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Anden information

Program

▪ Kort HVAD og HVORFOR? 
▪ ASTRAs arbejde med LDLN forløb
▪ Teoretisk rammesætning
▪ Undersøgelsesspørgsmål
▪ Metode
▪ Resultater/pointer fra undersøgelsen
▪ Diskussion/perspektiver fra jer!
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HVAD er undersøgt og HVORFOR?
● Ledelse afgørende ifm. udvikling af naturfaglig kultur på skoler og i 

kommuner Sølberg 2006; 2007
○ naturfaglig kultur og forskellige aktørers samarbejde handler i sidste 

ende om at kvalificere naturfagsundervisningen
● Ledelse i et komplekst felt med samspil mellem flere aktører Albrechtsen, 

2020

● Ledelse ikke kun skoleledere - det handler også om lærerledelse 
Harris et al., 2018

● ASTRA arrangementer “Ledelse der løfter naturfagsundervisningen” 
(LDLN)

● Trioer: skoleledelse, naturfagsvejleder og kommunal 
naturfagskoordinator

● Unik mulighed for ny indsigt: samarbejde i trioer/lokalt ejerskab
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Ledelse der løfter naturfagsundervisningen

§ Evaluering af den fælles prøve Rambøll 2018

o Implementering i høj grad overladt til lærerne
o Fælles undervisning vs. fagopdelt undervisning
o Udfordring for eksaminatorer og censorer
o Dér, hvor ledelsen er involveret, går 

implementeringen bedst
§ BUVM udgiver anbefalinger til ledelse og 

forvaltning
§ Samarbejde med STUK og Skoleleder-

foreningen om udvikling af indsats
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Ledelse der løfter naturfagsundervisningen

§ Arrangementer afholdes 2019, 2020 (online), 2021
§ Indhold: 

o Aktuelle udfordringer for naturfagsområdet
o Ledelse af naturfaglige udviklingsprocesser
o Eksempler på udviklingsprocesser fra skoler
o Deltagernes arbejde med egne skolers naturfagsudvikling
o Naturfagsvejleder, skoleledelse og naturfagskoordinator 

(TRIO)
§ Nu: Materiale til kommuners afholdelse af egne 

arrangementer (praksispakke)

https://astra.dk/tema-om-naturfagshandleplanen


Ledelse, der løfter 
naturfagsundervisningen 2021 

Deltagere Skoler Kommuner

2019 217 101 46

2020 (online) 289 123 58

2021 181 81 41
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Teoretisk rammesætning
● Naturfaglig kultur

○ “de normer, værdier, overbevisninger, forventninger og konventionelle 
handlinger som præger de aktører, der beskæftiger sig med naturfagene 
på den enkelte skole” Sølberg, 2006

● Danske udviklingsprojekter med fokus på naturfaglig kultur
○ Science-kommuner Jensen & Sølberg, 2012

○ QUEST Nielsen et al., 2013; Mogensen et al., 2015; Nielsen, 2021a

○ NaTeKu Sillasen & Valero, 2011.
● Kapacitetsopbygning og samskabelse

○ kapacitetsudvikling versus top-down-implementering og kontrol Darling-
Hammond, 2005

○ forandringskapacitet og agency blandt praktikerne Calvert, 2016

○ “multi-actor collaboration as a superior innovation driver” Torfing,2016 
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Ledelse af og i professionelle læringsfællessk.
● Ledelse handler om at vejlede andre, og både skoleledelse og 

ressourcepersoner (lærere, vejledere, konsulenter) er med til ledelse
af og i professionelle læringsfællesskaber Albrechtsen, 2020, s. 130

○ ledelse af : skabe rammer for og fremme samarbejde om udvikling
○ ledelse i er typisk deltagelsesbaseret. 

