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Den naturvidenskabelige undervisning skal styrkes, flere 

børn og unge skal have øjnene op for de mange muligheder 

i de naturvidenskabelige uddannelser, og så skal uddannel-

ser og erhvervsliv arbejde endnu tættere sammen. Det er 

nogle af ambitionerne i en ny naturvidenskabsstrategi for 

grundskolen og ungdomsuddannelserne, som udkom i marts 

2018. 

De seneste 10-15 år har der været stort politisk fokus på at 

udvikle naturfagene i folkeskolen. Opmærksomheden skal 

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

for naturfag har negative konsekvenser for rekruttering til 

de naturvidenskabelige og tekniske uddannelser på alle ni-

veauer. Det primære formål med de politiske initiativer har 

således været at styrke elevernes interesse og motivation 

for fagene gennem hele skoleforløbet. 

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

folkeskolereformen er der sket en udvikling mod en stør-

re sammentænkning af naturfagene i grundskolen samt 

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. 

En mere helhedsorienteret naturfagstænkning betyder 

ikke en sammenlægning af de naturfaglige fag. Formålet er 

at understøtte et tættere samarbejde mellem fysik/kemi-, 

biologi- og geografilærere om fællesfaglige forløb for der-

med at styrke naturfagenes bidrag til elevernes naturfaglige 

kompetencer. 

Denne guide skal inspirere skoleledelsens arbejde med at 

løfte denne opgave ved at understøtte udviklingen af en 

naturfaglig kultur på skolen. Den giver et indblik i, hvad der 

driver god implementering og giver en række konkrete råd 

og inspirationsspørgsmål til, hvordan udvikling af fælles-

faglighed kan styrkes. Guiden henvender sig til hele skolens 

ledelse. Det vil sige både skoleleder, og pædagogiske ledere 

og /eller naturfagsvejledere. Derfor vil nogle af rådene og 

refleksionsspørgsmålene i denne guide henvende sig mest 

til skoleleder, mens andre vil være mest relevante for pæda-

gogiske ledere og vejledere. 

God læselyst! 

Forord

Tydelig ledelse løfter naturfagsundervisning  • 3



Styrket implementering af fællesfaglige forløb og 
fælles prøve i naturfag skal styrke elever og lærere

Elevernes interesse for naturfag og deres evne til at 

arbejde fællesfagligt skal styrkes uden at gå på kom-

promis med den faglige kvalitet i de enkelte naturfag. 

Det er den primære intention med indførslen af de 

fællesfaglige forløb og den fælles prøve i naturfag, 

som samtidig skal underbygge kvaliteten i under-

visningen og føre til mere fællesfagligt samarbejde 

mellem lærerne. 

Dermed er de fællesfaglige forløb og den fælles prø-

ve en vigtig brik, der bidrager til realiseringen af både 

nationale og lokale målsætninger, der blandt andet 

handler om: 

• At styrke elevernes interesse for og kompetencer 

inden for naturvidenskabelige fag  

•  At styrke elevernes dannelse generelt og særligt 

naturfaglig dannelse

•  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/

kemi, biologi og geografi viser overordnet, at skolerne er 

kommet godt i gang med implementeringen af de fælles

faglige forløb og den nye fælles prøve. Evalueringen viser 

også, at de steder, hvor der er en høj grad af implementering 

efter hensigten, oplever eleverne et positivt og lærerigt 

udbytte af den fællesfaglige undervisning. 

Implementering handler ikke blot om en ny prøveform 

men om at skabe en helhedsorienteret naturfaglig kultur på 

skolen på tværs af naturfagene. Det indebærer blandt andet 

implementering af fællesfagligt samarbejde og praksisnær 

undervisning.  

