Fælles om løft af
naturfagsundervisningen
Denne guide giver en række anbefalinger til, hvordan
forvaltningen kan understøtte udviklingen af en stærk
naturfaglig kultur på skolerne og styrke implementeringen
af de fællesfaglige forløb og den fælles prøve i fysik/kemi,
biologi og geografi.
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Forord

Den naturvidenskabelige undervisning skal styrkes, flere

En mere helhedsorienteret naturfagstænkning betyder ikke

børn og unge skal have øjnene op for de mange mulighe-

en sammenlægning af de naturfaglige fag. Formålet er at

der i de naturvidenskabelige uddannelser, og så skal ud-

understøtte et tættere samarbejde mellem fysik/kemi-, bio-

dannelser og erhvervsliv arbejde endnu tættere sammen.

logi- og geografilærere om fællesfaglige forløb for dermed

Det er nogle af ambitionerne i en ny naturvidenskabs-

at styrke naturfagenes bidrag til elevernes naturfaglige

strategi for grundskolen og ungdomsuddannelserne, som

kompetencer.

udkom i marts 2018.
Denne guide skal inspirere forvaltningens arbejde med at
De seneste 10-15 år har der været stort politisk fokus på

løfte denne opgave ved at understøtte udviklingen af en

at udvikle naturfagene i folkeskolen. Opmærksomheden

naturfaglig kultur på skolerne. Den giver derfor et indblik i,

skal blandt andet ses i lyset af, at danske unges vigende

hvad der driver god implementering og giver en række kon-

interesse for naturfag har negative konsekvenser for re-

krete råd og inspirationsspørgsmål til, hvordan udvikling af

kruttering til de naturvidenskabelige og tekniske uddannel-

fællesfaglighed kan styrkes. Guiden henvender sig til kom-

ser på alle niveauer. Det primære formål med de politiske

munernes skoleforvaltninger. Det vil sige både skolechefer

initiativer har således været at styrke elevernes interesse

og pædagogiske konsulenter og /eller naturfagskonsulen-

og motivation for fagene gennem hele skoleforløbet.

ter. Derfor vil nogle af rådene og refleksionsspørgsmålene i
denne guide henvende sig mest til skolechefer, mens andre

Både i 2009 med indførslen af ”Fælles Mål” og i 2013

vil være mest relevante for pædagogiske konsulenter.

med folkeskolereformen er der sket en udvikling mod en
større sammentænkning af naturfagene i grundskolen samt

God læselyst!

modernisering af prøverne. Den ny fælles prøve i fysik/
kemi, biologi og geografi blev indført i 2015 med anvendelse fra skoleåret 2016/2017. Formålet hermed er at sikre,
at de naturfaglige prøver understøtter folkeskolereformens
mål om at løfte det faglige niveau. Samtidig skal prøverne i
højere grad motivere og understøtte en undervisning, der
er varieret, anvendelsesorienteret og rettet mod verden
udenfor og efter folkeskolen.
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Styrket implementering af fællesfaglige forløb og
fælles prøve i naturfag skal styrke elever og lærere

på skolen på tværs af naturfagene. Det indebærer blandt
Elevernes interesse for naturfag og deres evne til at

andet implementering af fællesfagligt samarbejde og prak-

arbejde fællesfagligt skal styrkes uden at gå på kom-

sisnær undervisning.

promis med den faglige kvalitet i de enkelte naturfag.
Det er den primære intention med indførslen af de

Den hidtidige implementering af fællesfaglige forløb og

fællesfaglige forløb og den fælles prøve i naturfag,

den fælles prøve er kendetegnet ved en høj grad af dele-

som samtidig skal underbygge kvaliteten i under-

gering af ansvar til lærerne i naturfag. Der er imidlertid en

visningen og føre til mere fællesfagligt samarbejde

række organisatoriske forhold, der har betydning for imple-

mellem lærerne.

