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Forord
Arbejdsgrupper og kommissioner i Danmark og EU har i de seneste år udsendt et utal af
rapporter om undervisning i naturfag (se tekstboks på næste side). Imidlertid er ingen af
de forskellige forslag og anbefalinger mundet ud i konkrete og langsigtede ændringer i
rammerne for den naturfaglige undervisning. Danmarks Lærerforening udsendte i 2004
rapporten ”Gør en god skole bedre”. Her pegede vi på naturfagsundervisningen som én af
skolens store udfordringer – og kom med anbefalinger, der var meget samstemmende med
øvrige anvisninger og ekspertudtalelser.
Der er derfor et solidt grundlag for udmøntninger af initiativer med bred opbakning blandt
relevante aktører. Der er brug for øjeblikkelig handling på området, såvel som for at ændringer og tiltag implementeres i et forpligtende samarbejde, så varige forbedringer og
kvalitetsudvikling på området sikres.
Danmarks Lærerforening vil med dette udspil samle op på de ret enslydende rapporter
– og fremlægge tal for de aktuelle rammer for folkeskolens undervisning i naturfag. Vi
finder, at tiden nu er til, at de mange anbefalinger omsættes til konkrete initiativer. Vi vil
derfor med dette notat lægge op til en drøftelse med de andre parter omkring folkeskolen
– ikke mindst Undervisningsministeriet og KL om konkrete forslag, der vil forbedre betingelserne for de naturfaglige fag i folkeskolen (natur/teknik, biologi, geografi og fysik/
kemi).
Forslagene er målrettet mod:
• Det naturfaglige miljø på skolerne
• De fysiske rammer for naturfagsundervisning og undervisningsmaterialer
• Lærernes grund-, efter- og videreuddannelse.
Anders Bondo Christensen




Gør en god skole bedre, Danmarks Lærerforening, maj 2004

Rapporter fra udvalg nedsat af
den danske regering
2003: Fremtidens naturfaglige uddannelser
- Naturfag for alle – vision og oplæg til
strategi, Uddannelsesstyrelsens temaseriehæfte nr. 7. I samme forbindelse er udgivet
antologien, Inspiration til fremtidens naturfaglige uddannelser.
2006: Fremtidens naturfag i Folkeskolen,
oplæg til forberedelse af en handlingsplan
for naturfagene i folkeskolen, Undervisningsministeriet.
2006: Undervisningsministeriets udviklingsprogram, En skole i bevægelse: Udvikling af naturfag er første punkt ud af syv
under det samlede udviklingsprogram for
folkeskolen. Bl.a. er udgivet: Naturfagene i
bevægelse – Når folkeskolelærere udvikler
naturfagsundervisning og Lærerkompetencer i naturfag (idékatalog)
2006: Danmarks Evalueringsinstitut
udsender rapporten Undersøgelse af
naturvidenskabsindsatse, der er bestilt af
Undervisningsministeriet. Evalueringsinstituttet udsendte allerede i 2001 Teknik og
naturvidenskab – Kortlægning af initiativer
der skal fremme interessen for teknik og
naturvidenskab.



2007: Senest har VTU og UVM nedsat
et udvalg, som skal forberede en national
strategi for styrkelse af natur, teknik og
sundhed i hele uddannelsessystemet. Strategien skal også binde eksisterende initiativer
på de forskellige uddannelsesområder og i
lokale eller institutionseksterne sammenhænge sammen.

Rapporter fra EU mv.
2004: European Commission – Community
research: Europe needs more scientists er
en rapport som hovedsagligt behandler
den fælleseuropæiske målsætning om en
forøgelse af naturvidenskabeligt uddannede
og naturvidenskabelige forskere. Rapporten
er en analyse af de relevante aktører og institutioner, som kan bidrage til, at flere får
en karriere inden for Science, Engineering
and Technology. Den indeholder derfor
også anbefalinger vedrørende grundskolen
og læreruddannelse.
2006: Eurydice (The information network on education in Europe): Rapporten,
Science teaching in schools in Europe er
en komparativ gennemgang af officielle
bestemmelser og anbefalinger for den
naturvidenskabelige undervisning i Europa.
Rapporten giver samtidig et overblik over
den europæiske forskning i naturvidenskabelig undervisning.
2007: European Commission, DirectorateGeneral for Research: Science Education
Now: A Renewed Pedagogy for the Future
of Europe. Rapporten blev bestilt af Generaldirektoratet for Forskning og Generaldirektoratet for Kultur og Uddannelse.
Rapporten undersøger, hvordan man kan
øge unge menneskers interesse i naturvidenskabelige studier og præsenterer en række
resultater og anbefalinger, som knytter sig
til strukturerne omkring undervisningen
samt den pædagogiske tilgang. I rapporten
præsenteres begrebet Inquiry-Based Science
Education (IBSE), som er en problemorienteret pædagogik med stærk fokus på eksperimenter og elevernes naturlige undren.

Resume
Syv konkrete forslag fra Danmarks Lærerforening
Danmarks Lærerforening ønsker at sætte et særligt fokus på naturfag, da en solid viden på
området er afgørende af tre signifikante årsager:
• For at kunne deltage i den demokratiske proces i samfundet
• For at ruste eleverne på det personlige plan, så de kan forstå sig selv i forhold til omverden
• For at imødekomme et behov for rekruttering til det naturfaglige område.
Disse udfordringer samt regeringens ambition om at være ”verdens mest konkurrencedygtige samfund” kræver handling. Danmarks Lærerforening opfatter det naturfaglige miljø
på skolerne, de fysiske rammer for naturfagsundervisningen og undervisningsmaterialer
samt lærernes grund-, efter- og videreuddannelse som de vigtigste indsatsområder.
På hvert af disse tre områder er der specifikke udfordringer. Danmarks Lærerforening
ønsker indenfor området, der vedrører det naturfaglige miljø, at opnå samspil mellem de
enkelte naturfag, opnå faglig synergi og lærernetværk samt didaktik, undervisningspraksis og prøveformer, der fremmer fagligheden. Indenfor området, der vedrører de fysiske
rammer for naturfagsundervisningen og undervisningsmaterialer, ønsker Danmarks Lærerforening at indlede et samarbejde, der sikrer gode fysiske rammer for undervisningen
og undervisningsmaterialer samt et konstruktivt samarbejde med erhvervslivet. Indenfor
området, der vedrører lærernes uddannelse, ønsker Danmarks Lærerforening at sikre et
tilstrækkeligt antal lærere med naturfaglige liniefag samt faglige kompetencer hos alle
lærere, der underviser i ét af naturfagene.
På baggrund af disse ønsker fremsætter Danmarks Lærerforening syv konkrete forslag:
Hvad angår det naturfaglige miljø på skolerne, foreslår Danmarks Lærerforening:
1. at der udarbejdes vejledningsmateriale, der giver naturfagslærerne på den enkelte skole
et solidt grundlag for fagdidaktisk samtænkning af fagene.
2. at der på alle skoler indføres en funktion som fagdidaktisk vejleder i naturfag: En
resurseperson, der kan medvirke til at fastholde og udvikle det naturfaglige miljø på
skolen blandt andet gennem faglig sparring.
3. at prøveformerne i naturfag ændres, så de afspejler de faglige mål for undervisningen
i fagene. Elevernes skal prøves i deres helhedsorienterede faglige forståelse og problemløsningsevne.



