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KOMPETENCEORIENTERET NATURFAGSUNDERVISNING

Introduktion
Dette vidensnotat sammenfatter central
viden fra forskning om virkningsfuld
kompetenceorienteret naturfagsundervisning. I vidensnotatet kan du læse om tre
kendetegn ved god kompetenceorienteret undervisning (kapitel 2) og om den
faciliterende rolle, naturfagslærere spiller
i den kompetenceorienterede undervisning (kapitel 3). Notatet henvender sig til
naturfagslærere, naturfagsteam, naturfagsvejledere og skoleledere i
folkeskolen, som arbejder med at styrke
naturfagsundervisningen.

Kompetenceorienteret
undervisning styrker ele
vernes handleevne
Naturfagsundervisningen skal bidrage til,
at eleverne lærer at anvende naturfaglig
viden og kvalificere elevernes omverdensforståelse og muligheder for at tage stilling. Det fordrer, at naturfagslærere eller
naturfagsteam gennemfører en kompetenceorienteret undervisning med de fire
kompetenceområder: undersøgelse,
modellering, perspektivering og kommunikation i centrum.

Godt at vide, når du læser
Vidensnotatet er baseret på en
kortlægning af dansk og international litteratur fra 2017-2020.
Kortlægningen er gennemført af
Rambøll Management Consulting i
juni 2020. Formålet med kortlægningen var at besvare spørgsmålet:
Hvad kendetegner en kompetenceorienteret naturfagsundervisning i
grundskolen, som styrker elevernes
viden, færdigheder og kompetencer
inden for naturfagene?
Kortlægningen bygger oven på et
systematisk litteraturstudium foretaget af Institut for Naturfagenes
Didaktik i 2017, som udgjorde en del
af vidensgrundlaget for arbejdet
med den nationale naturvidenskabsstrategi. Du kan læse mere om
den anvendte metode og den inkluderede litteratur i det tilhørende
metodebilag.

Hensigten med de fund og eksempler, der præsenteres i vidensnotatet, er at kvalificere og understøtte
naturfagslærernes arbejde med
kompetenceorienteret naturfagsundervisning. Fundene er baseret på
studier, som har undersøgt effekter
og resultater af undervisningstilgange, -praksisser og -metoder
inden for naturfagene. Studierne
bidrager dermed med viden om,
hvilke fagdidaktiske og almendidaktiske tilgange der er særligt virkningsfulde i forhold til at styrke
elevernes viden, færdigheder og
kompetencer inden for de fire kompetenceområder.
Vidensnotatet indeholder desuden
eksempler på konkrete tilgange og
modeller, som kan understøtte den
kompetenceorienterede naturfagsundervisning. Disse eksempler
bygger på viden om, hvad der er
særligt virkningsfuldt.
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Hvordan forstås
kompetenceorienteret
undervisning?

Med kompetenceorienteret undervisning er der fokus på beherskelse – frem
for blot reproduktion – af en faglighed.
Derfor er det vigtigt, at undervisningen
tilrettelægges med udgangspunkt i, at
eleverne skal anvende deres naturfaglige viden og færdigheder til at løse
opgaver eller udfordringer i en given
situation. Når undervisningen har fokus
på dette, styrkes elevernes evne til at
forstå, forklare og komme med løsninger på autentiske naturfaglige problemstillinger og fænomener. De får også et
styrket grundlag for at træffe informerede beslutninger i et samfund, som i
stigende grad påvirkes af naturvidenskabelige og teknologiske forhold.
Eleverne udvikler bedst deres kompetencer ved at deltage aktivt i processer,
hvor de skal anvende fagligheden, for
eksempel ved at bruge deres naturfag4

lige viden til at træffe informerede valg i
en undersøgelsesproces. Aktiv deltagelse forudsætter, at eleverne har medindflydelse på undervisningen.
Kompetenceorienteret naturfagsundervisning bidrager ikke kun til at
styrke elevernes læring, men fremmer
også deres motivation. Det skyldes
blandt andet, at eleverne kan se, hvordan de kan bringe den naturfaglige
viden i spil uden for skolen. Elevernes
engagement er i den forbindelse størst,
når de oplever den naturfaglige problemstilling, de arbejder med, som
vedkommende og meningsfuld, og når
de kan se, hvordan de kan anvende
det, de har lært, i personlige eller samfundsmæssige sammenhænge (Nielsen
2017).