menteringen, som lærerne ikke har indflydelse på, og hvor

Dermed er de fællesfaglige forløb og den fælles prø-

skoleledelsen og forvaltningen har et fælles ledelsesmæs-

ve en vigtig brik, der bidrager til realiseringen af både

sigt ansvar. Det gælder eksempelvis de fysiske rammer,

nationale og lokale målsætninger, der blandt andet

lærernes kompetencer og rammer for teamsamarbejde.

handler om:
I forlængelse heraf har tre fjerdedele af de adspurgte lære• At styrke elevernes interesse for og kompetencer
inden for naturvidenskabelige fag
• At styrke elevernes dannelse generelt og særligt

re i evalueringen oplevet, at den nye fælles prøve har givet
anledning til bekymringer knyttet til tidsforbrug, kompetencer og rammer for de nye fællesfaglige tiltag.

naturfaglig dannelse
Evalueringen har også afdækket gode eksempler på, hvor• At styrke fællesfagligt samarbejde mellem lærere
og fællesfaglige kompetencer hos eleverne

Hovedpointer fra evaluering af det første år med
den ny fælles naturfaglige prøve
Evaluering af det første år med de nye prøveformer i fysik/

ledes kommunale indsatser har kunnet støtte implementeringen på skolerne.
Det er derfor væsentligt, at skolernes ledelse sammen med
den kommunale forvaltning tager del i den opgave, det er
at udvikle skolens naturfaglige kultur og skabe gode rammer for lærernes arbejde.

kemi, biologi og geografi viser overordnet, at skolerne er
kommet godt i gang med implementeringen af de fæl-

Det anbefales på baggrund af evalueringen, at skoleledel-

lesfaglige forløb og den nye fælles prøve. Evalueringen

serne med støtte fra de kommunale forvaltninger priorite-

viser også, at de steder, hvor der er en høj grad af imple-

rer en mere aktiv implementeringsindsats, der kan under-

mentering efter hensigten, oplever eleverne et positivt og

støtte lokal udvikling af naturfaglig kultur som fundament

lærerigt udbytte af den fællesfaglige undervisning.

for de fællesfaglige forløb og den fælles prøve.

Implementering handler ikke blot om en ny prøveform,

Se link til hele evalueringen bagerst i denne publikation.

men om at skabe en helhedsorienteret naturfaglig kultur
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Naturfaglig kultur
Den naturfaglige kultur udgør fundamentet for implementering af den ny fælles prøve og de fællesfaglige
forløb i naturfag. Naturfaglig kultur skabes gennem løbende udveksling og udvikling af fagopfattelser, værdisæt, normer og praksisformer med henblik på at realisere naturfaglig undervisning i relation til skolens samlede
opgave. Skolens naturfaglige kultur rummer flere dimensioner, blandt andet fortolkning af indhold i naturfag,
realiseringen af samarbejde blandt skolens lærere samt de lokale praktiske rammer for arbejdet i skolen. Realiseringen af den naturfaglige undervisning på skolen er ikke kun en opgave for de lærere der har naturfagstimer
på skemaet, men involverer også skoleledelsen, eleverne og deres forældre samt de andre lærere på skolen1.
Et eksempel på en skoles naturfaglige kultur kan ses i videoen om Løsning Skole (uvm.dk/naturfag). Her fortæller ledelse og lærere om, hvordan de bidrager til udviklingen af en stærk naturfaglig kultur, og hvordan det
påvirker implementeringen af de nye naturfaglige tiltag positivt.
1

Sølberg (2006).

Fælles om løft af naturfagsundervisningen • 5

Hvad er god
implementering?
Vellykket implementering kræver en målrettet og aktiv

Denne guide er derfor bygget op efter disse tre drivkræf-

understøttelse af implementeringsprocessen. Implemen-

ter; ledelse, organisering og kompetencer1. I jeres aktive

teringsforskningen peger på, at ny lovgivning og politiske

understøttelse af jeres implementering af de fællesfaglige

aftaler, hvis de står alene og ikke understøttes med lokale

forløb og den fælles prøve er det vigtigt at have for øje, at

implementeringsgreb, sjældent ændrer den pædagogiske

de tre drivkræfter er gensidigt afhængige og skal under-

praksis. Det er heller ikke tilstrækkeligt blot at ’hjælpe pro-

støtte hinanden. Det er altså afgørende at have fokus på

cessen lidt på vej’ med et kursus og et opfølgningsmøde.

alle tre drivkræfter.

