
Forslag til kurser, faglige oplæg og emner til det faglige samarbejde 

v. Birgitte Bjørn Petersen og Michael Stender 

 

Undervisning i Verdensmål for Bæredygtig Udvikling  
Målgruppe: Alle lærere og pædagoger 

Da Verdensmålene for bæredygtig udvikling vedrører alle livets områder kan de med fordel indgå i 

undervisningen i hele fagrækken.  

Oplægget tager udgangspunkt i eksisterende materialer. Dels har Vidensby Sønderborg udviklet egne 

materialer, der tager udgangspunkt i at udfordre eleverne og leder dem gennem en innovativ 

arbejdsproces. Dels findes der en lang række on line og bog materialer, som kan bruges i undervisningen.  

 

Bevægelse i naturfagene 
Målgruppe: Naturfagslærere i alle 3 faser 

Med udgangspunkt i konkrete aktiviteter tages en drøftelse af på hvilke måder bevægelse kan ind tænkes i 

naturfagsundervisningen og dermed forbedre elevernes faglige udbytte.  

 

Kompetencer i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen 
Målgruppe: Natur og teknologi lærere, naturfagslærere i udskolingen 

Når fælles mål, videns- og færdighedsmål parrene er blevet vejledende, men kompetencemål og læseplan 

stadig er gældende; hvor står man så som underviser? Hvordan sikrer man en faglig progression i hele 

skoleforløbet?  

Få en aftale og program til et fagudvalgsmøde/en eftermiddag, som passer til jeres situation.  

 

De 4 kompetencer i spil ved naturfagsprøven 
Målgruppe: Naturfagslærere i udskolingen 

Hvordan planlægges, gennemføres og evalueres undervisningen, så den lever op til de reviderede krav i 

prøvevejledningen og –bekendtgørelsen? 

Med afsæt i konkrete undervisningsforløb arbejdes der frem mod et overblik over 3 år eller det nuværende 

år. En samling af anvendelige redskaber og ressourcer vil blive præsenteret og eller taget i brug.  

  



Jagten på Råstofferne og andre spil til naturfagsundervisningen  
Målgruppe: Lærere på 5. – 9. klassetrin eller elever på 5. – 9. klassetrin.  

1. Med udgangspunkt i spillet: Jagten på Råstofferne, som deltagerne prøver at spille, diskuteres 

læringseffekten af at anvende spil i undervisningen.  

2. Eller jeg kan spille Jagten på Råstofferne med en klasse sammen med læreren. Herved ser læreren 

spillet i anvendelse.  

 

Flyt mit kontor ud på skolen  
For at være mere til stede på skolerne, høre og se hvad udfordringerne er og give en hånd med, hvor det 

giver mening; så flytter jeg mit kontor ud på skolen nogle dage over en 2 – 3 ugers periode.  

 