En kompetence kan forstås som
det at kunne anvende viden og
færdigheder til at løse opgaver på
en måde, som lever op til kravene
i den givne situation. Blomhøj &
Jensen (2003) beskriver kompetence som ”en persons indsigtsfulde parathed til at handle i
forhold til udfordringerne i en
given situation”. Kompetencer er
altså viden knyttet til handling og
til personligt motiverede valg
(Nielsen 2017).
Kompetenceorienteret naturfagsundervisning kan forstås som
undervisning, der tager udgangspunkt i de fire kompetenceområder i Fælles Mål og understøtter
eleverne i at udvikle disse naturfaglige kompetencer. De fire kompetenceområder er fælles for alle
naturfagene i grundskolen. Den
kompetenceorienterede undervisning giver derfor gode muligheder
for at arbejde fællesfagligt i udskolingen og for at arbejde i en progression fra 1.-9. klasse.
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2 Tilrettelæg

4 Afrund

... undervisningen med metoder
og arbejdsformer, som inddrager
eleverne og styrker deres naturfaglige kompetencer.

... forløbet med opsamling
og overlevér erfaringerne til
naturfagsteamet.

Fagdidaktisk ramme
I modellen er viden om virkningsfuld
kompetenceorienteret naturfagsundervisning sammenfattet i en fagdidaktisk
ramme. Den fagdidaktiske ramme kan
anvendes uafhængigt af, hvilket konkret
naturfagligt tema der er i fokus.
Modellen illustrerer naturfagslærernes
arbejde med kompetenceorienterede
forløb fra idé til afrunding af forløb
gennem fire faser:
1. En undersøgelsesfase, hvor ideen til
et forløb undersøges nærmere.

2. En tilrettelæggelsesfase, hvor den
konkrete planlægning finder sted.
3. En fase, hvor undervisningen gennemføres.
4. En fase, hvor forløbet afrundes.
Gennem alle faser finder løbende
evaluering sted – fra opstilling af mål og
undersøgelse af eksisterende elevkompetencer til løbende observationer af
tegn på, at eleverne udvikler deres
naturfaglige kompetencer og endelig til
en opsamlende og afsluttende evalue-

ring. I praksis er der overlap mellem de
fire faser, og lærerne vil bevæge sig frem
og tilbage i processen.
Ud over at have de naturfaglige kompetencer som afsæt, er den virkningsfulde
kompetenceorienterede naturfagsundervisning kendetegnet ved autentiske
problemstillinger, elevstyring og problembasering. Disse kendetegn er i spil i
alle faser og udgør grundlæggende
opmærksomheder for lærerne i arbejdet med den kompetenceorienterede
undervisning. Du kan læse mere om
disse kendetegn i kapitel 2.
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Virkningsfuld kompetenceorienteret naturfagsundervisning
- centrale kendetegn
I virkningsfuld kompetenceorienteret naturfagsundervisning arbejder
eleverne problembaseret og selvstændigt med autentiske problemstillinger som omdrejningspunkt. I dette kapitel kan du læse mere om
tre centrale kendetegn ved virkningsfuld kompetenceorienteret
undervisning.
Autentiske problemstil
linger gør undervisningen
meningsfuld og relevant
for eleverne
Virkningsfuld kompetenceorienteret
naturfagsundervisning tager udgangspunkt i autentiske problemstillinger, som
knytter sig til et naturfagligt fænomen
eller emne (Meritt et al. 2017; Nielsen
2017; Sillasen et al. 2018; Andreasen et al.
2019; Pugh et al. 2017). I undervisningsvejledningerne til naturfagene forstås
autentisk sådan, at problemstillingerne
ligger i forlængelse af elevernes undren,
og at eleverne finder det vigtigt at belyse
eller svare på problemstillingerne. Det er
således væsentligt, at eleverne opfatter
problemstillingen som meningsfuld og
relevant.
I naturfagsundervisningen kan der
arbejdes med autentiske problemstillinger på flere forskellige måder
(Dolin 2003):
• For det første kan eleverne arbejde
med samfundsmæssige problem
stillinger. Det kan være gennem et
samarbejde med lokale virksomheder
eller foreninger, hvor eleverne skal
belyse og komme med inputs til de
konkrete problemstillinger, som virksomheden eller foreningen står over
for. Men det kan også være større og
mere globale problemstillinger som
eksempelvis FN’s Verdensmål for
bæredygtig udvikling.
6