Som forvaltning kan I derfor med fordel spille en aktiv rolle

Med afsæt i de første erfaringer med implementeringsar-

i implementering af de fællesfaglige forløb og den fælles

bejdet får I med denne guide en række råd og inspiration

prøve. Forvaltningsmæssig handlen på nedenstående tiltag

til refleksionsspørgsmål, der er knyttet til de fællesfaglige

både understøtter implementering og styrker udviklin-

forløb og den fælles prøve. Råd og refleksionsspørgsmål er

gen af en naturfaglig kultur. Implementeringsforskningen

udviklet med udgangspunkt i hver af de tre drivkræfter.

tilbyder en enkel model, der giver svar og inspiration til,
hvordan I kan understøtte implementeringsdrivkræfter og
mindske konsekvenserne af de barrierer, I kan møde. Det
handler om:
• at udøve strategisk og visionær ledelse
• at sikre de nødvendige rammer for skolerne, samt
• at sikre, at de rette kompetencer er til stede.
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Fixsen, D. L.; Naoom, S. F.; Blasé K. A.; Friedman, R. M. & Wallace, F.
(2005). Implementation research: A synthesis of the literature. Tampa,
FL: University of South Florida, Louis de la Parte Florida Mental Health
Institute, The National Implementation Research Network.
Albers, B; Høgh, Helle & Månsson, Hans (2015). Implementering. Fra
viden til praksis på børne- og Ungeområdet. København: Dansk Psykologisk Forlag.
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1. Styrke fokus på de fællesfaglige

1. Facilitere samarbejde og netværk

1. Skabe overblik over den ressource-

forløb og den fælles prøve i
naturfag
2. Understøtte skolernes arbejde
med en fælleskommunal vision
og strategi

på tværs af skoler
2. Understøtte en virkelighedsnær og
anvendelsesorienteret undervisning

mæssige kapacitet på skolerne
2. Sikre en samlet strategi for og
investering i kompetenceudvikling
3. Understøtte kompetenceudveksling
gennem netværk og videndeling på
tværs af skoler
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Ledelse

Implementering kræver lederskab for at understøtte tilpasning til det nye. Der skelnes mellem
”teknisk ledelse”, som handler om at tildele ressourcer, fordele ansvaret for opgaver, opsætte
mål og at administrere tid og arbejdsindsats og ”adaptiv ledelse” (forandringsledelse), som
handler om at håndtere de udfordringer, der opstår i implementeringsprocessen. Endelig
handler lederskab om at skabe en proces, der styrker motivation og ejerskab til det nye tiltag.1

Erfaringerne peger på, at de kommunale forvaltninger bør

fra forvaltningen og tæt dialog med skoleledelserne, der

sætte fokus på at:

eksempelvis kan udmønte sig i en lokal handleplan, der
tilpasses den enkelte skole. Evalueringen af første år med

1. Styrke fokus på de fællesfaglige forløb og den fælles

den nye prøve viser, at lærerne generelt er bekymrede

prøve i naturfag

ift. at få det fællesfaglige til at lykkes og opnå de ønskede

For at sikre en succesfuld implementering, er det vigtigt,

effekter. Derfor er det afgørende for implementeringen, at

at skoleforvaltningen tager del i den opgave, det er at

der fra forvaltningen og skoleledelsen vises interesse og

udvikle skolernes naturfaglige kultur. Forvaltningen og

løbende følges op på lærernes arbejde med det nye, såvel

skoleledelserne skal i fællesskab sætte retningen og skabe

pædagogisk som fagligt. Det er med andre ord vigtigt, at

gode rammer for skolernes arbejde med de fællesfaglige

lærerne ikke oplever at være alene med opgaven, men at

forløb og den fælles prøve, fx gennem løbende kapaci-

der i kommunen udvikles en fælles naturfagsstrategi, der

tetsopbygning af naturfagslærerne. Det er også centralt,

går på tværs af forvaltning, skoleledelse og lærere. Boksen

at forvaltningen løbende følger op på skolernes arbejde

på næste side viser et eksempel herpå.