Hvad angår de fysiske rammer for naturfagsundervisning og undervisningsmaterialer,
foreslår Danmarks Lærerforening:
4. at der i alle kommuner laves en kortlægning over lokaler, der anvendes til undervisning i et af naturfagene. Kortlægningen skal danne afsæt for en handleplan, der skal
sikre, at alle elever modtager naturfagsundervisning i rammer, der lever op til Undervisningsministeriets anbefalinger.
5. at parterne omkring folkeskolen i fællesskab tager initiativ til en dialog med erhvervslivet om at formulere et skoleansvar på linie med virksomhedernes sociale ansvar.
Hvad angår lærernes grund-, efter- og videreuddannelse foreslår Danmarks Lærerforening:
6. at lærere får mulighed for at opnå fagdidaktiske kompetencer på liniefagsniveau i fysik/kemi og natur/teknik på eftertragtede vilkår.
7. at anbefalingen fra Undervisningsministeriets udvalg til forberedelse af en handlingsplan for naturfagene i folkeskolen om et nationalt efteruddannelsesprogram effektueres.
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Indledning
Hvorfor fokus på naturfag?
I Undervisningsministeriets udredning om naturfag fra 2003 samles udfordringerne for
det naturfaglige område under tre hovedoverskrifter: demokratiudfordringen, individudfordringen og rekrutteringsudfordringen. Danmarks Lærerforening finder, at udredningen
stadig er et udmærket grundlag for den fortsatte dialog om behovet for et særligt fokus på
naturfag.
Demokratiudfordringen
For samfundet er det nødvendigt, at den brede befolkning kan deltage i den demokratiske
proces. Demokratisk deltagelse er en forudsætning for opretholdelse af velfærd, miljø og
natur. Grænseoverskridende klimamæssige, sundhedsmæssige og teknologiske udfordringer kræver økonomiske, politiske og holdningsmæssige overvejelser og handling, og dette
kræver grundlæggende naturfaglige kompetencer.
Hvis den brede befolkning er uden tilstrækkelig solid naturvidenskabelig og teknologisk
almen dannelse, er der risiko for en slingrekurs i de demokratiske beslutninger og en følgende forringelse af velfærden, miljøet og naturen. Endvidere er der en alvorlig risiko for,
at borgere, der ikke har et naturvidenskabeligt almendannende grundlag for at deltage i
den demokratiske debat og beslutningsproces, bliver marginaliserede.
Individudfordringen, selvforståelse og handleberedskab
Hvor demokratiudfordringen sigter mod at ruste eleverne til at handle på samfundsplan,
sigter individudfordringen mod at ruste dem på det personlige plan. Eleven skal have et
grundlag for at forstå sig selv i forhold til den omgivende natur, kulturen og samfundet og
for at handle kompetent i situationer, hvor det er nødvendigt at foretage personlige valg.
Demokrati- og individudfordringen, der peges på, er tæt knyttet til folkeskolens grundlæggende dannelsesmæssige forpligtigelse. Naturfaglige kompetencer en nødvendig del af
den almene dannelse, som er grundstenen i folkeskolens virke og formål.
Rekrutteringsudfordringen
Den store interesse for naturfagsundervisningen på nationalt og europæisk plan skyldes i
vid udstrækning en bekymring for, hvad der ofte omtales som ”den vigende rekruttering til
de naturvidenskabelige uddannelser”.


Andersen, N., Busch H., Horst, S., og Troelsen, R. Fremtidens naturfaglige uddannelser, Naturfag for alle – vision og oplæg til strategi, Undervisningsministeriet 2003

11

I den danske uddannelses- og arbejdsmarkedsdebat er det blevet fremstillet som et specielt
dansk problem, at antallet af uddannede kandidater på visse videregående teknologiske og
naturfaglige uddannelser ikke lever op til samfundets fremtidige efterspørgsel. Følgende
citat fra Europakommissionens rapport om naturfagsundervisning viser, at problemstillingen på ingen måde er et særlig dansk problem:
”Adskillige undersøgelser har i det senere år vist et alarmerende fald i unge menneskers
interesse for centrale naturvidenskabelige discipliner og matematik. På trods af det store
antal projekter og programmer, der er blevet gennemført for at ændre denne trend, er der
kun beskedne tegn på forbedring. Med mindre der tages mere effektive skridt, vil Europas
innovationskapacitet og forskningskvalitet falde. Hos befolkningen som sådan er erhvervelsen af kvalifikationer, som bliver stadig mere væsentlige for alle mennesker – i samfund
som i stigende grad er afhængig af udnyttelse af viden – også under tiltagende pres”.
I hele Europa er man således opmærksom på, at en stigende mangel på arbejdskraft inden
for en række naturfaglige uddannelsesområder kan hæmme udvikling af nye højteknologiske vækstområder.
Rekrutteringsudfordringen på det naturfaglige område bliver som i citatet fra Europakommissionen ofte fremstillet som, at der er en vigende rekruttering til området. Det er øjensynligt ikke tilfældet. Udfordringen skyldes først og fremmest et øget behov for rekruttering til området som følge af ambitiøse økonomiske målsætninger. I EU-sammenhænge
såvel som nationalt udpeges naturvidenskabelig viden og kompetencer som afgørende i
forhold til innovation, øget konkurrenceevne og produktivitet og samfunds- og vidensmæssig udvikling. Vidensamfundet, eller læringssamfundet, er nu en fremstilling af de
europæiske samfund, som der hersker bred konsensus om. Uddannelse er dermed i fokus
som nøglen til at opnå Europas ambitiøse økonomiske og sociale målsætninger. I Lissabonstrategien hedder det bl.a.: ”EU skal inden år 2010 være den mest konkurrencedygtige
og dynamiske økonomi på kloden”.
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Den danske regering vil ligge forrest i feltet. Globaliseringsstrategien fokuserer derfor
på uddannelse, forskning, iværksætteri og fornyelse. Regeringens mål er, at de danske
elever skal være blandt verdens bedste inden for de fire fagområder: læsning, matematik,
naturfag og engelsk. Ovenstående citat kan derfor suppleres med følgende fra regeringens
konkurrenceevneredegørelse fra 2006: ”Hvis Danmark skal være verdens mest konkurrencedygtige samfund, skal vi være blandt de fem bedste lande i verden på alle disse områder,
og andre lande må ikke gøre os rangen stridig”.


European Commission, Directorate-General for Research, Science Education Now: A
renewed Pedagogy for the Future of Europe, s. 2

Udfordringerne kræver handlinger
Den danske regerings ambition om at være ”verdens mest konkurrencedygtige samfund”
kræver naturligvis, at man er klar til at investere tilstrækkeligt, men først og fremmest er
der behov for en afklaring af, hvad der menes med, at være blandt de fem bedste lande på
de pågældende områder.
Betyder det, at danske elever skal ligge i top fem på de pågældende områder i forskellige
internationale undersøgelser, eller betyder det, at vi skal styrke de kvaliteter, der gør, at
Microsofts næstkommanderende Steve Balmer udtrykker sin vinderstrategi som ”I want
the whole world to be Danish”? Efter Danmarks Lærerforenings opfattelse må målet klart
være det sidste, så danske elever fortsat udvikler de evner, der gør, at danske ingeniører
m.fl. er i høj kurs internationalt set.
De initiativer, der er kommet fra regeringen, vægter det, der kan måles i harmoniserede
internationale undersøgelser og test som et normgivende kvalitetsparameter. Hermed
risikerer vi at bortharmonisere de kvaliteter, som folkeskolen har opbygget gennem generationer, og som er grundlaget for vores konkurrenceevne i en globaliseret verden. Som
professor Howard Gardner udtrykte det overfor undervisningsminister Bertel Haarder:
”Den sørgelige nyhed er, at formålet med uddannelse - fra Hongkong over Hawaii til Buenos Aires - er blevet at hæve placeringen i internationale sammenligninger. Det er helt
ærligt patetisk. Og det er et nulspil. For når Finland går op, går Hongkong ned. Vi skal
i stedet sige, hvilken slags mennesker og verden vil vi have, og organisere vores uddannelsessystem efter det. Men undervisningsministre over hele verden er blevet flokdyr, der
jagter de internationale sammenligninger”.
Chefredaktør Mikael R. Lindholm, der er medlem af Innovationsrådets strategigruppe
fastslår: Velfærdssystemet er med til at skabe nogle meget engagerede, dynamiske, nysgerrige og kompetente mennesker i Danmark. Og det er lige netop de egenskaber, vi nyder
godt af, og som resten af verden misunder os.…Men Danmark interesserer sig for lidt for
sine særlige kulturelt bestemte kompetencer, som resten af verden misunder os. I stedet er
regeringen ved at harmonisere vores styrker ud af uddannelsessystemet.
Danmarks Lærerforening finder, at rekrutteringsudfordringen må tages seriøst og i sig
selv er tilstrækkelig alvorlig til politisk handling. Vi deler imidlertid anbefalingerne fra





Information 20. marts 2005
Politiken, 8. august 2005
Information 20. marts 2005
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rapporten om fremtidens naturfag, der fremhæver, at mens rekrutteringsudfordringens
negative økonomiske og samfundsmæssige konsekvenser umiddelbart kan synes tydeligst,
er demokratiudfordringen en endnu mere grundlæggende og omfattende udfordring, hvis
betydning for velfærdssamfundet ikke må undervurderes.
Udfordringerne for naturfag må derfor ses i sammenhæng, hvor individudfordringen, som
fremhævet i rapporten om fremtidens naturfag, kan være nøglen til at imødekomme de
øvrige to udfordringer. Undervisningen i folkeskolen skal være relevant for eleverne og
beskæftige sig med problemer, der betyder noget for dem. Som lektor Henrik Busch siger:
Vejen til, at flere danske elever ønsker at uddanne sig inden for naturfag, er ikke nødvendigvis, at man forsøger at proppe så megen traditionel naturvidenskabelig viden ind i
hovedet på eleverne i skolen. Det kan ligeså godt være noget, der dels arbejder på det her
demokratiaspekt og samtidig får eleverne til at indse, at naturfagene faktisk er relevante
og af værdi for dem. På den baggrund kan man højere oppe i systemet rekruttere disse
unge.
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Andersen, N., Busch H., Horst, S., og Troelsen, R. Fremtidens naturfaglige uddannelser, Naturfag for alle – vision og oplæg til strategi, Undervisningsministeriet 2003
Folkeskolen 11. maj 2006

Indsats 1
Det naturfaglige miljø
Danmarks Lærerforening ønsker på dette område at indlede et samarbejde, der kan sikre:
• Samspil mellem de enkelte naturfag
• Faglig synergi og lærernetværk
• Didaktik, undervisningspraksis og prøveformer, der fremmer fagligheden.

