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Indledning

Med den nationale naturvidenskabsstrategi er der udpeget fem indsatsområder, som skal
styrke naturvidenskabsfagene og stimulere børn og unges interesse for naturvidenskab i
grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Ambitionen er at gribe den stigende nysgerrighed for naturvidenskab blandt børn og unge og give udviklingen et skub videre i den rigtige
retning.
Strateginitiativerne løber fra 2018 til 2024. Dette statusnotat giver en første status på de fem
indsatsområder i strategien efter strategiperiodens første år. En række konkrete tiltag er gennemført og igangsat, og de afsluttes forskudt i perioden 2020-2024.
I strategiperiodens første år har der bl.a. været fokus på at tilvejebringe et solidt vidensgrundlag før beslutninger om den konkrete udmøntning, f.eks. i form af kvalitative analyser,
der har givet indblik i lærernes kompetenceudviklingsbehov. Sidst i notatet er opstillet nøgletal, som følges i strategiperioden og i årene efter strategiperioden.

Strategiens indsatsområder

Der er formuleret 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.

Strategiens målsætninger

Der er opstillet 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
*STEM betegner kompetencer inden for Science, Technology, Engineering and Mathematics og anvendes i relation
til erhvervsuddannelser, mens naturfag og naturvidenskabelige fag anvendes i forhold til folkeskole og gymnasiale
uddannelser.

Baggrund
Den nationale naturvidenskabsstrategi blev lanceret i 2018 af den daværende VLAK-regering.
Med "Aftale om folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed - justeringer af folkeskolen til en
mere åben og fleksibel folkeskole" fra januar 2019 tilsluttede aftalepartierne (S, SF, RV og SF)
sig initiativerne i naturvidenskabsstrategien, herunder udarbejdelsen af Naturvidenskabens
ABC. Arbejdet med implementeringen af strategien er fortsat efter regeringsskiftet i 2019,
dog med beslutning om ikke at gennemføre en national kampagne, som skulle have været
særligt målrettet de ældste elever i grundskolen, samt et forsøg med nyt evalueringsværktøj i
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naturfagene i grundskolen. Folkeskoleforligskredsen blev i november 2019 orienteret om
dette.

4

1 Status for indsatsområde 1: Styrket
motivation og faglig fortælling

Ambitionen bag indsatsområde 1 er, at børn og unge skal have kendskab til bærende principper i naturvidenskaben, møde de store fortællinger om naturvidenskab og blive klogere på, hvordan naturvidenskabelige opfindelser har betydning for vores samfund - som en del af deres
dannelse og uddannelse.

Følgende initiativer er gennemført:
 En ekspertgruppe bestående af naturvidenskabelige forskere har udarbejdet Naturvidenskabens ABC.
Følgende initiativer er igangsat:
 En arbejdsgruppe med praktikere og didaktikere fra grundskolen, ungdomsuddannelserne samt universiteter og professionshøjskoler udarbejder progressionsbeskrivelser til Naturvidenskabens ABC, som skal bidrage til, at eleverne oplever en
større sammenhæng mellem naturfagene og på langs i uddannelsessystemet. Progressionsbeskrivelserne er klar i december 2020.
 Astra – det nationale naturfagscenter udvikler inspirationsmaterialer til Naturvidenskabens ABC, så lærere støttes i at omsætte Naturvidenskabens ABC i deres undervisningspraksis. En hjemmeside med de første inspirationsmaterialer lanceres i januar 2021.
Naturvidenskabens ABC er udviklet som inspiration til lærerne i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Den er bygget op omkring 10 grundlæggende naturvidenskabelige erkendelser og en række kernefaglige nedslagspunkter, som børn og unge vil have glæde af at
få kendskab til.
Naturvidenskabens ABC er udsendt som publikation til undervisere i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne som inspiration til undervisningens tilrettelæggelse. Forventningen er,
at Naturvidenskabens ABC og de righoldige inspirationsmaterialer, der udvikles i form af bl.a.
film og undervisningsforløb, vil være med til at stimulere interessen for naturvidenskab og
teknologi hos børn og unge.
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2 Status for indsatsområde 2: Fagligt og
didaktisk endnu dygtigere lærere

Ambitionen bag indsatsområde 2 er overordnet at tilbyde lærere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne nye muligheder for kompetenceudvikling samt støtte til at inddrage og omsætte ny viden i deres undervisningspraksis.

2.1

Målrettet og løbende fagligt løft af grundskolelærere

Indsatsområdet indeholder en række konkrete initiativer, der skal styrke grundskolelærernes
faglige og fagdidaktiske udvikling.