Den hidtidige implementering af fællesfaglige forløb og den 

fælles prøve er kendetegnet ved en høj grad af delegering 

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

organisatoriske forhold, der har betydning for implemente-

ringen, som lærerne ikke har indflydelse på, og hvor skolele-

delsen og forvaltningen har et ledelsesmæssigt ansvar. Det 

gælder eksempelvis de fysiske rammer, lærernes kompeten-

cer og rammer for teamsamarbejde.

I forlængelse heraf har tre fjerdedele af de adspurgte lærere 

i evalueringen oplevet, at den nye fælles prøve har givet 

anledning til bekymringer knyttet til tidsforbrug, kompe-

tencer og rammer for de nye fællesfaglige tiltag.

Evalueringen har også afdækket gode eksempler på, hvor

ledes kommunale indsatser har kunnet støtte implemente

ringen 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.

Det anbefales på baggrund af evalueringen, at skoleledelser-

ne, med støtte fra de kommunale forvaltninger, prioriterer 

en mere aktiv implementeringsindsats, der kan understøt-

te lokal udvikling af naturfaglig kultur som fundament for de 

fællesfaglige forløb og den fælles prøve.

Se link til hele evalueringen bagerst i denne publikation. 

Styrket implementering af fællesfaglige forløb og 
fælles prøve i naturfag skal styrke elever og lærere
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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, værdi-

sæt, 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. Reali-

seringen 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 for-

tæller 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). 

Tydelig ledelse løfter naturfagsundervisning  • 5



Hvad er god  
implementering?

Vellykket implementering kræver en målrettet og aktiv 

understøttelse af implementeringsprocessen. Implemen-

teringsforskningen peger på, at ny lovgivning og politiske 

aftaler sjældent ændrer den pædagogiske praksis. Det er 

heller ikke tilstrækkeligt blot at ’hjælpe processen lidt på vej’ 

med et kursus og et opfølgningsmøde.

Som skoleledelse kan I derfor med fordel spille en aktiv rolle 

i implementering af de fællesfaglige forløb og den fælles 

prøve. Ledelsesmæssig handlen på nedenstående tiltag 

både understøtter implementering og styrker udviklingen af 

en naturfaglig kultur. Implementeringsforskningen peger på 

en model for, hvordan I kan understøtte implementerings-

drivkræfter og mindske konsekvenserne af de barrierer, I 

kan møde. Det handler om:

•  at udøve en visionær, deltagende og bemyndigende pæda-

gogisk ledelse 

•  at sikre de nødvendige rammer for lærere og elever, samt 

• at sikre, at de rette kompetencer er til stede.

Denne guide er derfor bygget op efter disse tre drivkræf-

ter; ledelse, organisering og kompetencer1. I jeres aktive 

understøttelse af jeres implementering af de fællesfaglige 

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

tre drivkræfter er gensidigt afhængige og skal understøtte 

hinanden. Det er altså afgørende at have fokus på alle tre 

drivkræfter. 

Med afsæt i skolernes første erfaringer med implemente-

ringsarbejdet får I med denne guide en række råd og inspira-

tion til refleksionsspørgsmål, der er knyttet til de fællesfagli-

ge forløb og den fælles prøve.  Råd og refleksionsspørgsmål 

er udviklet med udgangspunkt i hver af de tre drivkræfter.

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

1.  Sikre undervisningsfagsdækning    

2.  Understøtte at lærere i naturfag 

løbende styrker deres fagdidaktiske 

og fagfaglige udvikling

3.  Understøtte kompetenceudvikling 

igennem et stærkt samarbejde i 

naturfagsteamet    

Organisering

1. Samarbejde med naturfagsvejleder/

ressourceperson

2. Sikre en organisering der understøt-

ter fælles forberedelse i naturfag-

steamet  

3. Sikre fælles forståelse blandt lærere 

på tværs af fag og årgang 

4. Understøtte en virkelighedsnær og 

anvendelsesorienteret undervisning  

5. Understøtte fagteamets årsplan-

lægning

Ledelse

1.  Styrke fokus på implementering af 

de fællesfaglige forløb og den fælles 

prøve i naturfag

2.  Have en tydelig vision og handlings-

plan for naturfagene

3. Udøve deltagende pædagogisk 

ledelse i relation til naturfagene
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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 hand-

ler lederskab om at skabe en proces, der styrker motivation og ejerskab til det nye tiltag.1