• For det andet kan eleverne arbejde
med problemstillinger fra deres
egen hverdag. Det kan være en konkret personlig undren eller et konkret
fænomen fra elevernes egen hverdag,
som de opfatter som vigtigt. Det kan
eksempelvis være, hvorfor der nogle
gange er for varmt på deres værelse
og andre gange for koldt.
• Endelig kan undervisningen tage
udgangspunkt i en fagligt autentisk
situation. Det kan være ved, at eleverne møder en naturvidenskabelig
forsker, eller de udfører de samme
naturvidenskabelige forsøg, som
forskerne arbejder med.
Uanset hvilken form for autenticitet der
arbejdes med, vil det typisk være muligt
at knytte problemstillingerne til viden og
tilgange fra flere forskellige fagområder,
herunder også de samfundsvidenskabelige og humanistiske fag (Nielsen
2017).
Forskningen peger på, at eleverne bliver
bedre til at tilegne sig og fastholde naturfaglig viden og færdigheder, når de arbejder med autentiske problemstillinger.
De bliver også bedre til at anvende
denne viden til at forstå, forklare og
komme med løsninger på virkelige problemstillinger og fænomener fra deres
hverdag. Arbejdet med autentiske problemstillinger er desuden en vigtig kilde
til at øge elevernes interesse og motivation for naturfag. Det skyldes blandt
andet, at eleverne får en styrket forståelse af deres omverden og kan se, hvor-

dan de kan anvende den naturfaglige
viden i deres øvrige liv uden for skolen
(Merrit et al. 2017; Pugh et al. 2017;
Andreasen et al. 2019).

Problembaseret under
visning giver eleverne
ejerskab
Virkningsfuld kompetenceorienteret
naturfagsundervisning er problembaseret. I den problembaserede undervisning arbejder eleverne selvstændigt
med en autentisk undren eller problemstilling, og her er det problemet, der
styrer processen. Det betyder, at eleverne selv skal udforske problemstillingen og forsøge at finde egne svar
med en passende grad af støtte fra
lærerne. Dermed er det ikke givet på
forhånd, hvad eleverne skal gøre, og de
faglige begreber og sammenhænge
præsenteres først for eleverne, i takt
med at begreberne bliver relevante for
elevernes arbejde (Nielsen 2017; Kruit et
al. 2018). Problembaseret undervisning
styrker både elevernes motivation,
læring og erkendelse, når de får mulighed for selv at prøve sig frem og finde
egne svar. Problembaseret undervisning
står i kontrast til den type forsøgsbaseret
undervisning, der er bygget op omkring
”kogebogsopskrifter”. Kogebogsopskrifter bekræfter blot det, eleverne
ved i forvejen, og giver ikke et reelt billede af den naturvidenskabelige praksis
(Nielsen 2017; Christensen 2017;
Sammet & Dreesmann 2017).
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Det er muligt at tilrettelægge problembaseret undervisning på flere forskellige
måder. Én måde kan være gennem
undersøgelsesbaseret undervisning,
hvor eleverne skal afdække en konkret
undren eller et konkret fænomen gennem undersøgelser eller modelleringer.
Engineering-tilgangen kan være en
anden måde at arbejde med problembaseret undervisning på. Her skal eleverne udvikle praktiske løsninger på
konkrete problemstillinger eller behov.
Typisk vil et undervisningsforløb starte
med, at eleverne enten får stillet eller
selv identificerer et konkret problem,
som de herefter skal undersøge nærmere. Dernæst formulerer eleverne en
række krav til løsningen, som skal være
indeholdt, for at løsningen kan karakteriseres som tilstrækkelig god. Samtidig
beslutter og planlægger eleverne, hvordan de bedst arbejder henimod løsningen. Arbejdet henimod løsningen vil
ofte være en iterativ proces, hvor eleverne – med varierende støtte fra læreren – tester, evaluerer og forbedrer løsningen, indtil eleverne kan demonstrere, at løsningen besvarer problemet
og opfylder de opstillede krav.
'Engineering i skolen' er et nationalt
initiativ, der udbreder en konkret engineering-model, som indeholder syv
forskellige delprocesser. Første delproces handler om at forstå udfordringen.
Dernæst arbejder eleverne i fem delprocesser i varierende rækkefølge:
undersøge, få ideer, konkretisere, konstruere og forbedre. Sidste delproces
består af at præsentere (se forslag til
videre læsning).