Følgende initiativer er igangsat:
 Udvikling af digitale e-læringsforløb og eksemplariske undervisningsforløb, som
stilles gratis til rådighed for alle grundskolelærere. Forløbene udvikles i et samarbejde mellem alle landets seks professionshøjskoler, som udvikler en fælles e-læringsplatform, der lanceres i juni 2021 med 15 gratis digitale kompetenceudviklingsforløb for naturfagslærere i grundskolen, herunder faglige kompetenceudviklingsforløb målrettet lærere i natur/teknologi.
 Professionshøjskolerne tilbyder praksisnære kompetenceudviklingsforløb på skoler i 18 af landets kommuner. Professionshøjskolerne tilbyder også ambassadøruddannelse af naturfagsvejledere, så alle landets skoler kan blive klædt på til lokalt at
facilitere kompetenceudviklingsforløb i skolernes naturfaglige teams. De første forløb gennemføres i 2021.
 Udvikling af temapakker med ny naturvidenskabelig og fagdidaktisk viden fra
universiteterne – formidlet med inspiration til didaktisering til grundskolelærere via
professionshøjskolerne. De første temapakker udgives i december 2020 og det samlede materiale er klar i efteråret 2021. Der er også igangsat dialog mellem Uddannelses- og Forskningsministeriet, universiteter og professionshøjskoler om vidensspredning, der på den lange bane understøtter, at ny naturvidenskabelig forskning kan anvendes systematisk i grundskolen.
 Uddannelses- og Forskningsministeriet har igangsat en drøftelse af behovet for at
styrke den pædagogiske diplomuddannelse for naturfagsvejledere med professionshøjskolerne.
En arbejdsgruppe under Uddannelses- og Forskningsministeriet forventes endvidere at
drøfte igangsættelsen af en kortlægning af udbuddet af efter- og videreuddannelse målrettet naturfaglige lærere i grundskolen i 2020.

2.2

Styrket naturfaglig faglighed i uddannelse for grundskolelærere

Intentionen med initiativet er dels at styrke kvaliteten af læreruddannelsen gennem naturfaglige profillinjer og dels at styrke læreruddannedes mulighed for at tage en kandidatuddannelse, der tager udgangspunkt i nyeste forskning inden for naturvidenskab og naturfagsdidaktik.
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Følgende initiativer er gennemført:
 Udvikling af en ny kandidatuddannelse målrettet grundskolelærere, der underviser i naturfagene. Der var studiestart for uddannelsens første årgang i september
2020. 27 studerende startede på studiet. Heraf har ni valgt at gennemføre som erhvervskandidat, så de kan undervise sideløbende kandidatuddannelsen.
 Uddannelses- og Forskningsministeriet har gennemført en undersøgelse af naturfaglige profillinjer på læreruddannelsen, og rapporten Evaluering af og udviklingsmuligheder i naturfaglige profillinjer er offentliggjort i september 2020. Rapporten er
blevet drøftet på læreruddannelsens ledernetværk på professionshøjskolerne.

2.3

Undersøgelse af behov for STEM-rettede moduler i den pædagogiske
diplomuddannelse

Intentionen med initiativet er at understøtte, at underviserne på erhvervsskolerne har de relevante efteruddannelsesmuligheder i forhold til at kunne gennemføre praksisorienteret undervisning af høj kvalitet i erhvervsuddannelsernes STEM-fag (fysik, naturfag, biologi, kemi
og matematik).
Følgende initiativer er gennemført:
 Der er gennemført en undersøgelse af behovet for et styrket udbud af efteruddannelse i STEM-fagene for lærere på erhvervsskolerne. Undersøgelsen peger på
et behov for både formelle efter- og videreuddannelsesløsninger og vidensdelingsindsatser blandt fagfællesskaber.
Følgende initiativer er igangsat:
 Uddannelses- og Forskningsministeriet har inviteret til dialog mellem Danske Erhvervsskoler, professionshøjskoler og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. På den
baggrund vil professionshøjskolerne og erhvervsskolerne nu afsøge muligheder for
udvikling og udbud af et STEM-rettet modul på diplomuddannelsen i erhvervspædagogik (DEP). Ved siden af dette kan der samtidig arbejdes med mere uformelle og lokale kursusforløb.