Erfaringerne peger på, at implementeringen er gået godt, 

hvor skoleledelsen har haft fokus på, at:  

1. Styrke fokus på implementering af de fællesfaglig forløb 

og den fælles prøve i naturfag

Et stærkt ledelsesfokus på de nye fællesfaglige tiltag er 

nødvendigt for at sikre en succesfuld implementering. Eva-

lueringen peger på, at det primært er lærerne, som driver 

arbejdet med at få den fællesfaglige undervisning og prøve 

til at lykkes. Ledelsen har de fleste steder ikke reageret 

proaktivt, men i højere grad været reaktive og delegerende. 

Derudover er ledelsens fokus primært på tilpasning af de 

organisatoriske rammer fremfor at sikre den nødvendige 

visionære og faglige ledelse. Det er væsentligt, at ansvaret 

for de forskellige ledelsesopgaver, der knytter sig til imple-

menteringen, er entydigt placeret hos skoleledelsen.  Fokus 

på implementeringsopgaven indebærer blandt andet fokus 

på organisering og kompetencer, som uddybes på de føl-

gende sider. Et stærkt ledelsesfokus kunne fx udmønte sig 

i løbende nysgerrighed på de fagprofessionelles håndtering 

af opgaven og positiv omtale af implementeringen over for 

både fagprofessionelle, forældre og elever. 

2. Have en tydelig vision og handlingsplan for naturfagene

Det er vigtigt at have en tydelig vision og plan for den nye 

prøve og de fællesfaglige forløb på den enkelte skole. Ifølge 

evalueringen har kun en tredjedel af lederne udarbejdet en 

handlingsplan. Det er med andre ord vigtigt, at skoleledel-

sen med mål, vision og handlingsplan udstikker en retning, 

der kan understøtte de konkrete prioriteringer, lærerne 

foretager i forbindelse med indførslen af den nye prøve. 

En vision og handlingsplan kræver imidlertid tæt dialog 

mellem ledelse og lærere. Det er vigtigt, at der er enighed 

om centrale målsætninger og en fælles plan, da prioritering 

er nøglen til den konkrete planlægning på jeres skole. I den 

forbindelse kan kommunen være med til at udforme en 

fælles strategi, vision eller mål for naturfagsområdet (link 

til forvaltningsguide). En handlingsplan bør overordnet set 

forholde sig til, hvordan de fællesfaglige forløb og den nye 

prøve skal organiseres og hvordan, lærernes fagfaglige og 

fagdidaktiske kompetencer udvikles og kommer i spil i det 

fællesfaglige samarbejde. Derudover udgør ledelsens egen 

rolle i forhold til at understøtte lærerne og udøve deltagen-

de pædagogisk ledelse i relation til naturfagene ligeledes en 

central del af handlingsplanen.

”  Man skal sætte fokus på implemente-

ringen på flere parametre, både i sko-

leårets planlægning, i gennemførslen 

og i evalueringen. Implementeringen 

er en udfordring både samarbejds-

mæssigt og fagligt, og derfor er det 

vigtigt, at man som leder er med i 

planlægningen. 
(leder, udskoling)



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

”  Det handler rigtig meget om dialog og 

fleksibilitet – at man har en løbende 

dialog om, hvordan tingene skal være. 

Og at man går ind i at ville tingene 

sammen. Så kan det godt være, at jeg 

skal afsætte nogle ressourcer, men så 

ved jeg også, at jeg har nogle lærere, 

som gør deres ypperste for, at vores  

elever skal blive så dygtige, som de kan.  
(leder, udskoling)

Fokus på ledelse:

•  Har I på jeres skole en fælles vision med tydelige mål 

og en konkret plan for, hvad implementeringen af de 

nye naturfagsforløb og den fælles prøve indebærer?