Samspil mellem de enkelte naturfag
Fagdidaktisk samtænkning
Fagmålene for naturfagene skal ifølge Undervisningsministeriets udvalg til forberedelse
af en handlingsplan for naturfagene i folkeskolen præciseres og samtænkes for at sikre
progression og bedre synergi mellem naturfagene. Der mangler ifølge udvalget en systematisk fagdidaktisk samtænkning af de fire naturfag (natur/teknik, biologi, fysik/kemi og
geografi), især mht. centrale begreber og faglige kompetencer. Målbeskrivelserne er ikke
et tilstrækkeligt godt redskab for lærerne i den daglige undervisning, til udnyttelse af mulighederne for synergi i flerfagligt samarbejde og til at sikre elevernes faglige progression
fra indskoling til overgang til ungdomsuddannelse10. Arbejdsgruppens anbefaling er stort
set identisk med den anbefaling ministeriet allerede i 2003 fik fra dens tidligere arbejdsgruppe11.
Også international forskning peger på, at der er en tendens til, at undervisningen på ’lower secondary level’ (6. – 10. klassetrin) er præget af en stereotyp tilgang til de praktiske
aktiviteter, mens man i ’primary education’ (1. – 5. klassetrin) er mere åben over for udforskende og undersøgende aktiviteter.12 Undersøgelser og sammenligninger af curricula
viser, at det samfundsmæssige perspektiv er en del af naturfagsundervisningen både på
’primary’ og ’lower secondary level’. Dette stemmer overens med det forholdsvis nye
fokus på naturvidenskab, som en del af den almene dannelse.13

10
11
12
13

Undervisningsministeriet 2006, Fremtidens naturfag i folkeskolen, rapport fra Udvalget
til forberedelse af en handlingsplan for naturfagene i folkeskolen, anbefaling 5, s. 12
Ibid.
Andersen, N., Busch H., Horst, S., og Troelsen, R. Fremtidens naturfaglige uddannelser, Naturfag for alle – vision og oplæg til strategi, Undervisningsministeriet 2003
Eurydice 2006, Science Teaching in Schools in Europe. Policies and Research, s. 78
Ibid.
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I evalueringsinstituttets rapport om naturfag14 peges på, at undervisningen i de naturvidenskabelige fag i dag er vendt på hovedet i forhold til ”foruddisponerethed”, sådan at børn i
de mindre klasser bliver mødt med de store samfundsspørgsmål, mens de i de ældre klasser i folkeskolen og i gymnasiet pludselig bliver mødt med en forventning om, at de skal
lære en masse detailviden og skubbe de store spørgsmål i baggrunden. Den problemstilling må indgå i en ny fagdidaktisk samtænkning.
Læseplaner og undervisningsvejledninger
Undervisningsministeriet udsendte i april 2004 nye faghæfter i bl.a. fysik/kemi og biologi15. I forhold til ønsket om styrkelse af samspillet mellem de naturfaglige fag er det
overraskende, at hverken læseplan eller undervisningsvejledning i faghæftet om biologi
indeholder noget om dette samspil. Kun i indledningen til undervisningsvejledningen opfordres til et samarbejde mellem lærerne i biologi, geografi og fysik/kemi. Mere hjælp får
lærerne ikke i faghæftet om fysik/kemi. I dette hæfte opfordres også til et tæt samarbejde
mellem biologilæreren, geografilæreren og fysik/kemilæreren om naturfagsundervisningen
- med dyb respekt for hinandens faglige kompetencer, som det tilføjes. Men der er ikke
antydning af forslag, som støtter det ønskede samspil.
På tilsvarende vis savnes en beskrivelse af den faglige progression for den samlede undervisning i naturfag gennem hele skoleforløbet. I faghæfterne anbefales det, at der føres
logbog, som bl.a. kan danne afsæt for kommunikationen mellem afgivne og nye lærere fx
ved overgangen fra natur/teknik til den fagdelte undervisning på de ældste klassetrin. Det
er dog tvivlsomt, om det alene kan løse det naturvidenskabelige kontinuitetsproblem, hvor
natur/teknik ikke i tilstrækkelig grad virker som optakt til de efterfølgende naturfag16.
Danmarks Lærerforening foreslår, at der udarbejdes vejledningsmateriale, der giver
naturfagslærerne på den enkelte skole et solidt grundlag for fagdidaktisk samtænkning af fagene.

14

16

15
16

Danmarks Evalueringsinstitut: Kortlægning af initiativer der skal fremme interessen for
teknik og naturvidenskab 2001
Undervisningsministeriets faghæfter 13, 15 og 17 (natur/teknik, biologi, fysik/kemi),
2004
Tordis Broch og Niels Egelund, Et forældreperspektiv på naturfagsundervisning. DPU
2002

Faglig synergi og lærernetværk
Ensomhed eller fællesskab
Naturfagene skal være et kommunalt indsatsområde. Det anbefales i ministeriets seneste
rapport på området17. Indsatsområder skal etableres ved iværksættelse af kommunale
handlingsplaner, som skal sikre liniefagsdækning, udpegning af kommunale naturfagskonsulenter, tilstrækkelige fysiske rammer og dokumentation for ’overdragelsesforretninger’.
Udvalget beskriver og kommenterer en kultur præget af faglig ensomhed for den enkelte
og mangel på kollegial sparring i form af inspiration og videndeling.
De små fag på 7.-9. klassetrin samt anvendelse af lærere uden liniefag udpeges som faktorer, der medvirker til at fastholde denne kultur. Den vigtigste forudsætning for at kunne
både vedligeholde og udvikle kompetencerne hos lærerne er, at de i det daglige oplever
sig selv som en del af et fagdidaktisk udfordrende og lærende fællesskab, der også har
ledelsens bevågenhed.
Danmarks Lærerforenings undersøgelse fra august 2007 viser, at 44 % af kommunerne har
fulgt anbefalingen om at gøre naturfag til et kommunalt indsatsområde. Det er en tydelig
fremgang, siden evalueringsinstituttet foretog en kortlægning i 2001. Den viste, at kun 10
% af kommunerne havde foretaget initiativer for at fremme interessen for teknik og naturvidenskab18 eller havde naturvidenskab som et særligt indsatsområde. Det er en positiv
fremgang, men tallet viser også, at der langt igen til, at alle kommuner har taget fat på
området.
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til forberedelse af en handlingsplan for naturfagene i folkeskolen, s. 8
Danmarks Evalueringsinstitut: Kortlægning af initiativer der skal fremme interessen for
teknik og naturvidenskab 2001
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Er ét eller flere af naturfagene et
kommunalt indsatsområde i
kommunen?
Ja
Nej
44%

56%

Af de kommuner, der ifølge Danmarks Lærerforenings undersøgelse har gjort området til
et indsatsområde, har kun 55 % tilført skolerne ekstra resurser til området. De resurser er
tydeligvis primært gået til områder, der udløser statslige tilskudsordninger. Kommunerne
har, i det omfang de har prioriteret området, satset på efteruddannelse, undervisningsmaterialer og renovering af bygninger, mens kun meget få har afsat midler til særlige resursepersoner på området.

Har skolerne i kommunen fået tilført særlige midler
for det igangværende skoleår (2007/08) som følge
af, at naturfagene er blevet gjort til et særligt
kommunalt indsatsområde?
3%
ja
nej
ved ikke
42%

