får større udbytte af de fælles-
faglige forløb, end af undervisning i naturfagene hver for sig. 
Der er en svag, men signifikant stigning fra 2017 til 2019. 
Læs mere     side 23.

Kun få hf'ere vælger 
naturvidenskab
Elevdeltagelsen i 
naturvidenskabelige fag på 
B-niveau på hf er relativt lav.
Sammenlignet med de 7.124 
elever der har opnået en prøvekarakter i 
naturvidenskabelig fagpakke (NF), har kun 
15 % gennemført biologi B, 6% kemi B, 3 % 
fysik B og 2% naturgeografi B.
Læs mere side 15.

Faldende optag på 
videregående STEM-uddannelser
Optag på STEM-uddannelser på erhvervsakademier, 
professionsbacheloruddannelser samt bacheloruddannelser 
viser et samlet fald på 6 % i perioden 2019-2022.
Læs mere side 20.

Kompetencedækningen for naturfagslærere i grundskolen er høj for fysik/kemi (97,7 %), mens de øvrige 
naturfag ligger under delmålet om 90 % kompetencedækning i skoleåret 2020/21. Fx. er der kun 71,6 % 

kompetencedækning i natur/teknologi. Dyk ned i tallene for gymnasier og EUD. Læs mere side 26.

Hyppigste emner 
blandt projekter i 

Projektdatabasen. 
Læs mere side 44.
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Målsætning om søgning til 
erhvervsskolerne i 2020 er 
ikke opfyldt 
Den lavere søgning end målsætningen 
fra erhvervsuddannelsesreformen 
udfordrer uddannelse til bl.a. STEM-
relaterede erhverv på nationalt plan.
Læs mere side 16.

914 mio. kr. 
fra fondene til 
natur, klima og 
miljø i 2019. 
Læs mere 
side 35.

19 
grundskoler og 

30 
gymnasier

er certificeret i 
‘Science og talent’. 
Læs mere side 38.
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20 % af landets 
kommuner har en 
naturfagsstrategi. 
Læs mere side 34.