•  Hænger skolens vision og mål sammen med den 

fælles, kommunale strategi og mål for området?

•  Følger I som ledelse løbende op på arbejdet med at 

implementere de fællesfaglige forløb og den fælles 

prøve i dialog med både naturfagsvejlederen og hele 

naturfagsteamet? 

•  Har I i ledelsesteamet en prioriteret plan for egne 

ledelseshandlinger, der er kommunikeret og afstemt 

med lærerteamet?  Er I opmærksomme på, hvorvidt 

vision, mål og handlingsplan er kommunikeret klart 

og opleves som meningsfulde hos den enkelte lærer 

og i fagteamet?

3. Udøve deltagende pædagogisk ledelse i relation til 

naturfagene

Evalueringen viser, at der er behov for deltagende og 

kontinuerlig pædagogisk ledelse for at understøtte imple-

menteringen. Kun en tredjedel af lærerne tilkendegiver, at 

de har oplevet en positiv påvirkning på deres motivation og 

faglige selvtillid som følge af indførelsen af den fælles prøve. 

Evalueringen viser, at lærerne generelt er bekymrede ift. at 

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

Derfor er det afgørende for implementeringen, at skolele-

delsen viser interesse og understøtter lærernes arbejde, 

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

at lærerne ikke oplever at være alene med opgaven. 

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

Erfaringerne peger på, at implementeringen er gået godt, 

hvor skoleledelsen har haft fokus på, at:   

1. Samarbejde med naturfagsvejleder/ressourceperson

Det er vigtigt, at ledelsen bakker tydeligt op om ressource-

personens opgave, sikrer en klar arbejdsdeling, samt sikrer, 

at vejlederen har de nødvendige redskaber og kompetencer. 

På 43 pct. af skolerne har man således udpeget én eller flere 

lærere til at stå i spidsen for implementeringen. Ressour-

cepersonen har en vigtig rolle i at facilitere samarbejdet i 

fagteamet på kerneopgaven - dvs. undervisningen og elever-

nes læring. Evalueringen viser, at der ofte ligger en uudtalt 

forventning mere end en formel delegering af ansvar, og at 

ressourcepersonen ofte efterlades uden en klar aftale om 

funktion og beslutningskompetence. Dermed risikeres det 

blandt andet, at ressourcepersonens opgave bliver at holde 

styr på materialer og andre opgaver af praktisk karakter 

fremfor at holde fokus på primæropgaven. 

Eksempel på samarbejde mellem leder  
og ressourcepersoner

Lederen på skolen samarbejder tæt med sine res-

sourcepersoner i naturfagene. I det tætte arbejde 

ligger der en klar rollefordeling: Det er lærerne, der 

er tovholdere på implementeringen af fællesfaglige 

forløb og den ny fælles prøve, mens lederen tilbyder 

kurser, understøtter og skaber mulighed for, at de 

kan samarbejde, samt følger samarbejdet tæt. (Skole 

fra casebesøg i forbindelse med evalueringen af den 

fælles prøve).

2. Sikre en organisering der understøtter fælles forbere

delse i naturfagsteamet

Tid til fælles forberedelse er afgørende for, at de fælles-

faglige forløb og den fælles prøve implementeres succes-

fuldt. Ifølge lærerne er tid til fælles forberedelse i de tre 

fag nødvendig, men det langt fra altid muligt. Evalueringen 

viser, at lærere, der oplever, at deres skoleledelse prioriterer 

tid til forberedelse og tilrettelæggelse af den fælles prøve, 

generelt har en mere positiv holdning til indførelsen af 

prøven, ligesom de oplever færre bekymringer i forbindelse 

med indførelse af prøven. Kun 41 pct. af lærerne i evalue-

ringen svarer, at skoleledelsen har prioriteret forberedelse 

og tilrettelæggelse af den fælles prøve. Evalueringen viser 

også, at det er en særlig udfordring for naturfagslærerne at 

få geografi til at indgå i fælles forløb med de andre naturfag. 