18

55%

Faglig resurseperson
Skal det faglige fællesskab sikres, er det nødvendigt, at der på alle skoler er en lærer, der
har faglige og praktiske resurser til at fastholde det fælles engagement. Undervisningsministeriets udvalg om fremtidens naturfag anbefaler, at alle skoler arbejder på at organisere
naturfagsteam, der koordineres af en person evt. med en PD i naturfagsdidaktik19. De foreslår endvidere, at alle kommuner har en særlig naturfagskonsulent med sigte på den fælles
kommunale naturfagsindsats og koordinering af behovet for efteruddannelse20. Danmarks
Lærerforenings undersøgelse viser, at kun 21 % af kommunerne har en naturfagskonsulent.
Anbefalingen om naturfagsteam blev allerede fremført i 2003 i strategioplægget Fremtidens naturfaglige uddannelser. Heri hedder det, at arbejde i faglige lærerteam er nødvendigt, fordi naturfagene hver for sig giver grundlag for en forståelse for hver deres aspekter
af liv, natur og samfund og således ikke kan substituere hinanden, men at samarbejde mellem fagene er påtrængende for, at elever opnår naturfaglige kompetencer på tilstrækkeligt
niveau. Og videre, at undervisning i naturfagene kræver en stadig kompetenceudvikling
samt et velfungerende fagdidaktisk fællesskab og samarbejde blandt underviserne21.
Også international forskning udpeger behovet for teamsamarbejde og tværfaglighed
som væsentlige rammefaktorer for naturfagsundervisning, herunder EUs publikation
Europe needs more scientists. Heri beskriver man den ’privatpraktiserende lærer’, hvis
ekspertise og erfaring kan støttes og udvikles gennem professionel interaktion med andre
(fag)lærere22.
Forandring og implementering af forskellige initiativer og lovforslag er desuden afhængig
af aktiv inddragelse af især lærerne. Lærernetværk er derfor også nødvendige og hensigtsmæssige i implementeringssammenhænge og vil også være det i forhold til at integrere
forskningsbaseret og erfaringsbaseret viden om undervisning og læring, og dermed mod
19
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Undervisningsministeriet 2006, Fremtidens naturfag i folkeskolen, rapport fra Udvalget
til forberedelse af en handlingsplan for naturfagene i folkeskolen, anbefaling 5, s.28
Undervisningsministeriet 2006, Fremtidens naturfag i folkeskolen, rapport fra Udvalget
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Fremtidens naturfaglige uddannelser, Naturfag for alle – vision og oplæg til strategi, s.
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European Commision (The High Level Group on Increasing Human Resources for
Science and Technology in Europe), 2004, Europe needs more scientists, s. 148. De
henviser i øvrigt til programmer, som understøtter samarbejde mellem lærere i Østrig
og Tyskland.
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virke den distance, som eksisterer mellem forskning og nyskabelser og den eksisterende
undervisningspraksis23.
Danmarks Lærerforenings undersøgelse viser, at 60 % af lærerne, der underviser i ét eller
flere naturfag indgår i et formelt fagligt samarbejde med deres kolleger på området. Det er
imidlertid kun de færreste steder, at der er afsat resurser til en resurselærer, der kan koordinere området.
Er der på din skole afsat resurser til, at en lærerkollega med
særlige naturfaglige kompetencer kan give faglig sparring
omkring undervisning i det/de naturfag, som du underviser i?

Cand. Scient. Jan Sølberg beskriver i sin ph.d.-afhandling fra juni 2007 betingelserne for at
skabe vedvarende udvikling for naturfagsundervisningen på den enkelte skole24. Han konkluderer, at et fagligt fællesskab ikke kun er ønskeligt, men slet og ret nødvendigt for naturfagslærernes faglige overlevelse. Uden en indlejret støttefunktion i form af et fagligt fællesskab på skolerne risikerer naturfagslærerne at blive fagligt ineffektive og marginaliserede.
Danmarks Lærerforening foreslår, at der på alle skoler indføres en funktion som
faglig vejleder i naturfag. En resurseperson, der kan medvirke til at fastholde og
udvikle det naturfaglige miljø på skolen blandt andet gennem faglig sparring.
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Ibid., s. 152 og 153. Eurydice 2006, Science Teaching in Schools in Europe. Policies
and Research, s. 77
Jan Sølberg, Udvikling af lokale naturfaglige kulturer. DPU 2007

Didaktik, undervisningspraksis og prøveformer, der fremmer
fagligheden
Faglighed, didaktik og pædagogik
Lærere i Danmark går foran i forhold til didaktiske kompetencer. Det er ikke en tilfældighed, at det er en dansk folkeskolelærer, som i foråret blev kåret som Europas bedste
lærer i naturfag. Læreren Finn Skaarup Jensen, Rønde Skole, sagde i den forbindelse: Ikke
bare mit projekt, men alle de danske projekter er jo levende bevis på, at naturvidenskab
kan være både sjovt, spændende, kreativt – og på højt fagligt niveau på samme tid. Mine
elever har elsket at bygge robotterne, og de bliver jo ved. Nogle tror, at naturvidenskab
kun er for nørder, men det her viser jo tydeligt, at når man tager udgangspunkt i børnenes
hverdag og derfra inddrager videnskabsteori, så bliver det tilgængeligt for alle25.
Eurydice citerer i deres rapport forskning, som viser vigtigheden af at tage udgangspunkt i
børns ’common sense’-forståelser. Ligesom faglig dygtighed er vigtig for al undervisning,
er didaktisk og pædagogisk indsigt helt central for kvaliteten af undervisning og elevers
læring. Dette er ikke nyt for danske lærere og danske læreruddannelser, og ’den danske
model’, treklangen, er en grundsten i uddannelsen af de danske lærere. Det anbefales i
rapporten, at man fra centralt hold er opmærksom på de didaktiske kompetencer i reguleringen af læreruddannelse og læreruddannelsesinstitutioner26.
Den citerede internationale forskning er optaget af børnenes forståelse og erkendelse af
sammenhængen mellem praktiske eksperimenter og den tilgrundliggende teori. Der foreslås to tilgange til udvikling af det eksperimentelle arbejde:
1. Tilvejebringelse af et bredere og mere forskelligartet billede af, hvad videnskab indebærer
2. Højere grad af autonomi til eleverne gennem mere åbne opgaver, som giver mulighed
for at udvikle deres højere kognitive færdigheder27.
Praktisk arbejde og forsøg kan inspirere samt træne og udvikle eleverne; imidlertid er det
nødvendigt, at læreren har det fagdidaktiske overblik, der kan sikre, at forsøgene omsættes
til en teoretisk forståelse hos eleverne. ’Hands-on’ skal omsættes til ’minds-on’28.
25
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De praktiske aspekter er en nødvendig tilgang til god naturfaglig undervisning. Imidlertid
er det vigtigt, at eleverne også opnår forståelse for de særlige naturvidenskabelige metoder, aktiviteter og det tilknyttede undersøgelsesfelt; og altså for naturvidenskab som en
videnskab.
Vidensforståelse
På baggrund af de danske PISA-resultater er den danske undervisningspraksis blevet kritiseret for at være for mundtligt-praktisk orienteret og for, at skriftligheden står svagt29.
Det er bl.a. et argument, der er blevet fremhævet af regeringen, der har sat det som et selvstændigt mål at klare sig godt i internationale undersøgelser30. Placeringen i internationale
undersøgelser bliver således vigtigere end at videreudvikle en fagdidaktisk indsats, der
bygger på en eksperimentel tilgang. Som lederen af institut for naturfagenes didaktik Jens
Dolin, Københavns Universitet siger, er man ved at gennemføre ”teaching to test”. Jens
Dolin fremhæver, at vi i Danmark forsøger at kombinere konstruktivismens processyn på
viden med naturvidenskabernes mere absolutte vidensopfattelse. Og vi arbejder også i vid
udstrækning med et sociokulturelt baseret læringssyn. Dvs. i undervisningssammenhænge
lægger vi vægt på, at eleverne arbejder sig hen imod deres egen – og gruppen – vidensforståelse, som så gradvist tilnærmer sig den etablerede videnskabs31.
På årets Sorø-møde fortalte adjunkt Sune Frølund, DPU om traditionerne i naturfagsundervisningen i Danmark32. Sune Frølund viste, hvordan den eksperimenterende undervisning og forståelsen for den naturvidenskabelige arbejdsmåde har rødder tilbage til fysikeren og filosoffen H. C. Ørsted. Traditioner, der umuligt kan måles gennem standardiserede
it-baserede test. Traditioner, der gør, at danske unge gang på gang markerer sig helt i front
internationalt – og traditioner, der som tidligere nævnt får Microsofts næstkommanderende Steve Balmer til at udtrykke sin vinderstrategi som ”I want the whole world to be
danish”33.
Danske ingeniører og andre naturfaglige medarbejdere er i høj kurs internationalt set. Fx
fremhæver Heine Askær-Jensen, der har været koncerndirektør i Singapore gennem 25
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år, at hans erfaring er, at der i danske studerende og medarbejdere er opbygget en bedre
balance mellem viden, personlighed og vilje bl.a. gennem det danske uddannelsessystem
og de personlige erfaringer, som folk har gjort sig i andre sammenhænge. Heine AskjærJensen siger bl.a.: Jeg har på mange måder opfattet disse unge danskere som mere ’hele
mennesker’, hvad angår deres kompetencer, personlighed, energi og drive, som Danmark
måske ikke er sig selv helt bevidst, når kritikken falder på uddannelsessystemet. Innovation kommer sjældent fra viden alene34.
Det ville utvivlsomt gøre arbejdet som naturfagslærer nemmere, hvis undervisningen i
folkeskolen blev omlagt, så eleverne udelukkende skal kunne applicere en bestemt viden
med accept af nogle forhåndsdefinerede præmisser. Det er langt vanskeligere at lade eleverne selv formulere problemet og samarbejde om selv at opstille rammer og præmisser
for at løse en given naturfaglig udfordring. Men hvis vi omlægger undervisningen, vil vi
også give køb på de kvaliteter, der som fremhævet er grundlaget for vores konkurrenceevne i en globaliseret verden.
Som professor Howard Garner siger, skal vi ikke bortharmonisere de kvaliteter som folkeskolen har opbygget gennem generationer35. I stedet skal vi sikre, at rammerne omkring
undervisningen er i orden og, at lærerne har faglige forudsætninger for at møde den store
faglige forudsætning, som den ønskede undervisning stiller. Professor Niels Egelund og
Tordis Broch, DPU lavede i 2003 en kvantitativ undersøgelse af natur/teknik-undervisningen36, hvor der blandt andet peges på, at mange lærere ikke føler sig rustet til at formidle
stoffet, samt at der ofte ikke er tilstrækkelig tid til at give eleverne den nødvendige medbestemmelse i undervisningen. Problemstillingerne om manglende rammer og faglige
forudsætninger vil blive uddybet senere i dette materiale.
Både for den omtalte rekrutterings- og demokratiudfordring er det afgørende, at vi fastholder vores tilgang til naturfagsundervisningen. Også i forhold til individudfordringen må
den konstruktivistiske og eksperimenterende tilgang fastholdes. ROSE-projektet37 viser, at
det er væsentligt, at eleverne kan se relevansen med den naturfaglige undervisning. I bestræbelsen på at imødekomme ikke mindst pigerne er det vigtigt, at det samfundsmæssige
aspekt i undervisningen er stærkt. Piger er generelt set mere interesseret i samfundsmæssige aspekter af naturvidenskab end i ”tom detail-viden”.
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Prøveformer
På Skolekom og andre fora for faglig debat blandt lærere har der været en intens debat om
skriftlige elektroniske prøver i biologi og geografi samt omlægningen af prøven i fysik/
kemi. Konklusionerne er meget entydige. Eleverne bliver prøvet i formelle færdigheder
og paratviden og ikke i anvendelse og forståelse. Det fremhæves, at prøveformerne er en
trussel mod den praktiske og faglige problemløsende tilgang i fagene. Som en lærer skriver: Når der er en time om ugen i 9. klasse til geografi og en time til biologi – og prøverne
har den form, de har, så kan det vanskeligt undgås, at den ansvarlige lærer laver boglig
undervisning med vægt på paratviden. Det passer dårligt med intentionerne om at skabe
forståelse og interesse for naturfagene.
De danske lærers reaktion er i overensstemmelse de erfaringer som professor Margeret
Brown fra King’s College i London har gjort sig. Elevernes kreativitet mindskes, lærerne
indsnævrer undervisningen, og selv de dygtige elever føler sig fagligt svage med den slags
prøver38.
Danmarks Lærerforening foreslår, at prøveformerne i naturfag ændres, så de afspejler de faglige mål for undervisningen i fagene. Elevernes skal prøves i deres helhedsorienterede faglige forståelse og problemløsningsevne.
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Indsats 2
Rammer, forventninger og organisering
Danmarks Lærerforening ønsker på dette område at indlede et samarbejde, der kan sikre:
• Gode fysiske rammer for undervisningen og undervisningsmaterialer
• Et konstruktivt samarbejde med erhvervslivet.