Elevstyret undervisning
fremmer motivation
og læring
Virkningsfuld kompetenceorienteret
naturfagsundervisning kendetegnes
ved at være elevstyret. I den elevstyrede
undervisning arbejder eleverne selvstændigt med at udforske og finde
løsninger på problemstillinger og har

frihedsgrader og handlemuligheder til
at træffe valg i arbejdsprocessen. Det
kan handle om, at eleverne selv skal
analysere deres undersøgelsesspørgsmål, indhente viden og designe undersøgelser, hvilket er en forudsætning for,
at undervisningen er kompetenceorienteret. Hvis eleverne ikke kan
udvise handling, er det ikke muligt at
vurdere, om de er kompetente.
Undervisningsforløbene skal således
være relativt åbne, så eleverne har
mulighed for at finde frem til egne svar
på problemstillinger i stedet for at
reproducere allerede eksisterende
løsninger. Dette fremmer elevernes
motivation, læring og interesse for
naturfag, fordi de oplever at få ejerskab
over projektet og oplever arbejdet som
relevant (Nielsen 2017; Sølberg &
Waaddegaard 2019; Sillasen et al.
2018).
I den elevstyrede undervisning arbejder
eleverne med udgangspunkt i deres
eksisterende viden, færdigheder og
kompetencer. Det selvstændige arbejde
med en problemstilling kan derfor også
bestå i at blive opmærksom på, hvad
de ved og ikke ved om et emne eller en
problemstilling for på den baggrund at
indsamle ny information og viden
(Merrit et al. 2017). Det handler også
om, at eleverne går nysgerrigt til arbejdet med en problemstilling og stiller
spørgsmål, er kritiske og forsøger at se
emner, problemer og resultater fra flere
vinkler. I den forbindelse peger erfaringer med kompetenceorienteret undervisning på, at eleverne har behov for
varierende frihedsgrader grundet deres
forskellige forudsætninger. Lærerne har
en vigtig funktion i forhold til at støtte
eleverne i gradvist at opleve progression i arbejdet med en autentisk problemstilling. Dét arbejde beskrives i
næste afsnit om stilladsering.

Praktisk arbejde
Problembaseret undervisning kan
– men behøver ikke – indebære, at
eleverne gennemfører praktiske
undersøgelser eller eksperimenter. Det kan både være laboratoriearbejde, udforskning i naturen og
andre uformelle læringsmiljøer og
virtuelle eksperimenter. Praktisk
arbejde kan bidrage til elevernes
læring, fordi flere af elevernes
sanser aktiveres, når de får noget
konkret i hænderne. Det kræver
dog, at eleverne arbejder aktivt og
selvstændigt med at sætte det
praktiske arbejde i relation til de
naturvidenskabelige metoder,
modeller og begreber (Nielsen
2017; Christensen 2017; Sammet
& Dreesmann 2017; Prokop &
Fancovicová 2017).
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Lærerens faciliterende rolle i
virkningsfuld kompetenceorienteret naturfagsundervisning
I virkningsfuld kompetenceorienteret
naturfagsundervisning indtager læreren
en mere faciliterende end instruerende
rolle. Det indebærer, at læreren stilladserer elevernes undersøgelsesprocesser
og igangsætter dialoger uden selv at
have en styrende rolle (Hand et al. 2018;
Caiman & Jakobsen 2019). Læreren
præciserer ikke alt, hvad eleverne skal
gøre, men sikrer, at eleverne gennem
vejledning klædes på til at tage ansvar
for de beslutninger, de træffer i undersøgelserne (Skolforskningsinstitutet
2019b). Det handler med andre ord om
at finde den rette balance af frihedsgrader mellem på den ene side at guide
og stilladsere processen, så eleverne
oplever progression og på den anden
side at give plads til elevernes selvstændige arbejde, så eleverne oplever at
have ejerskab over processen (Nielsen
2017; Sølberg & Waaddegaard 2019;
Sillasen et al. 2018). Stilladseringen kan
overordnet opdeles i tre forskellige
typer, som præsenteres nedenfor.