med de nye opgaver og understøtter skoleledelserne, hvor
der er behov for det. Det kræver tydelig kommunikation

2. Understøtte skolernes arbejde med en fælleskommunal
vision og strategi

”

Der skal være et meningsfuldt sigte

I forlængelse af ovenstående er det centralt, at visionen og
strategien for naturfagsområdet i kommunen kommunike-

med en strategi, og det skal være

res tydeligt til skoleledelserne. Strategien sætter retningen

meningsfuldt for dem, der deltager i

for skolernes lokale arbejde med at implementere den fæl-

det – både lærere, ledere, forvaltning
og politikere. Og så skal der være et tæt

les prøve og de fællesfaglige forløb, herunder formål, mål
og handlinger. Det er forskelligt fra kommune til kommune,
hvor højt naturfag og fællesfaglighed er på den politiske

samarbejde mellem de forskellige led

dagsorden. De fleste kommuner har fokus på at udvikle

– lærere, ledere og forvaltning, og det

elevernes naturfaglige kompetencer og følger løbende

skal koordineres centralt fra.
Naturfagskonsulent, Lyngby-Taarbæk kommune

op elevernes resultater, blandt andet i forbindelse med
udarbejdelse af kvalitetsrapporten. Samtidig er det også
relevant at forholde sig til regeringens nye naturvidenskabsstrategi, som lægger op til, at strategiens initiativer

1

Fixsen et al. (2005), Albers, Høgh & Månsson (2015)
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understøttes lokalt.

Lyngby-Taarbæk Kommunes naturfagsstrategi er funde-

sisstudier foregår i fagteams med støtte af en facilitator

ret på et generelt ønske om at styrke elevers interesse i

og et fælles didaktikteoretisk begrebsapparat (begreber,

naturfag og en specifik udfordring ift. at vende den nati-

principper og modeller).

onale tendens, at elever tidligt i skolegangen taber interessen for naturfag. Det er et erklæret mål, at eleverne
skal opleve mere elevcentreret undervisning. Strategien
tager afsæt i, at læreren er den afgørende faktor for
elevernes udbytte af undervisningen (både den enkelte
time og skolegangen generelt), og at jo større didaktisk

Didaktik defineres her som viden om forholdet mellem
undervisning og læring i et fag, og indsatserne under
strategien fokuserer på at give lærere optimale muligheder for at tilegne sig specifik didaktisk viden (frem for
generelle metoder).

viden en lærer har, desto friere er vedkommende til at

Naturfagsstrategien rummer flere tiltag, bl.a. skole-virk-

planlægge, gennemføre og justere sin undervisning,

somhedsamarbejde og naturfagsfestivaler, og udmøntes

herunder at ændre praksis.

på de enkelte skoler i handleplaner, der giver overblik

Baseret på forskningens bedste bud på effektive veje til
varig praksisændring er en af kerneindsatserne bygget
op om didaktiske praksisstudier. Her får lærerne mulighed for at udvikle og tilegne sig didaktisk viden gennem
forskningslignende processer; forstudie, hypotese,
afprøvning, observation, analyse. De didaktiske prak-

over skolens samlede indsatser ift. strategien. Den samlede udmøntning af strategien kræver tæt kommunikation mellem og en stærk koordinering på tværs af lærere,
vejledere, ledelser og forvaltning. Den opgave løftes
af alle parter, men det er væsentligt, at forvaltningen
påtager sig det centrale ansvar.
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”

I projektet skulle skoleledelsen involveres på to workshops, hvor lærerne fik
mulighed for at føre lederne ind i, hvad
det egentlig er, de gør, når de arbejder
undersøgende og problemorienteret i
naturfag. Det var rigtig godt for begge
parter, og skoleledelserne var meget
engagerede.