Gode fysiske rammer for undervisningen og undervisningsmaterialer
Faghæftets anbefalinger
Naturfag er empirisk funderede og eksperimenterende fag, som derfor indebærer bestemte
krav til undervisningsmaterialer og lokaleforhold. I Undervisningsministeriets temahæfte
om fremtidens naturfaglige uddannelse fra 2003 fremhæves det netop, at naturfagene fordrer rådighed over faglokaler og redskaber, der kan anvendes til praktisk/eksperimentelt
arbejde39 I Faghæftet for Natur/Teknik er det eksperimenterende arbejde et bærende didaktisk og fagligt element, ligesom det anbefales, at eleverne har adgang til et naturfagslokale, som er specielt indrettet til Natur/Teknik. Et sådant lokale fungerer ifølge faghæftet
bedst, hvis det er 100 m2 stort med let adgang til udendørsarealer og er indrettet med en
lang række faciliteter til både korte og længerevarende forsøg, opbevaring af materialer
etc. Naturfagenes varierende arbejdsformer stiller store krav til lokale og materialesamlinger. For ligesom rammerne kan udvide undervisningsmulighedernes mangfoldighed, kan
de også være med til at sætte store begrænsninger for klassens og lærerens muligheder.40
Danmarks Lærerforenings undersøgelse fra august 2007 viser, at kun 17 % af lærerne i
natur/teknik oplever, at de fysiske rammer, som de underviser i, lever op til Undervisningsministeriets anbefalinger.
Eksperimenterende undervisning
Undersøgelsen viser, at 37 % af lærerne vurderer de fysiske rammer for undervisningen
som utilfredsstillende eller meget utilfredsstillende for den eksperimenterende del af undervisningen.
39
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Hvordan vurderer du de fysiske rammer på og omkring
skolen set i forhold til den eksperimenterende del af
faget natur/teknik?

7%

13%

30%

50%

Jeg finder de
fysiske
rammer:
Meget
tilfredsstillende
Tilfredsstillende
Utilfredsstillende
Meget
utilfredsstillende

70 % af lærerne gennemfører ofte deres natur/teknik undervisning i elevernes normale
klasselokale.
Tendensen bekræftes af en tidligere undersøgelse, der blev gennemført af bl.a. lektor Annemarie Møller Andersen, DPU 41. Den viste en katastrofal situation, hvor materialerne
til de praktiske og eksperimenterende aktiviteter skal findes frem fra depot/faglokale og
bæres til hjemklassen. Der peges på de problemer, det giver, hvis lærer og elever finder på
andre eller uforudsete aktiviteter - spontane ideer, hvortil der skal bruges andre materialer
end dem, der direkte er planlagt til undervisningen. Jævnfør undersøgelsen må undervisningen ofte foregå i hjemlokaler, der ikke er velegnede til den eksperimentelle undervisningsform, som i stor udstrækning præger natur/teknik. Her må læreren tænke kreativt og
ind imellem udnytte gangarealer, garderober, skolegården, idrætspladsen osv.
Lokalerenovering
Indenrigs- og Sundhedsministeriet har afsat en anlægspulje til renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler i folkeskolerne. Den samlede pulje udgør 50 mio. kr. i
2005 og 125 mio. kr. i hvert af årene 2006-08. Godt 60 % af puljen blev brugt i 2005.
Tilskuddene går til indvendig renovering, hverken ydre renovering eller indkøb af løse
genstande er omfattet af tilskuddet. Tilskuddet er imidlertid afhængigt af, at kommunerne
medfinansierer anlægsarbejderne med beløb i samme størrelsesorden42.
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Flere kommuner har således i de seneste år gjort en indsats for at renovere faglokaler mv.
Det er meget positivt, at der bliver rettet op på forsømte lokaleforhold. Som Danmarks
Lærerforenings undersøgelse viser, er det imidlertid stadig mere reglen end undtagelsen,
at rammerne for naturfagsundervisningen på skolen er utilfredsstillende og ikke lever op
til Undervisningsministeriets egne anbefalinger.
Danmarks Lærerforening foreslår, at der i alle kommuner laves en kortlægning over
lokaler, der anvendes til undervisning i et af naturfagene. Kortlægningen skal danne
afsæt for en handleplan, der skal sikre, at alle elever modtager naturfagsundervisning i rammer, der lever op til Undervisningsministeriets anbefalinger.