2.4

Kompetenceudvikling af lærere på ungdomsuddannelserne

Initiativet skal bidrage til et kompetenceløft af underviserne på ungdomsuddannelserne, hvor
fokus er at understøtte et fagligt og fagdidaktisk løft via netværk og videndeling.
Følgende initiativer er gennemført:
 Der er etableret et netværk for naturvidenskabskoordinatorer fra landets gymnasier. I løbet af 1½ år har det nye netværk opnået tilslutning fra 130 gymnasiale
uddannelsesinstitutioner i Danmark. I samarbejde med forskere fra bl.a. SDU formidles ny didaktisk viden til netværket.
 Der er gennemført temadage for undervisere i STEM-grundfag på erhvervsuddannelserne og lanceret didaktisk inspirationsmateriale til undervisningen. Der arbejdes desuden på en model for etablering af et netværk for STEM-undervisere,
som skal understøtte lokal kapacitetsopbygning på erhvervsskolerne.
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3 Status for indsatsområde 3: Kontinuerlig
faglig fornyelse af naturvidenskabelige fag

Ambitionen bag indsatsområde 3 er at understøtte, at naturfagene udvikler
sig, bl.a. i takt med den teknologiske udvikling. Indsatsområdet indeholdt
oprindeligt også en ambition om at justere evalueringsformerne i naturfagene i grundskolen, som dog er udgået fra strategien bl.a. i lyset af regeringens bredere ambition i relation til nationale test og et nyt evaluerings- og
bedømmelsessystem.

3.1

Teknologiforståelse skal styrkes i folkeskolen
Børn og unge skal ikke kun være brugere, men også skabere af fremtidens teknologi. Forsøgsprogram om teknologiforståelse er igangsat for at afprøve modeller for styrkelse af teknologiforståelse i folkeskolen.
Følgende initiativer er gennemført:
 En ekspertskrivegruppe har udviklet Fælles Mål for forsøgsfagligheden "Teknologiforståelse".
Følgende initiativer er igangsat:
 Der er igangsat et treårigt forsøg med teknologiforståelse på 46 skoler. Halvdelen af skolerne afprøver teknologiforståelse som fag, og den anden halvdel afprøver
teknologiforståelse integreret i udvalgte fag. Forsøgsprogrammet løber fra 2018 til
2021.
 Der er igangsat et projekt for kompetenceudvikling af undervisere på professionshøjskolerne, som afsluttes med udgangen af 2021.
Forsøgsprogrammet vil give erfaringer med, hvorvidt og hvordan teknologiforståelse kan
indgå i den danske folkeskole samt bidrage til kompetenceudvikling og kapacitetsopbygning
i sektoren.

3.2

Styrkelse af eksisterende digitale prøver i fysik/kemi, biologi og geografi
Initiativet indebærer, at de eksisterende digitale prøver i de tre naturfag udvides med det
formål, at eleverne afprøves mere dybdegående og bredt fagligt, så prøverne i højere grad
evaluerer, om eleverne har tilegnet sig naturfaglige kompetencer, herunder kompetencer i
relation til fagenes færdigheds- og vidensområder.
Følgende initiativer er gennemført:
 Der er udviklet nye digitale prøver i fysik/kemi, biologi og geografi, så antallet af
opgaver er udvidet, og prøvetiden forlænget.
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Følgende initiativer er igangsat:
 Der er iværksat et toårigt forsøg, der har til formål at forbedre prøverne yderligere
ved inddragelse af fritekstbesvarelser og interaktive laboratoriesimuleringer. Ca. 75
skoler med ca. 3.500 elever i 9. klasse deltager i pilotafprøvningen. Forsøgsprøven
afvikles første gang for de deltagende skoler ved prøverne i maj 2021.
 Børne- og Undervisningsministeriet har igangsat udvikling af et system til tilbagemelding til lærere af elevernes prøveresultater. Systemet udvikles med henblik på
at kunne anvendes ved prøverne i maj 2021.

3.3

Nyt grundfag i teknologiforståelse på erhvervsuddannelserne
Det nye grundfag ”Erhvervsinformatik” kobler digitale teknologier og den enkelte erhvervsuddannelses fagområde med henblik på at styrke elevernes digitale kompetencer og dannelse. Fagets etablering og udbredelse vil ruste erhvervsskoleelever til bedre at imødekomme
forventningerne til digitale kompetencer hos praktikvirksomheder samt forholde sig til den
digitale udviklings forskellige udfordringer.
Følgende initiativer er gennemført:
 Der er udviklet et nyt grundfag kaldet "Erhvervsinformatik" med fagbilag, vejledning og inspirationsmateriale til underviserne.
 Der er gennemført inspirationsseminarer for undervisere i det nye grundfag.
 18 erhvervsuddannelser har optaget det nye fag pr. 1. august 2020, mens fem uddannelser indeholder dele af faget.