Det er vigtigt som leder at være opmærksom på dette bl.a. 

ved at sikre fælles forberedelse, som kan hjælpe lærerne 

til at identificere og overkomme udfordringen. I dialogen 

mellem ledelse og naturfagslærerne, er det endvidere cen-

tralt, at der foregår en prioritering af tid til forberedelse og 

samarbejde, så det forventningsafstemmes, hvad tiden skal 

bruges på – fx gennem målsætninger for samarbejdet, med 

fokus på udvikling.

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

De organisatoriske implementeringskræfter er sammensat af de strukturer og systemer, som 

organisationen kan bygge op omkring indsatsen, og som derigennem støtter det løbende imple-

menteringsarbejde.1
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”  Det, vi kan gøre som ledelse, er at prøve 

at sikre gode muligheder for lærerne i 

forhold til at kunne samarbejde om  

deres fagområde. Det handler om en 

prioritering af ressourcer og om at  

skabe en fleksibel hverdag for lærerne, 

så det er muligt at mødes.  
(leder, udskoling)
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3. Sikre fælles forståelse blandt lærere på tværs  

af fag og årgang

For at udvikle en stærk naturfaglig kultur er det afgørende, 

at der er en fælles forståelse i naturfagsteamet af, hvad 

fagene og deres opgave er, hvad fællesfaglighed er, og hvor-

dan det bidrager til elevernes udvikling af naturfaglig kom-

petence1.  Udover at prioritere fælles forberedelsestid kan 

en fælles forståelse understøttes ved at sikre systematisk 

videndeling på tværs af fag og årgang. Hvor fagteams ofte 

planlægger forløb for deres egen klasse, er det nødvendigt 

også at sikre, at disse forløb, materialer og erfaringer deles 

med lærerne på den næste årgang. Her er der også et op-

mærksomhedspunkt i forhold til Natur/Teknologis rolle, og 

at naturfag i Fælles Mål er tænkt som et sammenhængende 

forløb fra 1. til 9. klasse. Overgangen fra Natur/Teknologi til 

naturfagene i udskolingen kan være vanskelig, og derfor er 

det vigtigt med en samlet strategi med videndeling på tværs 

af skoleforløb fra 1. til 9. klasse. 

4. Understøtte en virkelighedsnær og  

anvendelsesorienteret undervisning

For at opnå målene om udvikling af elevernes naturfaglige 

kompetencer og interesse for naturfag, er det nødvendigt at 

sikre en undervisning, som er tæt på praksis. Det kan blandt 

andet understøttes gennem den åbne skole. Det er forvalt-

ningens ansvar at skabe den åbne skole i forhold til at sikre 

samarbejder med aktører i det omgivende samfund (henvis-

ning til forvaltningsguide). Skoleledelsen har imidlertid også 

et ansvar for at understøtte samarbejdet mellem skolen og  

lokale aktører  samt sikre, at lærerne kender til aftalerne og 

har de nødvendige rammer og forudsætninger for at anven-

de dem i den fællesfaglige undervisning. I regeringens nye 

Naturvidenskabsstrategi lægges også vægt på vigtigheden 

af et større samarbejde mellem skoler og virksomheder for 

at sikre, at eleverne får en oplevelse af, hvad naturviden-

skab kan bruges til. Evalueringen viser imidlertid, at prakti-

ske undersøgelser i naturområder eller på virksomheder er 

svære at integrere i undervisningen. Det er især oplevelsen 

af tidspres hos lærerne, som resulterer i mindre brug af eks-

terne læringsressourcer og ud-af-huset-aktiviteter. Det er 

skoleledelsens opgave at sikre, at der er tid til fællesfaglige 

aktiviteter, ekskursioner og hele fagdage. 