Konstruktivt samarbejde med erhvervslivet

En del kommuner og skolevæsener har som beskrevet taget initiativ til at styrke indsatsen
for naturfaglige undervisning. Nogle steder er det sket i tæt kontakt med erhvervslivet.
Det gælder fx etableringen af Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro. Her har Viborg
Kommune sammen med bl.a. CVU – Midtvest og universiteterne i København og Århus
gået ind i et samarbejde om at udvikle nye redskaber og koncepter for undervisning og
efteruddannelse i naturvidenskabelige fag. Naturvidenskabernes Hus skal styrke lærernes
kompetencer i de naturvidenskabelige fag og gøre børn og unge bevidste om og interesserede i disse fag43.
Danfoss Universe er et andet eksempel på en erhvervsvirksomhed, der både i forhold til
det lokale og det landsdækkende niveau tager et medansvar for opprioritering af naturfagene. Her arbejdes med læring i form af skolebesøg og forskellige projekter om undervisning. Med projektet Fremtidens Undervisningsfaciliteter forsøger man at omsætte
forskning til praksis og at komme med konkrete forslag til, hvordan undervisning og klasseværelser skal se ud i fremtiden44.
Jan Sølberg har i sin ph.d. brugt Science Team K som afsæt til at studere udvikling af lokale naturfaglige kulturer45. Lundbeckfonden, der står bag Science Team K har her givet
et meget konkret bidrag til, hvordan man gennem efteruddannelse af lærere, netværk mellem institutioner, støtte til ny undervisning, evaluering og spredning af erfaringer kan øge
interessen blandt børn og unge for naturvidenskab og teknik46. Jan Sølberg konkluderer, at
udvikling af en lokal naturfaglig kultur handler om at opdyrke og pleje relationerne mel43
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lem aktørerne på skolen, så skolen som helhed bliver bedre til at løse de opgaver, som den
skal og ønsker at løse.
Samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv om naturfagsundervisning
kan også finde sted på nationalt niveau. Det er LUMA-projektet et godt eksempel på.
LUMA, der er finsk forkortelse for naturfag og matematik, var et samarbejde mellem det
finske undervisningsministerium og Nokia fra 1996-200147.
LUMA-programmet viste, at et langsigtet samarbejde kan styrke de naturvidenskabelige
fagområder i både uddannelsessystem og samfund, således steg optaget til universitetsuddannelserne inden for bl.a. naturvidenskab og teknik med 30 % i perioden48. LUMA-programmet blev implementeret i 16 regionale netværk, som involverede 78 lokale myndigheder og i alt 270 uddannelsesinstitutioner. Netværk blev dannet mellem folkeskoler og
ungdomsuddannelser indbyrdes, og mellem disse og højere uddannelsesinstitutioner og
virksomheder i lokalområderne. Ønsket om lokal forankring og lokalt ejerskab fremstod
som en væsentlig del af LUMA-programmets overordnede strategi.
En vigtig kvalitativ parameter har været fokus på lærernes faglige kvalifikationer. Man
har ønsket at garantere en høj kvalitet i hele skolesystemet gennem motiverede og entusiastiske lærere i erkendelse af, at elevers valg af fremtidige studieområder i meget høj grad
bestemmes af de oplevelser, man har med sine lærere. At alle elever skulle få et fagligt løft
inden for naturvidenskaberne.
Evalueringen af LUMA-programmet viste, at samarbejdet mellem lærerne blev styrket
på den enkelte skole og mellem skolerne ligesom samarbejdet med erhvervsliv og andre
aktører uden for skolernes regi blev styrket. Samarbejdet betød, at den eksperimentelle del
af undervisningen blev styrket betydeligt. Lærernes deltagelse i efteruddannelse løftede
deres faglige niveau og udvidede deres pædagogiske kompetencer. Det har medført en
styrket faglig stolthed og identitet.
Danmarks Lærerforening foreslår, at parterne omkring folkeskolen i fællesskab tager initiativ til en dialog med erhvervslivet om at formulere et skoleansvar på linie
med virksomhedernes sociale ansvar.
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Indsats 3
Lærernes faglige forudsætninger og kompetencer
Danmarks Lærerforening ønsker på dette område at indlede et samarbejde, der kan sikre:
• Tilstrækkeligt antal lærere med naturfaglige liniefag
• Faglige kompetencer hos alle lærere, der underviser i et af naturfagene.

Tilstrækkeligt antal lærere med naturfaglige liniefag
Lærermangel
Danmarks Lærerforenings undersøgelse fra august 2007 viser, at mange lærere underviser
i de naturfaglige fag uden liniefag e.l. Værst ser det ud med natur/teknik, hvor kun 18 %
af lærerne er liniefagsuddannede. For biologi er det 57 %, der er liniefagsuddannede og
for geografi 36 %. Det naturfaglige fag med bedst liniefagsdækning er fysik/kemi med
70 %. Situationen vil imidlertid også blive meget kritisk her. Op mod 2/3 af folkeskolens
fysik/kemilærere skal udskiftes i løbet af de næste 15 år49 med et særligt stort pres den
kommende 10-års periode.
Lærermangel er en problematik, som Danmark har til fælles med de øvrige europæiske
lande. Danmarks Lærerforenings fremskrivning viser en risiko for en mangel på seminarieuddannede lærere i 2015 på lidt under 8000, svarende til ca. 13 % af samtlige lærerstillinger.
Problemet med manglende liniefagsdækning er alvorligt. Faget natur/teknik blev indført i
folkeskolen på 1.- 6. klassetrin i 1993. Trods en læseplan og formålsbeskrivelse, der rejste
international anerkendelse50, var fagets start præget af usikkerhed om indholdet og af, at
ingen lærere havde liniefag i faget. De første lærere med liniefag dimitterede først i 2003.
Samme år blev der fra centralt hold rejst tvivl om fagets status, da en forøgelse af timetallet i fysik/kemi på 9. klassetrin på bekostning af en tilsvarende nedgang i natur/teknik på
6. klassetrin.
Da faget blev introduceret, var undervisningen præget af, at kun et fåtal af de undervisende lærere havde linjefagsuddannelse i et af de naturfaglige fag. Det generelle indtryk
49
50

Niels Egelund Fysik/kemilæreres syn på deres undervisningssituation i danske skoler.
DPU, 2002
Fensham, P. J. Time to Change Drivers for Scientific Literacy in Canadian Journal of
Science, Mathematics and Technology Education 2,(Januar 2002), 9-24.
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var, at lærerne var usikre på faget, at skolerne ikke havde egnede faglokaler og at forældre
og elever gav det meget lidt opmærksomhed, fordi de koncentrerede sig om dansk og matematik på de laveste klassetrin.51
Denne problemstilling er ikke blevet løst. Natur/teknik varetages fortsat ofte af lærere
uden uddannelse på området. Udover, at lærerne sjældent har liniefag i faget, viser Danmarks Lærerforenings undersøgelse fra august 2007 også, at 54 % af lærerne, der underviser i faget aldrig har modtaget efteruddannelse i faget. Kun 11 % har inden for de seneste
10 år gennemført et efteruddannelsesforløb på mere end 30 timer.
De aktuelle tal viser således, at der ikke er sket meget siden den såkaldte KALK-undersøgelse fra 2002/0352. Denne undersøgelse viste, at 40 % af lærerne havde mindre end 30
timers efteruddannelse som eneste faglige forudsætning for at undervise i faget. Dette er
ikke holdbart.
Det kan være et dilemma, at de få liniefagsuddannede lærere på området ikke er tilknyttet
teamet indskolingen. Imidlertid er det nødvendigt at være fagligt velfunderet for at kunne
undervise i komplekse naturfaglige emner på en interessant og lettilgængelig måde53.
Som det fremgår af nedenstående diagrammer, er der en tydelig tendens til, at lærere, der
underviser i natur/teknik, underviser i færre timer i faget end fx lærere, der underviser i
fysik/kemi.

51

30

52

53
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Hvor mange lektioner à 45 minutter har du i
gennensnit pr. uge i natur/teknik i dette skoleår?
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Hvor mange lektioner à 45 minutter har du i
gennensnit pr. uge i fysik/kemi i dette skoleår?
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Som for alle andre fagområder er den grundlæggende undervisning utrolig vigtig. Afsættet
for den naturvidenskabelige forståelse, der bygges videre på i biologi, geografi og fysik/
kemi, skal skabes i undervisningen i natur/teknik. Det er derfor stærkt problematisk, at der
stadig er problemer med at få faget dækket med relevante faglige kompetencer. Undervis-
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ningsministeriets udvalg til forberedelse af en handlingsplan for naturfag foreslår, at fagligheden i de yngste klasser sikres ved anvendelse af to-lærerordninger eller andre måder,
som sikrer inddragelse af fagligt kompetente lærere54.
Ny læreruddannelse
Den seneste ændring af læreruddannelsen55 har kun forstærket problemet. Seminariernes
tal viser, at de nye lærerstuderende ikke vælger naturfag. En rundspørge blandt landets
lærerseminarier viser, at kun ca. 170 ud af de 3.000 nye lærerstuderende i 2007 vælger det
naturfaglige grundforløb. Både natur/teknik og fysik/kemi er i læreruddannelsen gjort til
”store liniefag”. Det er positivt, at fagene har fået et fagligt løft, men når resultatet er, at
kun et par enkle seminarier har studerende til at oprette liniefag på området er der grund
til handling, ellers vil den faglige dækning af fagene fremover blive endnu dårligere.
Læreruddannelsens profil er åbenlyst mere humanistisk end naturvidenskabelig. Det er
således ikke realistisk, at den katastrofale mangel på lærere på området udelukkende kan
løses gennem rekruttering. Der må også satses på, at erfarne lærere kan få udbygget deres
kompetencer til liniefagsniveau gennem en målrettet efter- og videreuddannelsesindsats.
Danmarks Lærerforening foreslår, at lærere får mulighed for at opnå fagdidaktiske
kompetencer på liniefagsniveau i fysik/kemi og natur/teknik på eftertragtede vilkår.