3.4

Det faglige indhold – på langt sigt

Det er en del af naturvidenskabsstrategien, at en ekspertgruppe skal formulere bærende naturvidenskabelige principper og udarbejde forslag til faglig progression.
Dette initiativ er udmøntet sammen med initiativet under indsatsområde 1. En ekspertgruppe
har udarbejdet Naturvidenskabens ABC, og en gruppe af praktikere og didaktikere er aktuelt
i gang med udvikling af progressionsbeskrivelser, der skal være med til at inspirere lærernes
arbejde med faglig progression i naturfagene.
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4 Status for indsatsområde 4: Styrket
talentudvikling og nye teknologiske
muligheder

Ambitionen bag indsatsområdet er at understøtte, at også de fagligt stærke
børn og unge får udfordringer i naturfagene, så de kan udvikle deres talent
og interesse. Det er også en del af indsatsområdet at udnytte de nye teknologiske muligheder for at bruge virtuelle laboratorier i undervisningen.

4.1

Styrket talentudvikling i naturvidenskabelige fag

I arbejdet med at styrke talentudviklingen er der både fokus på at styrke eksisterende talentprogrammer og at forløse det potentiale, der er i at udfordre eleverne i den
daglige naturfagsundervisning.
Følgende initiativer er gennemført:
 Der er tilført ekstra midler til Olympiadepuljen, som understøtter talentudvikling
af fagligt dygtige elever. Samtidig øges synligheden af de naturvidenskabelige fag.
 Astra har udviklet et mobilt talentlaboratorium, som tilbyder besøg på folkeskoler
som led i det kommunale arbejde med naturfags- og talentindsatsen.
Følgende initiativer er igangsat:
 Der er igangsat udvikling af en Viden Om undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning til alle elevgrupper, som tilbyder lærerne en systematisk tilgang til at varetage en differentieret undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning. Materialet udgives i foråret 2021.

4.2

Understøtte adgang til interaktive laboratorier

Initiativet er igangsat for at give eleverne bedre muligheder for at anvende interaktive laboratorier som led i naturfagsundervisningen.
Følgende initiativer er gennemført:
 Skoler har i en forsøgsperiode haft adgang til interaktive laboratoriesimulationer.
Følgende initiativer er igangsat:
 Der er igangsat et udviklingsprojekt, der skal give viden og erfaringer om, hvordan interaktive laboratorier bedst implementeres i en dansk skolekontekst, så de
fremmer elevernes motivation og læring inden for de naturvidenskabelige fag.
Forhåbningen er, at projektet vil tilvejebringe konkret viden, bl.a. om hvilken betydning interaktive laboratoriesimulationer har for lærerrollen og for elevernes læring samt hvilke tekniske
foranstaltninger, der kræves for at interaktive laboratoriesimulationer bliver en mere integreret del af naturfagsundervisningen.
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5 Status for indsatsområde 5: Lokal
prioritering, faglige netværk og
samarbejde

Den nationale naturvidenskabsstrategi er afhængig af, at målsætningerne understøttes lokalt i kommuner, på skoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner.
Astra, det nationale naturfagscenter, skal spille en central rolle i at støtte
kommunerne i arbejdet med udvikling af en naturfaglig kultur.
Det er også en del af naturvidenskabsstrategien, at eleverne skal have indblik
i, hvordan der arbejdes med naturvidenskab på forskellige virksomheder.
Følgende initiativer er gennemført:
 Der er etableret nye netværk for naturfagsvejledere i grundskolen og for naturvidenskabskoordinatorer på gymnasierne. Der har været afholdt temamøder for
STEM-undervisere på erhvervsuddannelserne, og der arbejdes på en model for
etablering af netværk.
 Der er vedtaget en ny lov om Astra, som understøtter en refokusering af Astras opgaver, bl.a. i tråd med ambitionerne i naturvidenskabsstrategien.
 Der har været afholdt en netværkskonference om skolevirksomhedssamarbejde i
samarbejde med Naturvidenskabernes Hus, som er et videnscenter, der bygger
bro mellem skoler og virksomheder.
Følgende initiativer er igangsat:
 Børne- og Undervisningsministeriet og Astra har fokus på at skabe en tættere dialog og samarbejde om bl.a. Astras bidrag til udførelsen af en række af strategiens
initiativer. Det sker gennem en tydeligere mål- og resultatplan, indførelsen af et årsprogram for Astra samt løbende tæt dialog mellem Astra og ministeriet.
 Dannelse og facilitering af netværk om skole-virksomhedssamarbejde i samarbejde med Naturvidenskabernes Hus. Udvikling af cases og inspirationsmateriale foregår i samarbejde mellem skoler/kommuner og virksomheder lokalt.
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6 Status på naturvidenskabsstrategiens
målsætninger

Børne- og Undervisningsministeriet følger en række indikatorer på udviklingen i naturvidenskabsstrategiens målsætninger. Udviklingen i indikatorerne i strategiperiodens første år præsenteres i det følgende.