Naturfaglig konsulent, Vejle Kommune
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I Vejle Kommune er der positive erfaringer med
at inddrage skoleledelsen i udviklingsprojekter, så
ledelsen får en øget forståelse for fællesfaglighed
i naturfag. Kommunen er engageret i et treårigt
projekt om engineering i skolen, som indeholder en
didaktik, der passer godt til den naturvidenskabelige arbejdsmetode, samtidig med at den er oplagt at
bruge ift. undervisning frem mod den fælles prøve.

Fokus på ledelse:
• Har I i jeres kommune en fælles strategi for implementeringen af de nye naturfagsforløb og den
fælles prøve?
• Kender skolerne strategien, og har de udarbejdet
handleplaner for, hvordan målene med strategien
skal opnås på skolerne?
• Følger I som skolechef og pædagogisk konsulent
løbende op på arbejdet med implementering
af de nye naturfagsforløb og den fælles prøve i
samarbejde med de enkelte skoler?
• Følger I løbende op på elevernes faglige resultater i naturfag, fx i forbindelse med udarbejdelse
af kvalitetsrapporten, og er I i løbende dialog med
skolerne og politikerne om udviklingen i resultaterne?
• Sætter I fokus på skoleledelsernes vigtige ledelsesopgave i forbindelse med implementeringen,
således at opgaven ikke overlades til lærerne på
de enkelte skoler? Er forventningerne til skoleledelsernes rolle, som deltager i implementeringen,
kommunikeret tydeligt fra jer i forvaltningen?

Den naturvidenskabelige undervisning
skal styrkes
Regeringen præsenterede i marts 2018 en ny strategi til at styrke naturvidenskabsfagene i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. De 180 millioner
kroner, der er afsat til strategien i årene 2018-2024,
skal blandt andet gå til:
• Bedre grundlæggende naturfaglige kundskaber
hos alle elever
• Styrkede lærerkompetencer og dermed en bedre
undervisning
• Bedre vilkår for særligt talentfulde elever inden
for de naturvidenskabelige fag.
Hele naturvidenskabsstrategien kan hentes og læses
her: www.regeringen.dk/publikationer-og-aftaletekster/
national-naturvidensskabsstrategi
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Organisering

De organisatoriske implementeringskræfter er sammensat af de strukturer og systemer, som
organisationen kan bygge op omkring indsatsen, og som derigennem støtter det løbende
implementeringsarbejde.1

Erfaringerne peger på, at de kommunale forvaltninger bør

med henblik på at identificere fælles eller tværgående

sætte fokus på at:

udfordringer og ikke mindst løsninger herpå. I regeringens
nye naturfagsstrategi lægges vægt på, at der er behov for

1. Facilitere samarbejde og netværk på tværs af skoler

stærkere fagdidaktiske miljøer lokalt, og der opfordres til, at

I flere og flere kommuner dannes netværk af vejledere i

der i alle kommuner er en naturfagskoordinator. Samtidig

forskellige fag på tværs af skoler. I nogle kommuner mang-

er det også centralt, at forvaltningen faciliterer og under-

ler der stadig effektive og udbytterige faglige praksisfæl-

støtter netværk blandt skoleledelse ift. at udveksle erfarin-

lesskaber og netværk i naturfag. Dette kan en kommunal

ger om organisering i forbindelse med implementeringen.

naturfagskoordinator facilitere og understøtte. I forbindelse

Fx angående oprettelse af naturfagsteams og udpegning af

med de nye naturfaglige tiltag i udskolingen er det særligt

naturfagsvejleder, fælles forberedelsestid, årsplanlægning

relevant at have et netværk blandt naturfagsvejledere/res-

og skemalægning, som alt sammen er afgørende for at

sourcepersoner i naturfag, som kan mødes om videndeling

skabe en stærk naturfaglig kultur lokalt.

og erfaringsudveksling. Både med henblik på at dele de
gode erfaringer fra skoler, som er langt med implemen-

2. Understøtte en virkelighedsnær og

teringen og har fundet interessante løsninger, men også

anvendelsesorienteret undervisning
For at opnå målene om udvikling af elevernes naturfaglige
kompetencer og interesse for naturfag, er det nødven-