Faglige kompetencer hos alle lærere, der underviser i et af
naturfagene
Professionel udvikling
Flere internationale undersøgelser peger på, at lærernes professionelle udvikling og efteruddannelse bør sikres både for at fastholde lærerne og for at sikre, at de er opdaterede
med den nyeste viden. Naturvidenskab og teknologi er under stadig forandring, ligesom
fagenes indflydelse på vores liv og samfund bliver stadigt større. Derfor er det nødvendigt,
at lærerne får mulighed for at deltage i efteruddannelse og sikres professionelle og faglige
udviklingsmuligheder.
Danmarks Lærerforenings undersøgelse viser, at kun 11 % af lærerne i natur/teknik inden
for de sidste 10 år har fået mere end 30 timers sammenhængende efteruddannelse på området. Behovet for en indsats på området understreges af, at hele 74 % peger på, at mere
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efteruddannelse i høj grad eller meget høj grad ville forbedre deres forudsætninger for at
varetage undervisningen.
Investering betaler sig
Det er derfor positivt, at der i det seneste efteruddannelsesprogram for lærere er afsat
særlige midler til efteruddannelse af lærere i naturfag. Forhåbentlig vil det udmønte sig
i, at en del lærere får reel mulighed for at blive fagligt opgraderet. Der er som beskrevet
imidlertid et meget stort uddannelsesmæssigt efterslæb. Ikke mindst inden for faget natur/
teknik.
Et nationalt efteruddannelsesprogram er en af hovedanbefalingerne fra Undervisningsministeriets udvalg til forberedelse af handlingsplan for naturfagene i folkeskolen56. I rapporten anbefales det, at der i samråd med CVUer, KL, Danmarks Lærerforening og Undervisningsministeriet etableres et målrettet efteruddannelsesprogram i 2006. Det er endnu
ikke sket. I et interview forholder lektor Henrik Busch, DPU, der deltog i arbejdsgruppen,
sig til omkostningerne ved et sådan projekt. Han siger: Det står i vores kommissorium, at
vores anbefalinger skal være udgiftsneutrale. Men man kan jo handle ved at omprioritere.
Man kan spørge, om det koster på kort eller langt sigt. Vores analyse er, at det vil være en
formidabel investering på længere sigt. Omvendt: Undlader man at investere, vil det koste
rigtig meget på længere sigt.57.
Danmarks Lærerforening foreslår, at anbefalingen fra Undervisningsministeriets
udvalg til forberedelse af en handlingsplan for naturfagene i folkeskolen om et nationalt efteruddannelsesprogram effektueres.
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Bilag - undersøgelsesresultater
Danmarks Lærerforening
23. oktober 2007
Danmarks Lærerforening

Resultater fra undersøgelse blandt naturfagslærerne – fokus på fagligt samarbejde
og efteruddannelse
Kort om undersøgelsens resultater
Undersøgelsen er gennemført af Danmarks Lærerforening i perioden den 17. august - 5. september 2007.
Der er svar fra 1255 lærere, som underviser i et eller flere af de fire naturfag; natur/teknik, fysik/kemi, biologi
og geografi. I undersøgelsen er der lærere fra 341 skoler, som fordeler sig på 88 kommuner.
Tal fra undersøgelsen
I nedenstående præsentation af resultaterne, vises først lærernes samlede svar på spørgsmålene om
samarbejdet mellem naturfagslærerne på skolerne. Derefter følger en præsentation for hvert af de fire
naturfag for spørgsmål som handler om linjefag og efteruddannelse.
Samarbejde for skolens naturfagslærere
Nedenstående tabel viser, at 60 % af de lærere, som underviser i et eller flere naturfag, har et formelt
samarbejde med andre naturfagslærere på deres skole.
Er der på din skole etableret et formelt samarbejde* for lærere, som
underviser i et eller flere af de fire naturfag?
Svar
Ja
Nej
Ved ikke
Total

Antal
736

Procent
60 %

442

36 %

51

4%

1229

100 %

*Med formelt samarbejde mener vi fx naturfagsteam eller lignende.

Nedenstående figur viser, at 74 % af de lærere, der underviser i et eller flere naturfag, oplever, at der ikke på
deres skole er afsat ressourcer til, at en lærer med særlige naturfaglige kompetencer kan give faglig sparring
omkring undervisningen.
Er der
skole
afsat
resurser
til, til,
at en
lærerkollega
Er på
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på din
skole
afsat
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at en
lærerkollegamed
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i? i?
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34
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16%

Ja
Ja
Nej
Nej
Ved
ikke
Ved ikke
Ikke
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Missing

Natur/teknik
Undervisning
Nedenstående tabel viser, at det ud af de 742 lærere som underviser i natur/teknik kun er 18 %, der har
linjefag i faget.
Har du linjefag i natur/teknik?
Svar

Ja

Antal
134

Procent
18 %

Nej

608

82 %

Total

742

100 %

Nedenstående tabel viser, at 54 % af de 742 lærere som underviser i natur/teknik ikke har modtaget
efteruddannelse i faget.
Hvilket omfang har det længste sammenhængende
efteruddannelsesforløb, som du har modtaget i natur/teknik?
Svar
Jeg har ikke modtaget efteruddannelse i natur/teknik

Antal

Procent
401

54 %

1-15 timer

140

19 %

16-30 timer

116

16 %

Mere end 30 timer
Total

85

11 %

742

100 %

Nedenstående tabel viser, at 74 % af natur/teknik-lærerne vurderer, at mere efteruddannelse i meget høj
eller i høj grad vil kunne forbedre deres undervisning.
I hvilken grad vurderer du, at (mere) efteruddannelse i natur/teknik vil
kunne forbedre dine forudsætninger for at undervise i faget?
Svar
I meget høj grad

202

Procent
27 %

I høj grad

346

47 %

I mindre grad

185

25 %

Slet ikke
Total

Antal

9

1%

742

100 %
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Figuren nedenfor viser, at de lærere som underviser i natur/teknik i gennemsnit underviser 3 lektioner à 45
minutter om ugen i natur/teknik. De fleste (75 %) underviser i 4 lektioner eller derunder om ugen.
Hvor mange lektioner à 45 minutter har du i
gennensnit pr. uge i natur/teknik i dette skoleår?
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1

1
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Mean =3,01
Std. Dev. =1,
676
N =739

*Det ugentlige antal lektioner er afrundet til nærmeste hele tal.

Fysik/kemi
Undervisning
Nedenstående tabel viser, at 70 % af de 363 lærere som underviser i fysik/kemi, har linjefag i faget.
Har du linjefag i fysik/kemi?
Svar

Ja

Antal
256

Procent
70 %

Nej

107

30 %

Total

363

100 %

Nedenstående tabel viser, at 33 % af de 363 lærere som underviser i fysik/kemi ikke har modtaget
efteruddannelse i faget.
Hvilket omfang har det længste sammenhængende
efteruddannelsesforløb, som du har modtaget i fysik/kemi?
Svar
Jeg har ikke modtaget efteruddannelse i fysik/kemi

36

Antal

Procent
118

33 %

1-15 timer

59

16 %

16-30 timer

73

20 %

Mere end 30 timer

113

31 %

Total

363

100 %
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Nedenstående tabel viser, at 68 % af fysik/kemi-lærerne vurderer, at mere efteruddannelse i meget høj eller i
høj grad vil kunne forbedre deres undervisning.
I hvilken grad vurderer du, at (mere) efteruddannelse i fysik/kemi vil
kunne forbedre dine forudsætninger for at undervise i faget?
Svar
I meget høj grad

Antal

Procent
85

23 %

I høj grad

160

45 %

I mindre grad

114

31 %

Slet ikke
Total

4

1%

363

100 %

Figuren viser, at lærere som underviser i fysik/kemi, i gennemsnit underviser 6 lektioner à 45 minutter om
ugen i faget. 75 % af fysik/kemi-lærerne underviser i 8 lektioner eller derunder om ugen.
Hvor mange lektioner à 45 minutter har du i
gennensnit pr. uge i fysik/kemi i dette skoleår?
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*Det ugentlige antal lektioner er afrundet til nærmeste hele tal.
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Biologi
Undervisning
Nedenstående tabel viser, at 57 % af de 358 lærere som underviser i biologi har linjefag i faget.

Har du linjefag i biologi?
Svar
Ja

Antal
205

Procent
57 %

Nej

153

43 %

Total

358

100 %

Nedenstående tabel viser, at 51 % af de 358 lærere som underviser i biologi ikke har modtaget
efteruddannelse i faget.
Hvilket omfang har det længste sammenhængende
efteruddannelsesforløb, som du har modtaget i biologi?
Svar
Jeg har ikke modtaget efteruddannelse i biologi

Antal

Procent
181

51 %

1-15 timer

57

16 %

16-30 timer

58

16 %

Mere end 30 timer

62

17 %

358

100 %

Total

Nedenstående tabel viser, at 70 % af biologilærerne vurderer, at mere efteruddannelse i meget høj eller i høj
grad vil kunne forbedre deres undervisning.
I hvilken grad vurderer du, at (mere) efteruddannelse i biologi vil kunne
forbedre dine forudsætninger for at undervise i faget?
Svar

123

Procent
34 %

I høj grad

130

36 %

I mindre grad

102

29 %

I meget høj grad

Slet ikke
Total

Antal

3

1%

358

100 %

38
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Figuren viser, at de lærere som underviser i biologi i gennemsnit underviser 4 lektioner à 45 minutter om
ugen. 75 % af biologilærerne underviser i 5 lektioner eller derunder om ugen.
Hvor mange lektioner à 45 minutter har du i
gennensnit pr. uge i biologi i dette skoleår?
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1

12
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Mean =3,87
Std. Dev. =2,
337
N =358

*Det ugentlige antal lektioner er afrundet til nærmeste hele tal.