”  Ledelsen understøtter os fx med vikar

dækning. Hvis vi beder ledelsen om 

vikardækning til at afholde miniprøver, 

så får vi det. Og ellers handler det jo  

om kommunikation. At ledelsen er op-

mærksom på, hvad det er, vi har behov  

for.   
(lærer, biologi)
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Eksempel med praksisnær undervisning 
Naturfagslærerne og ledelsen på skolen er optaget 

af at gøre undervisningen i de fællesfaglige forløb så 

praksisnær som mulig, så der bliver en mere tydelig 

og meningsfuld sammenhæng mellem det, eleverne 

lærer i skolen, og verden udenfor. Dette gør de ved 

bl.a.  at prioritere en undersøgelsesbaseret undervis-

ning, hvor eleverne udvikler og eksperimenterer med 

forsøg, der går på tværs af fysik/kemi, geografi og 

biologi. Et eksempel er et fællesfagligt tema om vand, 

hvor elever arbejder med vandets kredsløb og rens-

ning af vand, og hvor deres undersøgelser suppleres 

af besøg på det lokale vandværk og ved Gudenåens 

udspring.  Formålet med denne kombination er at 

give eleverne autentiske ’hands on’-erfaringer, der 

udvider og skærper deres forståelse for det, de 

arbejder med. Det er skolens erfaring, at en undersø-

gende og eksperimenterende tilgang til naturfagene, 

der giver eleverne mulighed for at løse praksisnæ-

re problemstillinger og som bevæger sig uden for 

skolens fysiske rammer, øger elevernes motivation 

for og interesse i naturfagene og giver dem en mere 

dybdegående forståelse for fagenes elementer (Prak-

siseksempel fra Løsning skole – se flere eksempler 

fra skolen i videoen (endelig titel mangler)).

Fokus på organisering 

• Har I i ledelsesteamet en tydelig afklaring af jeres 

roller og ansvar i forhold til udviklingen af de fæl-

lesfaglige forløb og gennemførelsen af prøven? Er 

ansvarsfordelingen afstemt med de ændrede krav til 

både de fællesfaglige forløb og de nye prøver, der er 

sket de seneste år? 

• Har I på skolen en naturfagsvejleder/ressourceper-

son i naturfag, som har en tydelig opgaveportefølje 

med fokus på samarbejde i fagteamet? Afspejler 

organiseringen et balanceret fokus på fysik/kemi, 

biologi og geografi?

•  Har skolens naturfagsteams skemalagt tid til fælles 

forberedelse?

•  Sikrer I med skemalægningen, at lærerne på tværs 

af fag kan arbejde sammen om at gennemføre de 

fællesfaglige forløb (evt. på tværs af klasser)?

•  Sker der systematisk videndeling på tværs af årgange 

og på tværs af Natur/Teknologi og naturfag i udsko-

ling, der sikrer en fælles kvalitetsudvikling af under-

visning, fælles faglige forløb mv.?

•  Er årsplanen og elevernes skemaer tilrettelagt, så de 

understøtter de fælles forløb i naturfag og samtidig 

en motiverende hverdag for eleverne? 

•  Har skolen aftaler med virksomheder, så det er 

muligt at besøge virksomheder i naturfag? Benyttes 

disse aftaler i praksis? 

5. Understøtte fagteamets årsplanlægning 

Skemamæssige muligheder er afgørende for, at en natur-

faglig kultur kan opstå og trives. Derfor er det centralt, at 

skoleledelsen understøtter fagteamets årsplanlægning, fx 

gennem tildeling af ressourcer og skemamuligheder, der 

skaber sammenhæng og progression i naturfagene både for 

elever og lærere.  Årsplanlægningen er vigtig for at skabe 

sammenhæng mellem natur/teknologi og naturfagene i 

udskolingen. Herunder er det centralt, at elevernes skemaer 

tilrettelægges, så de understøtter de fællesfaglige forløb. 