Eksempel på samarbejde mellem leder
og ressourcepersoner
I Hillerød Kommune har man oprettet et netværk for
naturfaglige ressourcepersoner, som mødes fire gange om året. Ressourcepersonerne bruger netværket
til at udvikle det naturfaglige område – herunder at
dele erfaringer og drøfte udfordringer i forbindelse
med den ny fælles prøve. Kommunens naturfagskoordinator, som er tovholder for netværket, fortæller,
at bl.a. deltagelse i Big Bang-konferencen har været
med til at inspirere, opbygge gode relationer internt
i netværket og givet mulighed for at stille spørgsmål
til eksperter udenfor kommunen.
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digt at sikre en undervisning, som er tæt på praksis. Det
kan blandt andet understøttes gennem den åbne skole.
Evalueringen viser imidlertid, at praktiske undersøgelser
i naturområder eller besøg på virksomheder er svære at
integrere i naturfagsundervisningen. Det er især oplevelsen af tidspres hos lærerne, som resulterer i mindre brug
af eksterne læringsressourcer og ud-af-huset-aktiviteter.
Mens der er et lovgivningsmæssigt krav til, at skolerne
samarbejder med lokale organisationer som kultur- og
idrætsforeninger, er der ikke et krav om samarbejde med
virksomheder i loven. Regeringen opfordrer dog i sin nye
Naturfagsstrategi til et større samarbejde mellem skoler og
virksomheder for at sikre, at eleverne får en større oplevelse af, hvad naturvidenskab kan bruges til. Forvaltningen

kan understøtte skolerne ved at stå for at koordinere og

til gengæld sætte fokus på, at skolerne prioriterer dette,

kvalitetssikre samarbejde med eksterne aktører. Det er

og at de har de nødvendige rammer for at kunne udnytte

skolerne, der – ud fra de etablerede samarbejdsaftaler –

aftalerne.

vælger, hvem de vil indgå samarbejde med og står for den
praktiske tilrettelæggelse af forløbet. Forvaltningen kan

1

Fixsen et al. (2005), Albers, Høgh & Månsson (2015)

Fokus på organisering:
• Har I en kommunal koordinator i naturfag som bl.a.

• Har I drøftet med skoleledelser og virksomheder, hvad

samler og faciliteterer skolernes naturfagsvejledere/

der skal til for, at et samarbejde skaber værdi for og

ressourcepersoner i et netværk?

motiverer begge parter?

• Faciliterer I fra forvaltningens side, at skoleledelserne

• Er der klare kommunikationsveje, således at poten-

erfaringsudveksler ift. arbejdet med implementering,

tielle samarbejdspartnere ved, hvor de skal henvende

og tager I aktiv del i at sikre, at der sker videndeling

sig, når der er tale om hhv. opstart af et samarbejde,

og udveksling af de gode eksempler mellem skolerne?

afklaring af rammer for et samarbejde og konkrete

• Har I taget stilling til, hvordan I vil understøtte den
åbne skole, herunder hvilke opgaver, der ligger cen-

aftaler?
• Følger I op på, om skolerne gør brug af samarbejdsaf-

tralt i skoleforvaltningen, og hvilke opgaver der ligger

taler med virksomheder, og evaluerer I, hvad skolerne

decentralt på skolerne? Har I sikret ledelsesforankring

(herunder lærere og elever) og virksomhederne får ud

både centralt og decentralt?

af samarbejdet?

• Har I afklaret, hvad rammerne for et samarbejde mellem skoler og virksomheder er, og er dette meldt ud til
skoler og virksomheder?
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Kompetencer

Kompetencer er de mekanismer, der iværksættes for at rekruttere og udvælge de medarbejdere,
der vil anvende og implementere den nye indsats, samt aktiviteter til at udvikle, forbedre og
opretholde deres evne til at implementere indsatsen til gavn for organisationens brugere.1

Erfaringerne peger på, at de kommunale forvaltninger bør

har gennemført supplerende kompetenceudvikling som

sætte fokus på at:

følge af indførelsen af den fælles prøve. Der er også fokus
på dette nationalt, fx vil regeringen ifølge den nye Naturvi-

1. Skabe overblik over den ressourcemæssige kapacitet på

denskabsstrategi sætte gang i en række initiativer, der skal

skolerne

bidrage til kompetenceudvikling for naturfagslærerne.