Nedbrydning af undersøgelse i delprocesser
fremmer undersøgelses
kompetencer
En måde at støtte eleverne i undersøgelsesprocesserne er at nedbryde den
samlede undersøgelsesproces i en
række delopgaver, så eleverne gradvist
kan øve specifikke undersøgelses8

kompetencer (Kruit et al. 2018). Det kan
blandt andet være delopgaver eller
-processer, som knytter sig til forskellige
led i en undersøgelse, herunder formulering af undersøgelsesspørgsmål eller
udledning af hypoteser.

søgelse at finde svar herpå? Et det ét
spørgsmål? Er spørgsmålet specifikt?

I arbejdet i delprocesser forholder læreren sig til, hvilke undersøgelseskompetencer eleverne har i forhold til den
specifikke delopgave, de skal arbejde
med. På baggrund af en vurdering af
elevernes kompetencer, tilpasser og
differentierer læreren støtten (Kruit et al.
2018; Belland et al. 2017). Graden af
stilladsering vil med andre ord variere i
løbet af elevernes undersøgelsesproces
og afhænge af, hvor udviklede elevernes
kompetencer er i det specifikke element
af en undersøgelse.

I virkningsfuld kompetenceorienteret
naturfagsundervisning anvender læreren dialogisk undervisning. Det indebærer, at læreren via kommunikation og
interaktion fremmer elevernes aktive
deltagelse og undersøgelsesproces i
undervisningen, eksempelvis ved at
stille åbne og nysgerrige spørgsmål,
støtte eleverne i at strukturere og fremføre sammenhængende argumenter
samt tage selvstændigt stilling. Dialogisk
undervisning styrker elevernes kompetencer til at arbejde videnskabeligt og
undersøgende, herunder at argumentere og være kritisk reflekterende (Jay et
al. 2017; Skolforskningsinstitutet 2019a;
Hand et al. 2018; Nielsen 2017; Gere et
al. 2019). Dialogisk undervisning er et
væsentligt redskab til at stilladsere
elevernes undersøgelsesprocesser,
netop fordi dialogen træner eleverne i
at give eksempler, stille spørgsmål, give
feedback, bygge oven på andre elevers
bidrag og tilrettelægge samtale om egen
læring (Jay et al. 2017).

Konkret kan stilladseringen i en given
delopgave ske ved hjælp af modeller
eller materialer, som illustrerer den
proces, eleverne arbejder i, eller som
støtter eleverne i dele af den samlede
arbejdsproces (Sillasen et al. 2018; Kruit
et al. 2018; Belland et al. 2017; Malone et
al. 2018). Hvis eleverne for eksempel skal
udarbejde et undersøgelsesspørgsmål,
kan læreren udlevere en række refleksionsspørgsmål, som eleverne skal forholde sig til i arbejdsprocessen. Det
kunne være spørgsmål som: Er undersøgelsesspørgsmålet inden for det tema,
vi arbejder med? Kræver det en under-

Dialogisk undervisning
fremmer aktiv deltagelse
og en undersøgende tilgang

Elevernes undersøgelseskompetencer
styrkes også, når der etableres en
udforskende diskurs i klasselokalet. Den
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udforskende diskurs kan blandt andet
styrkes, når læreren og eleverne gennem
lærerfaciliterede diskussioner reflekterer
over sammenhængen mellem processen
og resultaterne i forhold til det, der er
karakteristisk for den undersøgelsesbaserede arbejdsmetode. Det kan for eksempel være diskussioner om, hvilke spørgsmål, hypoteser og forudsigelser der kan
undersøges, eller hvilken betydning forforståelser og fortolkning har for dataindsamling (Skolforskningsinstitutet 2019a;
Gere et al. 2019). Der ligger med andre ord
en vigtig opgave i at skabe klassemiljøer,
hvor eleverne bruger deres sprog (mundtligt og/eller skriftligt) til at debattere og
forhandle om spørgsmål, påstande og
evidens og derigennem skaber fundamentet for deres undersøgelse (Dobler et
al. 2019).