1 Læs mere om naturfaglig kompetence: https://astra.dk/blog/ntsadmin/
kompetencer
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Kompetencer

Erfaringerne peger på, at implementeringen er gået godt, 

hvor skoleledelsen har haft fokus på, at: 

1. Understøtte kompetenceudvikling igennem et stærkt 

samarbejde i naturfagsteamet

Kompetenceudvikling kan ske gennem et stærkt samarbej-

de i naturfagsteamet, hvis dette prioriteres af ledelsen. I 

evalueringen er der gode eksempler på, at væsentlige dele 

af lærernes oplevede kompetenceudvikling er uformel og 

skyldes interaktion med ressourcestærke lærere. Dette 

peger på, at videndeling, især hvis den sættes i system, 

kan bidrage til udvikling af praksis og til forandring på den 

enkelte skole. Opbakning og støtte fra ledelsen er dog ikke 

i sig selv nok til at sikre en positiv udvikling. Der er brug for 

en tydelig ledelse og rollefordeling, der understøtter, at 

der opstilles fælles mål og rammer for fagteamets arbejde. 

Ledelsen skal også være lyttende, fleksibel og vise tillid til 

fagteamet, og der skal gives rum til at tage egne beslutnin-

ger dagsordener, indhold i arbejdet og brug af ressourcer. 

Kompetenceudvikling baseret på skolernes fagteams blev 

testet i et fireårigt udviklingsprojekt rettet mod kompeten-

ceudvikling af lærere i naturfag. På baggrund af projektet 

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

sultater ift. kompetenceudvikling i teams. En vigtig pointe er 

her, at modellen skal støttes af ledelsen, hvis den skal være 

succesfuld2. Også forvaltningen har en rolle i at understøtte 

erfarings- og videndeling mellem naturfagsvejledere og 

naturfagsteams på tværs af skoler. Regeringen lægger i den 

nye Naturvidenskabsstrategi vægt på faglige praksisfælles-

skaber og netværk lokalt i kommuner og på skoler. 

2. Understøtte at lærere i naturfag løbende styrker deres 

fagdidaktiske og fagfaglige udvikling

Skoleledelsen skal sikre, at lærerne har de rette kompeten-

cer til at kunne varetage de fællesfaglige forløb, kompeten-

cebaseret naturfagsundervisning og den fælles prøve. En 

bekymring blandt lærerne er ifølge evalueringen, at de op-

lever, at de fællesfaglige tiltag stiller krav til, at lærerne har 

kompetencer i de fag, de ikke har undervisningskompetence 

i. Kun 20 pct. af lærerne i evalueringen har gennemført 

supplerende kompetenceudvikling som følge af indførelsen 

af den fælles prøve. Der er også fokus på dette nationalt, fx 

vil regeringen ifølge den nye Naturvidenskabsstrategi sætte 

gang i en række initiativer, der skal give lærerne i naturfag 

kompetenceudvikling. 

”  Ledelsen synes, det er vigtigt, at vi 

udvikler vores kompetencer hele tiden 

og følger med tiden, så de sørger for at 

tilbyde nogle kurser til os. Og hvis man 

er afsted på et kursus, så kan man også 

sparre med lærere fra andre skoler.  
(lærer, biologi)

Kompetencer er de mekanismer, der iværksættes for at rekruttere og udvælge de medarbejde-

re, 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



3. Sikre undervisningsfagsdækning 

Det er afgørende, at skoleledelsen sikrer, at de lærere, der 

eksaminerer eleverne, har undervisningsfagskompetence. 

