
SAMMENHÆNG I NATURFAGENE I HELE SKOLEFORLØBET 

Internatkurser for lærere, der underviser i et eller flere af naturfagene i grundskolen. 
Alle naturfagslærere står lige nu overfor nye krav og udfordringer, som kalder på nytænkning og ændring af 
undervisningspraksis - blandt andet på grund af indførelse af naturfaglige kompetencer og den flerfaglige 
naturfagsprøve. 

Kurset ”Sammenhæng i naturfagene i hele skoleforløbet” har som mål at give viden og inspiration til landets 
naturfagslærere til at udvikle undervisning, der giver eleverne holdbare naturfaglige kompetencer. Det 
kræver en naturfagsundervisning, der både tilgodeser fagligheden og de alment dannende målsætninger for 
fagene og ser disse to elementer som hinandens forudsætninger. En undervisning, der bygger på elevernes 
interesse, tilgodeser deres nysgerrighed og giver plads for medindflydelse og aktivitet. 

Udgangspunktet vil være en diskussion af det samlede mål for naturfagsundervisning i skolen. Det 
gennemgående element i kurset vil være de fire naturfaglige kompetencer og deres betydning for 
undervisningen. 

På kurset præsenteres konkrete forslag til, hvordan undervisningen kan bygges op helt fra natur/teknologi i 
første klasse til niende klasses flerfaglige prøve. Forslagene bygger på, at de faglige dele indgår i en 
velgennemtænkt og begrundet progression, der kommer til udtryk både i det faglige indhold og i de valgte 
arbejds- og undervisningsformer. Forslagene forholder sig desuden til det obligatoriske flerfaglige 
samarbejde i udskolingsfagene. 

På kurset vil der indgå mange konkrete eksempler, som kan udfoldes i den daglige undervisning, og 
praktiske aktiviteter vil indgå som en væsentlig del af undervisningen. Eksemplerne vil inddrage et udvalg af 
de obligatoriske fællesfaglige områder for udskolingen. 

Kursusformen vil være en kombination af oplæg, workshops, diskussioner og ”hands-on-aktiviteter”, og der 
vil blive lagt vægt på kobling til egen praksis og erfaringsudveksling mellem deltagerne. Nogle aktiviteter vil 
være for alle, mens andre vil foregå i grupper – f.eks. NT og udskolingsfag eller faglige områder. IT i 
naturfagsundervisningen vil indgå i de konkrete eksempler. 

Kursets mål 
Det er målet, at deltagerne på kurset får inspiration og viden til at udvikle den daglige naturfagsundervisning i 
eget lærerteam, blandt andet gennem: 

• Værktøjer til sikring af sammenhæng i naturfagsundervisningen fra natur/teknologi til udskolingen 
• Planlægning af undervisning i vekselvirkning mellem monofaglig og flerfaglig planlægning 
• Udarbejdelse af en plan for, hvordan den nye viden bringes i spil i hverdagen på skolen. 

Kursets indhold 
Med udgangspunkt i og inddragelse af deltagernes erfaringer vil der på kurset blandt andet blive arbejdet 
med følgende indholdsområder: 

• Anvendelse af it i undervisningen 
• Planlægning af flerfaglige undervisningsforløb bl.a. med henblik på modeller for fagsamarbejde og 

læringsmålsætninger 
• Samspillet mellem naturfagenes forskellige arbejdsformer og elevernes læring. En varieret 

naturfagsundervisning med vægt på aktive undervisnings- og læringsformer 
• Udvikling af værktøjer til planlægning af undervisning med progression fra NT til udskoling – både i 

forhold til indhold og arbejdsformer 
• Hvordan man følger og understøtter den enkelte elevs forberedende arbejde til den flerfaglige prøve. 
• Faglig viden på udvalgte, eksemplariske områder 
• Anvendelse af it platforme både til informationssøgning og planlægning. 
• Vilkår for og metoder til udvikling af naturfaglig kultur og teambaseret faglig udvikling på skolen 



• Sammenhæng mellem læringsmål og undervisnings- og evalueringsformer. En nuanceret
anvendelse af læringsmål for den flerfaglige undervisning

• Inddragelse af nærmiljøet i undervisningen

Kursets indhold vil blive understøttet af en faglig artikel, der uddyber indholdet og er tænkt som hjælp til det 
videre udviklingsarbejde på skolerne efter kurset. Hvordan den nye viden, herunder kursets faglige artikel 
kan anvendes og bringes i spil i hverdagen på skolen, skal indgå i den plan, som deltagerne i samarbejde 
med de andre lærere fra egen skole skal udarbejde. 

Kurset udbydes i to former: Dels som kursus i tre sammenhængende dage. Dels som kursus med to 
sammenhængende dage og en opfølgende dag senere, hvor der vil være ”hjemmearbejde” mellem de to 
første kursusdage og den sidste. Undervisningen varetages af et team af erfarne undervisere fra 
Professionshøjskolen UCC med baggrund i folkeskolen, læreruddannelsen samt udviklings-og 
forskningsarbejde. En konsulent fra Danmarks Lærerforening er kursusleder på kurset. 

https://medlem.dlf.org/default.aspx?site=course&func=course.publiclist&orgid=5&topmenuid=1
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