● Ledelse som “fordelt på mange spillere” Timperley, 2018

○ ledelse der fremmer undersøgende tankesæt
○ OBS: samskabelse, agency og den lokale undervisning og elevernes 

læring som omdrejningspunkt i samarbejdet
○ “De centrale kendetegn -på tværs af kulturer -ved succesfulde PLC’er

er lærer-agency, lærerledelse, lærernes stemmer i centrum” Harris et al., 
2018

○ Distribueret ledelse Fox & Poultney, 2020; Harris et al., 2018
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Undersøgelsesspørgsmål
● Hvilke erfaringer fra LDLN-aktiviteterne og fra det lokale 

arbejde med naturfags- handleplaner på skolerne og ledelse af 
og i dette arbejde fremhæves af skoleledere, 
naturfagsvejledere og kommunale naturfagskoordinatorer?
○ Hvilke problemer/udfordringer peger deltagerne på ift. 

udvikling af lokal naturfaglig kultur?
○ Hvilken betydning opleves involvering af skoleledelsen at 

have, og hvordan opleves samarbejde i trio-konstellationen 
med naturfagsvejledere og kommunal koordinator?
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Metode
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Evaluering 2021 - nedslag
Hvem har svaret på evalueringen?

Glostrup 32/88 Kolding 42/63 Skive 29/48

Skoleleder 11 16 11

Lærer 8 10 6

Naturfagsvejleder 7 9 7

Naturfagskoordinator 4 4 2

Forvaltnings-
repræsentant

0 0 2

Andet 2 3 1
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Evaluering 2021 - nedslag
LDLN understøtter:
o at aktørerne mødes og 

fokuserer på udvikling af 
naturfagene

o udvikling af lokal 
naturfagshandleplan

o at den naturfaglige kultur 
på skolen styrkes

o udvikling af 
naturfagsundervisningen 
(selvom der ikke 
præsenteres 
undervisningsmateriale)

o at den naturfaglige kultur 
i kommunen styrkes

Hvad er det vigtigste, du tager med fra dagen i dag?
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Tematisk analyse: eva., dok. + interview
▪ Markant variation mellem skoler i arbejdet med handleplaner
▪ Udfordringer relateret til tre niveauer:

o Organisatorisk niveau: 
Ø Nogle steder mangler lokal naturfagsvejleder og/eller en kommunal konsulent
Ø Mandat og legitimitet: 

Ø ”Naturfagsvejledere har en flot titel, men ingen rammer til at bruge den” 
Ø “Det ser utroligt forskelligt ud på skolerne i kommunen ... hvad det er for et mandat 

man sidder med [...] kan skabe en barriere for at højne naturfagskulturen 
Ø ”Funktionsbeskrivelse af vejlederen..”

o Samarbejde:
Ø Fx udfordringer med manglende progression fra natur/teknologi til naturfagene i 

udskolingen

o Undervisningen. 
Ø Udfordringer relateret til lokal naturfaglig kultur, handler om hvordan man kan 

fremme elevernes engagement, håndtering af undervisning i uderummet mm
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Spørgsmål til diskussion/anbefalinger
§ Formel uddannelse til naturfagsvejlederne er afgørende for mandat 

og legitimitet i denne ikke helt enkle rolle
§ Samarbejdet mellem forskellige (typer af) aktører afgørende for 

udvikling af naturfaglig kultur, men fælles forståelse af rollerne?
o Hvordan distribueret ledelse af/i professionelle læringsfællesskaber… ?

§ At komme i samme retning – men er der ejerskab blandt lærerne? 
o Understøtte agency blandt lærerne? Harris et al., 2018; Calvert, 2016 

o Hvordan understøttes den enkelte naturfagslærers ejerskab og motivation 
(autonomy, competence, relatedness): PLF som top-down/bottom-up?

o Anbefaling: FØR-, UNDER- og EFTER-rammesætning 
§ Diskussion i artiklen også af modstridende diskurser på makroniveau
§ Distribueret ledelse for skolechefer: Kommunal naturfaglig udvikling, 

kommunale handleplaner

https://astra.dk/wp-content/uploads/2022/03/foer-under-efter.pdf
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