Evalueringen viser, at den nye fælles prøve er udfordrende 

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

vejledning og eksamination ved prøven i 2017. Lærere og 

censorer bliver udfordret på deres faglighed, fordi eleverne 

i deres valg af problemstillinger inddrager fag, hvor enten 

lærer eller censor ikke har linjefags-/undervisningsfags-

kompetence. Dette er en reel udfordring, da konsekvensen 

i både den prøveforberedende periode og i prøvesitua-

tionen kan være, at der ikke følges tilstrækkeligt op med 

kvalificerede spørgsmål, der kan afdække elevens kompe-

tencer og potentialer. Ledelsens opgave er her at sikre, at 

naturfagslærerne løbende bliver opkvalificeret i deres egne 

fag, herunder generel naturfagsdidaktik. Endvidere er det 

helt centralt, at samarbejdet med naturfagslærere fra de 

andre naturfag tager udgangspunkt i fælles planlægning, 

som bl.a. har fokus på udvikling af naturfaglig kompe-

tence og hvordan, fagene bidrager hver især og samlet. I 

den sammenhæng er det væsentligt, at forvaltningen fra 

centralt hold skaber overblik over og sikrer den kommunale 

kapacitet på tværs af skoler (se publikation til forvaltning 

på uvm.dk/naturfag).  

1 Fixsen et al. (2005), Albers, Høgh & Månsson (2015)
2  Kilde: http://projekter.au.dk/q-model/kom-i-gang-med-q-modellen/q- 

modellen-hvordan-goer-man/skolens-ledelse/

”  Vi har prioriteret, at vi har to lærere  

på, og at alle tre faggrupper er  

repræsenteret ved prøven. Det giver en 

ro og en mulighed for at afvikle prøven 

på en måde, hvor man føler sig klædt  

på til det.  
(leder, udskoling).

Fokus på kompetencer: 

•  Har lærerne i naturfag fået kompetenceudvikling i 

forbindelse med de nye fællesfaglige tiltag, eller er 

der planer herfor? 

•  Understøttes fagteams i naturfag af jer som ledelse, 

og har I set på, om QUEST-modellen kan inspirere til 

kompetenceudvikling på jeres skole?

•  Hvordan arbejder I med kompetenceudvikling lokalt 

på skolen? Anvender I jeres ressourcepersoner til 

professionel observation og feedback, arbejder I med 

peer-learning, coaching eller mentoring på skolen 

eller på tværs af skolerne i kommunen?

•  Er der undervisningsfagsdækning på jeres skole i 

forbindelse med den fælles prøve?
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Vigtig viden

•  Du kan finde og læse regeringens nye strategi: ”National 

Naturvidenskabsstrategi” fra marts 2018 her.

•  Her kan du læse Rambølls evaluering af det første år med 

den fælles prøve: ”Statusnotat, Evaluering og følgeforsk-

ning: Indførelse af den ny fælles prøve i fysik/kemi, biologi 

og geografi – prøvens betydning for undervisningens form 

og indhold”. 

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

naturfag: 

•  Fysik/Kemi

•  Biologi

•  Geografi

•  På Undervisningsministeriets hjemmeside kan du finde 

prøvevejledninger til folkeskolens prøver. Tryk her. 

•  Du kan også læse om Undervisningsministeriets lærings-

konsulenter i Naturfagene fysik, kemi, biologi og geografi 

her.

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

vi møder 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 

fællesfaglige forløb og den nye prøve kan implementeres, 

og den kan inspirere til, hvordan skoleledelsen kan un-

derstøtte og samarbejde med naturfagslærerne omkring 

dette arbejde. 

• I publikationen til skoleledelsen ”Tydelig ledelse løfter 

naturfagsundervisning” (uvm.dk/naturfag) præsenteres 

en række anbefalinger til, hvordan forvaltningen kan 

understøtte udviklingen af en stærk naturfaglig kultur 

på skolerne og styrke implementeringen af de fællesfag-

lige forløb og den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og 

geografi. 

•  Her kan du finde og læse Rambøll’s hvidbog om implemen-

tering: ”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. 

•  På Astras hjemmeside findes en samling af didaktiske 

artikler, som kan understøtte udviklingen af naturfaglig 

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