Formativ evaluering frem
mer elevernes bevidsthed
om samlet proces
Når læreren stilladserer elevernes undersøgende arbejde gennem formativ evaluering, styrkes elevernes udbytte af undervisningen. Formativ evaluering indebærer
blandt andet, at læreren fortæller eleverne om evalueringskriterierne for deres
undersøgelse, før de påbegynder arbejdet, eller at læreren inddrager eleverne i
formuleringen af mål som start på undervisningsforløbet (Sillasen 2017; Belland et
al. 2017; Sølberg & Waaddegaard 2019).
Undervejs i forløbet følger læreren op på
de opstillede mål sammen med eleverne
og fremhæver, hvad eleverne skal have
fokus på fremadrettet i processen.
Læreren kan følge op på, om eleverne har
indtænkt gentagende afprøvning for at
styrke deres resultaters validitet, eller om
eksperimentet reelt tester den opstillede
hypotese (Holmeier et al. 2018). Når formativ evaluering indtænkes i undervisningsforløbet, opnår eleverne et større
udbytte af undervisningen, fordi de får en
øget bevidsthed om, hvor de er i den
samlede læringsproces. Samtidig bliver
de bedre til at tage stilling til de forskellige elementer af deres undersøgelse
(Holmeier et al. 2018).

Blik for progressionen i undervisningen
Afsluttende evalueringer af et undervisningsforløb kan bruges formativt
til at styrke læreren i arbejdet med
at sikre progression i elevernes
læring. Hvis læreren tilrettelægger
og tilpasser et nyt undervisningsforløb på baggrund af viden om, hvilke
kompetencer eleverne har tilegnet
sig i det forrige forløb, kan det
bidrage til at sikre progression i
elevernes læring og på tværs af
undervisningsforløbene. I den
afsluttende evaluering af et forløb
kan læreren - eksempelvis i samarbejde med det naturfaglige team anvende og analysere mere kvalitative data, som er indsamlet systematisk og behandlet undervejs i forløbet. Det kan være løbende indtryk af
elevernes engagement, motivation,
spørgsmål og dialog eller fra elevprodukter, lektier eller quizzer
(Tougaard et al. 2019).

2019). Hvert bogstav repræsenterer
et element, lærerne bør tage stilling
til i sin planlægning af en evaluering.

SMTTE-modellen er et planlægnings- og refleksionsredskab, som
kan bruges til at rammesætte læreren arbejde med elevernes progression inden for og på tværs af undervisningsforløb (Tougaard et al.

Evaluering er en systematisk vurdering af elevernes kompetencer på
baggrund af de indsamlede tegn på
læring. Dette danner grundlag for
feedback til eleverne og kan indgå i
næste forløbs sammenhængsfase.

Sammenhæng er en beskrivelse af,
hvor eleverne er i deres læringsproces på et givent tidspunkt i forhold
til de fire naturfaglige kompetenceområder i Fælles Mål.
Mål indebærer formulering af konkrete mål for eleverne, som afspejler
undervisningsforløbets overordnede
mål.
Tiltag handler om, hvilke aktiviteter
der skal iværksættes i undervisningen, herunder hvordan og hvornår
der indsamles data i forløbet.
Tegn handler om, hvilke tegn på
læring lærerne er særligt opmærksom på gennem forløbet.

Forslag til videre læsning
Sølberg, J. (2020). To metaforer for
læring og kompetenceorienteret
undervisning. MONA - MatematikOg Naturfagsdidaktik, 2020(2), 16.
Tougaard, S. et al. (2019).
Evalueringstilgange i naturfag i
grundskolen. NEUC for Børne- og
Undervisningsministeriet.

Sillasen et al. (2018). Engineering i
skolen – Vidensgrundlag. VIA
University College.
Sølberg, J. et al. (2015).
Kompetencemål i praksis – hvad har
vi lært af KOMPIS? MONA Matematik- Og Naturfagsdidaktik
(2).
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Du står med en del af en samlet videnspakke
Alle materialer kan findes på emu.dk/grundskole/naturvidenskabsstrategien
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Udviklingsredskab
målrettet ledelse

- et fællesfagligt undervisningsforløb
i naturfag til 7. kl.

12 sider.

Planlægningsredskab

Tre fokuspunkter:

Vidensnotat

Otte sider til naturfagslærere
og vejledere i grundskolen.

Skoleledelsen kan fremme den naturfaglige kultur på skolen

En naturfaglig kultur kommer til udtryk, når naturfagslærerne sparrer med
hinanden og koordinerer undervisningen ud fra skolens strategi samt med blik for
mål og progression på tværs af klassetrin. Ledelsen kan fremme den naturfaglige
kultur på skolen gennem fokus på ledelse, organisering og kompetencer.