Det er væsentligt, at forvaltningen skaber overblik over

)

og sikrer den kommunale kapacitet på tværs af skoler.
Evalueringen viser, at den ny fælles prøve er udfordrende

Viborg kommune anvender løbende ledelsesin-

for en del af de lærere og censorer, der har gennemført

formation og UVM’s datavarehus til at få overblik

vejledning og eksamination ved prøven i 2017. Lærere og

over, hvor der er behov for supplerende kompe-

censorers faglighed kan blive udfordret, når eleverne i de-

tenceudvikling i naturfagene og på den baggrund

res valg af problemstillinger inddrager fag, hvor enten lærer

lægge en fælles plan for kommunens kompetence-

eller censor ikke har linjefags-/undervisningsfagskompe-

udvikling. Heri har man defineret kompetenceud-

tence. Dette er en reel udfordring, da løsningen i både den

vikling bredt, så det spænder fra formel efter- og

prøveforberedende periode og i prøvesituationen bliver, at

videreuddannelse til deltagelse i netværk og reflek-

der ikke følges tilstrækkeligt op med kvalificerede spørgs-

sion over egen praksis. Det skyldes, at der i kom-

mål, der kan afdække elevens kompetencer og potentialer.

munen lægges vægt på, at sparring, videndeling og

Skoleledelsens opgave er her at sikre, at naturfagslærerne

udvikling på, at sparring med kollegaer på tværs af

løbende bliver opkvalificeret i deres egne fag, herunder

skolerne bidrager til vidensproduktion og faglig op-

generel naturfagsdidaktik (se publikation til skoleledelsen

kvalificering. Forvaltningen kan særligt understøtte

på uvm.dk/naturfag). Forvaltningen spiller i den sammen-

kompetenceudviklingen på skolerne ved at bidrage

hæng en vigtig rolle i forhold til at sikre at opkvalificeringen

til vikardækning under aktiviteterne.

kan ske.
2. Sikre en samlet strategi for og investering i

3. Understøtte kompetenceudveksling gennem netværk

kompetenceudvikling

og videndeling på tværs af skoler

Forvaltningen har en vigtig opgave i at sikre, at der er en

I evalueringen er der gode eksempler på, at væsentlige

fælles strategi for kompetenceudvikling. Evalueringen viser,

dele af lærernes oplevede kompetenceudvikling er uformel

at lærerne oplever, at de fællesfaglige tiltag stiller krav til,

og skyldes interaktion mellem lærere. Dette peger på, at

at lærerne har kompetencer i de fag, de ikke har undervis-

videndeling, især hvis den sættes i system, kan bidrage til

ningskompetence i. Kun 20 pct. af lærerne i evalueringen

udvikling af praksis og til forandring på den enkelte skole.
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”

Vi afholder udgifter til kompetence-

I Vejle Kommune har man fokus på at skabe en fæl-

udvikling fra forvaltningens side, og vi

les forståelse for de naturfaglige kompetencer og

vikardækker også. Vores oplevelse er, at

arbejdsmetoder blandt lærerne og dermed et fælles
grundlag for at bedømme eleverne til den fælles

vikardækning er vigtigt, for ellers kan

prøve. De har gode erfaringer med at samle natur-

det være svært at få det til at hænge

fagslærere fra udskolingen på tværs af skolerne til

sammen ude på skolerne.

arbejdsmøder, hvor de drøfter deres forståelse af

Pædagogisk Konsulent, Viborg Kommune

naturfaglige kompetencer. Lærerne har blandt andet udarbejdet et værktøj med de fire naturfaglige
kompetencer og karakterskalaen, som er med til at
skabe et fælles bedømmelsesgrundlag og forståelse
på tværs af kommunens lærere.