6.1

Elevernes interesse og motivation for naturfag i folkeskolen
Elevernes interesse og motivation for naturfag i folkeskolen følges med surveydata fra elever
i 4. og 9. klasse om:
1) Elevernes egne oplevelser af opgaveværdi
2) Elevernes egne oplevelser af deres generelle motivation i naturfagene
3) Elevernes tiltro til egne faglige evner og mestringsorientering
Der er etableret baseline via survey i skoleåret 2018/19, men bl.a. grundet situationen med
COVID-19 har det ikke været muligt at tilvejebringe data i skoleåret 2019/20. Data vedr. elevers motivation og interesse for naturfag i 4. og 9. klasse er ikke medtaget i dette statusnotat, idet det med data fra et enkelt år i strategiperioden endnu ikke kan vurderes, om der er
en udvikling.

6.2

Elevers valg af naturvidenskabelige gymnasiefag
Udviklingen i elevers valg af naturvidenskabelige gymnasiefag følges med data, der viser
hvor stor en andel studenter, der fuldfører deres uddannelse med en STEM-studieretning.
Det fremgår af figur 1, at cirka hver fjerde elev fuldfører deres uddannelse med en STEM-studieretning, og der ses en lille positiv udvikling fra 2018 til 2019. På htx er det næsten alle elever, der er kategoriseret som STEM-elever, mens det på både hhx og hf er under 1 pct.
Figur 1 – Studenter med STEM-studieretninger fordelt på uddannelsestype
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Anm.: Figuren angiver andelen af alle studenter i årene 2017-2019, der havde en STEM-studieretning.
Kilde: Børne og- Undervisningsministeriet, egne beregninger

6.3

Elevers valg af erhvervsfaglige STEM-uddannelser
Udviklingen i elevers valg af erhvervsfaglige STEM-uddannelser følges med data, der viser
andelen af alle studerende på erhvervsuddannelserne, der fuldfører en STEM-uddannelse.
Der ses en stigning fra 2017 til 2019.
Figur 2 – Andel af studerende på eud der fuldfører en STEM-uddannelse
Procent
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Anm: Figuren angiver andelen af alle studerende på erhvervsuddannelserne i årene 2017-2019, der
fuldfører en STEM-uddannelse.
Kilde: Børne og- Undervisningsministeriet, egne beregninger

6.4

Elevers dygtighed på STEM-området
Udviklingen i elevers dygtighed på STEM-området følges med følgende data:
1) Data om elevers resultater ved den fælles naturfagsprøve i folkeskolen (figur 3)
2) Data om gennemsnitskarakterer i naturfag på A- og B-niveau (figur 4)
3) Data om andelen af STEM-elever, der har fuldført en erhvervsuddannelse med
mindst et fag på ekspertniveau (figur 5)
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Figur 3 viser folkeskoleelevers resultater i den mundtlige fælles prøve i fysik/kemi, biologi og
geografi i årerne 2017-2019. Resultaterne er stort set uændret i perioden.
Figur 3 – Elevers gennemsnitskarakterer i den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi ved folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse
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Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet

Figur 4 viser gennemsnitskarakterer i naturfag for STEM-studenter, som er meget stabile i
årerne 2017-2019.
Figur 4 – STEM-studenters gennemsnitskarakterer i naturfag på A- og B-niveau
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Anm.: I definitionen af naturfag indgår fagene matematik, fysik, kemi, informatik, biologi, naturgeografi,
bioteknologi, geovidenskab, teknologi, teknikfag, it, kommunikation/it A, innovation og programmering.
Gennemsnittet dækker over standpunkts- og eksamenskarakterer i alle STEM-fag herunder både mundtlig
og skiftlige karakterer.
Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet
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Figur 5 viser andelen af STEM-elever, der fuldførte en erhvervsuddannelse i perioden 20172019 med mindst et fag på ekspertniveau. Der er en stigning i denne andel fra 2017 til 2019.

Figur 5 – Andel elever på EUD med fag på ekspertniveau
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Anm: Figuren angiver andelen af elever, der har fuldført en erhvervsuddannelse og har haft mindst et
fag på ekspertniveau i et givent kalenderår.
Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet
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