Geografi:
Undervisning
Nedenstående tabel viser, at 36 % af de 322 lærer som underviser i geografi har linjefag i faget.
Har du linjefag i geografi?
Svar

Ja

Antal
117

Procent
36 %

Nej

205

64 %

Total

322

100 %

Nedenstående tabel viser, at 65 % af de 322 lærer som underviser i geografi ikke har modtaget
efteruddannelse i faget.
Hvilket omfang har det længste sammenhængende
efteruddannelsesforløb, som du har modtaget i geografi?
Svar
Jeg har ikke modtaget efteruddannelse i geografi

Antal

Procent
208

65 %

1-15 timer

55

17 %

16-30 timer

26

8%

Mere end 30 timer

33

10 %

322

100 %

Total

39

6

Nedenstående tabel viser, at 75 % af geografilærerne vurderer, at mere efteruddannelse i meget høj eller i
høj grad vil kunne forbedre deres undervisning.
I hvilken grad vurderer du, at
(mere) efteruddannelse i
geografi vil kunne forbedre
dine forudsætninger for at
undervise i faget?
Svar
I meget høj grad

Antal

I høj grad
I mindre grad
Slet ikke
Total

Procent
116

36 %

126

39 %

77

24 %

3

1%

322

100 %

Figuren viser, at de lærer som underviser i geografi, i gennemsnit underviser 3 lektioner à 45 minutter om
ugen. 75 % af geografilærerne underviser 4 lektioner eller derunder om ugen.
Hvor mange lektioner à 45 minutter har du i
gennensnit pr. uge i geografi i dette skoleår?
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Mean =2,76
Std. Dev. =2,
032
N =320

*Det ugentlige antal lektioner er afrundet til nærmeste hele tal.
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Danmarks Lærerforening
23. oktober 2007

Resultater fra undersøgelse blandt naturfagslærerne – fokus på fysiske rammer
Om undersøgelsen
Undersøgelsen er gennemført af Danmarks Lærerforening i perioden den 17. august - 5. september 2007.
Der er svar fra 1255 lærere, som underviser i et eller flere af de fire naturfag; natur/teknik, fysik/kemi,
biologi og geografi. I undersøgelsen er der lærere fra 341 skoler, som fordeler sig på 88 kommuner.

Natur/teknik
Lokaler
Har din skole et eller flere lokaler specielt til natur/teknik?
Svar

Ja

Antal

Procent
460

62 %

Nej

282

38 %

Total

742

100 %

213

Procent
46 %

63

14 %

Bliver skolens specielle lokale(r) til undervisning i natur/teknik jævnligt
gennemgået for at sikre, at lokalet/lokalerne lever op til kravene i
arbejdsmiljølovgivningen?
Svar
Ja

Antal

Nej
Ved ikke

184

40 %

Total

460

100 %

99

Procent
13 %

Tilfredsstillende

369

50 %

Utilfredsstillende

219

30 %

Hvordan vurderer du de fysiske rammer* på og omkring skolen set i
forhold til den eksperimenterende del af faget natur/teknik?
Svar
Meget tilfredsstillende

Meget utilfredsstillende
Total

Antal

55

7%

742

100 %

*Med fysiske rammer tænkes på faglokaler og adgang til naturen.
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Fysik/kemi
Lokaler
Har din skole et eller flere lokaler specielt til fysik/kemi?
Svar
Ja

Antal
346

Nej

Procent
95 %

17

5%

363

100 %

241

Procent
70 %

Nej

55

16 %

Ved ikke

50

14 %

346

100 %

Total

Bliver skolens specielle lokale(r) til undervisning i fysik/kemi jævnligt
gennemgået for at sikre, at lokalet/lokalerne lever op til kravene i
arbejdsmiljølovgivningen?
Svar
Ja

Antal

Total

Hvordan vurderer du de fysiske rammer* på og omkring skolen set i forhold
til den eksperimenterende del af faget fysik/kemi?
Svar
Meget tilfredsstillende

68

Procent
19 %

Tilfredsstillende

221

61 %

Utilfredsstillende

62

17 %

Meget utilfredsstillende

12

3%

363

100 %

Total

Antal

*Med fysiske rammer tænkes på faglokaler og adgang til naturen.
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Biologi
Lokaler

Har din skole et eller flere lokaler specielt til biologi?
Svar
Ja

Antal
270

Nej

Procent
75 %

88

25 %

358

100 %

119

Procent
44 %

Nej

57

21 %

Ved ikke

94

35 %

270

100 %

44

Procent
12 %

Tilfredsstillende

178

50 %

Utilfredsstillende

110

31 %

Total

Bliver skolens specielle lokale(r) til undervisning i biologi jævnligt
gennemgået for at sikre, at lokalet/lokalerne lever op til kravene i
arbejdsmiljølovgivningen?
Svar
Ja

Antal

Total

Hvordan vurderer du de fysiske rammer* på og omkring skolen set i
forhold til den eksperimenterende del af faget biologi?
Svar
Meget tilfredsstillende

Meget utilfredsstillende
Total

Antal

26

7%

358

100 %

*Med fysiske rammer tænkes på faglokaler og adgang til naturen.
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Geografi:
Lokaler

Har din skole et eller flere lokaler specielt til geografi?
Svar

50

Procent
15,5 %

Nej

272

84,5 %

Total

322

100 %

22

Procent
44 %

9

18 %

Ja

Bliver skolens specielle lokale(r) til undervisning i geografi jævnligt
gennemgået for at sikre, at lokalet/lokalerne lever op til kravene i
arbejdsmiljølovgivningen?
Svar
Ja

Antal

Antal

Nej
Ved ikke

19

38 %

Total

50

100 %

8

Procent
3%

Tilfredsstillende

107

33 %

Utilfredsstillende

148

46 %

Hvordan vurderer du de fysiske rammer* på og omkring skolen set i forhold
til den eksperimenterende del af faget geografi?
Svar
Meget tilfredsstillende

Meget utilfredsstillende
Total

Antal

59

18 %

322

100,0

*Med fysiske rammer tænkes på faglokaler og adgang til naturen.
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Resultater for kredsundersøgelsen om naturfag1
Undersøgelsen er gennemført af Danmarks Lærerforening i perioden den 17. august - 4. september 2007.
Der er svar fra i alt 70 ud af 98 kommuner.
Undersøgelsens resultater
A) Er ét eller flere af naturfagene et kommunalt indsatsområde i kommunen?

Svar

Ja
Nej
Total

Antal

Procent
31
39
70

44 %
56 %
100 %

B) Har skolerne i kommunen fået tilført særlige midler for det igangværende skoleår (2007/08) som
følge af, at naturfagene er blevet gjort til et særligt kommunalt indsatsområde?

Svar

Missing
Total

Ja
Nej
Ved ikke
Total
System

Antal

Procent
17
13
1
31
40
70

55 %
42 %
3%
100 %

C) Hvilke af følgende naturfag indgår konkret i kommunens særlige indsats for naturfagene?
Antal kommuner*
Procentdel kommuner**
Natur/Teknik
28
90 %
Fysik/Kemi
20
63 %
Biologi
21
67 %
Geografi
16
53 %
Total
30
*Antal kommuner hvor faget indgår i kommunens særlige indsats.
** Procenttallene summer til mere end 100, da der i nogen kommuner indgår mere end ét naturfag.
Svar

D) Hvilke konkrete initiativer indgår i kommunens særlige indsats for naturfagene?
Svar

1

Efteruddannelse
Indkøb af bøger eller
andre materialer (fx
teknisk udstyr)
Renovering af
bygninger

Antal kommuner*
25

Procentdel kommuner
80 %

17

53 %

18

57 %

Der er kommet fra svar 70 ud af 98 kommuner, dvs. en svarprocent på 71.
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Særlige
8
23 %
ressourcepersoner
Andet
27
90 %
Total
31
* Antal kommuner hvor faget indgår i kommunens særlige indsats.
** Procenttallene summer til mere end 100, da der i nogen kommuner indgår mere end ét naturfag.
E) På hvor mange af kommunens skoler findes der efter kredsens vurdering naturfagslokaler, der
ikke opfylder arbejdsmiljølovgivningens krav? (Angiv antal skoler)
På hvor mange af kommunens skoler findes der efter kredsens vurdering
naturfagslokaler, der ikke opfylder arbejdsmiljølovgivningens krav? (Angiv antal skoler

Antal kommuner

20

15

10

21

5

8
5

0

6
2

0

3
1

5

1

1

10

Mean =1,98
Std. Dev. =2,794
N =48

15

Antal skoler
Note: Ud af de i alt 70 har 48 svaret på spørgsmålet om, hvor mange af kommunens skoler, der har
naturfagslokaler, der ikke lever op til arbejdsmiljølovgivningens krav. Ovenstående graf viser svarfordelingen.
F) Har kommunen en naturfagskonsulent, som lærerne kan kontakte, hvis de har behov for
rådgivning og vejledning om naturfagsundervisningen?

Svar

Ja
Nej
Total

Antal

Procent
15
55
70

21 %
79 %
100 %
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