Kompetenceudvikling baseret på skolernes fagteams er
blevet testet i et fireårigt udviklingsprojekt rettet mod kom-

Fokus på kompetencer:

petenceudvikling af lærere i naturfag. På baggrund af pro-

• Har I i forvaltningen et overblik over den res-

jektet blev Q-modellen udviklet, som har vist sig at skabe

sourcemæssige kapacitet på skolerne med hensyn

gode resultater ift. kompetenceudvikling i teams2. Her har

til lærernes kompetencer i forbindelse med den ny

forvaltningen en vigtig rolle i at understøtte erfarings- og

fælles prøve og de fællesfaglige tiltag?

videndeling mellem naturfagsvejledere og naturfagsteams
på tværs af skoler, således at videndeling ikke kun sker
internt i en lærergruppe men også på tværs af skoler. Dette
hænger sammen med organiseringen som nævnt ovenfor,
hvor det er centralt, at forvaltningen understøtter og faciliterer de tværgående netværk, og at en pædagogisk

• Har I en strategi for kompetenceudvikling i kommunen, som også angår, hvordan I sikrer, at lærerne har de rette kompetencer i forbindelse med den
ny fælles prøve og de fællesfaglige forløb?
• Bruger I i jeres kommune netværk mellem natur-

konsulent eller naturfagskoordinator eventuelt er med til at

fagsvejledere/ressourcepersoner til kompeten-

understøtte kompetenceudvikling i disse netværk.

ceudvikling herunder udvikling af praksis? Er der
potentiale for, at I som forvaltning kan understøtte

1
2

Fixsen et al. (2005), Albers, Høgh & Månsson (2015)
Kilde: http://projekter.au.dk/q-model/kom-i-gang-med-q-modellen/qmodellen-hvordan-goer-man/skolens-ledelse/

denne form for kompetenceudvikling (yderligere)?
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Vigtig viden

• Her kan du finde og læse regeringens nye strategi:
”National Naturvidenskabsstrategi” fra marts 2018.

fællesfaglige forløb og den nye prøve kan implementeres,
og den kan inspirere til, hvordan skoleledelsen kan understøtte og samarbejde med naturfagslærerne omkring

• Du kan læse Rambølls evaluering af det første år med den

dette arbejde.

fælles prøve: ”Statusnotat, Evaluering og følgeforskning:
Indførelse af den ny fælles prøve i fysik/kemi, biologi og

• I publikationen ”Tydelig ledelse løfter naturfagsun-

geografi – prøvens betydning for undervisningens form og

dervisning” (uvm.dk/naturfag) præsenteres en række

indhold” her.

anbefalinger til, hvordan skoleledelsen kan understøtte
udviklingen af en stærk naturfaglig kultur på skolerne og

• På emu.dk findes fælles mål og læseplaner for de tre
naturfag:

styrke implementeringen af de fællesfaglige forløb og
den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi.

• Fysik/Kemi
• Biologi
• Geografi
• På Undervisningsministeriets hjemmeside kan du finde
prøvevejledninger til folkeskolens prøver. Tryk her.
• Her kan du også læse om Undervisningsministeriets

• Her kan du finde og læse Rambøll’s hvidbog om implementering: ”Nye tilgange til implementering af policy”.
• Hos Astra, det nationale center for læring i natur, teknik
og sundhed kan du læse om og få inspiration til arbejdet
med den fælles prøve: ”Få styr på den fælles prøve i fysik/
kemi, biologi og geografi”. Tryk her.

læringskonsulenter i Naturfagene fysik, kemi, biologi og
geografi:

• På Astras hjemmeside findes en samling af didaktiske
artikler, som kan understøtte udviklingen af naturfaglig

• På dette link (uvm.dk/naturfag) kan I se en video, hvor

kultur på skoler: ”Didaktiske artikler”. Tryk her.

møder vi en skole, som er godt i gang med at opbygge en
naturfaglig kultur, som både skoleledelse, lærere og elever
kan være del af. Videoen viser eksempler på, hvordan
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