1. Ledelse

• Pædagogisk ledelse
Skoleledelsen kan udøve pædagogisk ledelse i relation
til naturfagene. Det handler eksempelvis om at inspirere
og motivere naturfagslærerne ved at deltage på
udvalgte naturfaglige teammøder og tage aktivt del i
dialoger om faglige eller didaktiske overvejelser.
• Naturfagshandleplan
Skoleledelsen kan udarbejde en naturfagshandleplan i
samarbejde med naturfagsvejlederen/ressourcepersonen - eksempelvis med en didaktisk og en organisatorisk dimension. Ledelsen og naturfagsvejlederen/ressourcepersonen kan løbende følge op på og justere
naturfagshandleplanen og på den baggrund tilrettelægge en proces for resten af naturfagsteamet.
• Et årligt planlægningsmøde
Som en del af naturfagshandleplanen kan skoleledelsen indkalde til et årligt planlægningsmøde med skolens naturfaglige teams for at forberede samt sikre
sammenhæng og progression i naturfagsundervisningen på tværs af fag og klassetrin. Mødet kan også være

Eksemplarisk
fællesfagligt forløb

en god anledning til at gøre op med vanetænkning om
naturfagsundervisningen og forholde sig til, om der er
grundlæggende tilgange til undervisningen, som kan
forbedres.
• Samarbejde med forvaltningen
Skoleledelsen kan bidrage til synergi mellem skolens og
forvaltningens visioner ved at undersøge og gå i dialog
med naturfagskoordinatoren om skoleforvaltningens
naturfagsstrategi.

16 sider til naturfagsteams
og -lærere.

• Videndeling om naturfagene
Skoleledelsen kan gøre den ledelsesmæssige opbakning til naturfagene tydelig gennem videndeling og
kommunikation om arbejdet i naturfagene på afdelingsmøder, årgangsmøder eller personalemøder.
• Samarbejde med kommunale aktører
Skoleledelsen kan opsøge og etablere samarbejde med
kommunale aktører (eksempelvis ungdomsuddannelser, naturfagsklubber mv.) om naturfagsundervisningen.

Udviklingsredskab

Links til inspiration om ledelse
Pædagogisk ledelse: Viden Om – Pædagogisk ledelse (Børneog Undervisningsministeriet) https://emu.dk/stx/forskning-og-viden/organisering-og-ledelse/viden-om-paedagogisk-ledelse

Redskabet er udarbejdet af Rambøll Management Consulting, VIA University College
og Københavns Professionshøjskole for Børne- og Undervisningsministeriet. Det er
et af flere elementer i en samlet videnspakke med materialer om kompetenceorienteret naturfagsundervisning. Hele pakken kan downloades på emu.dk.

Tydelig ledelse, der løfter naturfagsundervisningen: Ledelse,
der løfter naturfagsundervisningen (Astra & Børne- og
Undervisningsministeriet) https://astra.dk/materialer-fra-le-

Det fællesfaglige undervisningsforløb er udarbejdet af VIA University College,
Københavns Professionshøjskole og Rambøll Management Consulting for delse-loefter-naturfagsundervisningen-2020
Børneog Undervisningsministeriet. Det er et af flere elementer i en samlet videnspakke
med materialer om kompetenceorienteret naturfagsundervisning. Du kan Handleplan
downfor naturfagene: Skabelon til en lokal naturfagsloade hele pakken på emu.dk.
handleplan (Astra & Børne- og Undervisningsministeriet)

Vidensnotat

Fire sider til skoleledelserne.

https://astra.dk/sites/default/files/forankring_daekkeserviet_a4_2s_2020.pdf
Samarbejde med forvaltningen: Hvad er kommunal forankring
(Astra) https://astra.dk/kommunal-forankring
Samarbejde med lokale aktører: Artikel, inspiration og redskaber til brug af eksterne læringsmiljøer i naturfag (Børne- og
Undervisningsministeriet) https://emu.dk/grundskole/biologi/aaben-skole/brug-eksterne-laeringsmiljoeer-i-naturfag
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PowerPoint-præsentation

Video

Præsentation af de vigtigste pointer fra vidensnotatet.

Speed drawing.
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