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Andre studierejsemål:

Bæredygtighed i Halmhuset i Odense og 
Årets Ildsjæl fra Kolding, Frederik Chri-
stensen, som brænder for at undervise i 
robotteknologi (hosstående foto).
Det er begge eksempler på ungdoms-
skoleaktiviteter, som i 2017 fandt vej til 
nærværende blad. I denne udgave af 
Ungdomsskolen sætter vi netop fokus på 
STEM-fagene – altså aktiviteter, der har 
med science, technology, engineering og 
mathematics at gøre.
Du kan læse om Robolab i Ringsted og 
møde sciencekoordinatoren i Sorø Kommu-
ne. Du kan læse indlæg fra undervisnings-
minister Merete Riisager om, hvorfor det er 
vigtigt at prioritere området. Du kan også 
læse konklusion og anbefalinger fra en stor 
undersøgelse af unges interesse for STEM, 
som Tænketanken DEA har foretaget. 
God fornøjelse med læsningen.  

Tema: STEM i ungdomsskolen
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FORMAND FOR UNGDOMSSKOLEFORENINGENS BESTYRELSE

STEM 
på dagsordenen

Vi har set frem til at sætte STEM på dagsorden i dette temanum-
mer af Ungdomsskolen. Som den faste læser af bladet måske 
kan huske, så havde jeg fornøjelsen af at være moderator for det 
nationale naturfagscenter Astra i forbindelse med en debat på 
Folkemødet på Bornholm sidste år. Dialogen handlede om, hvor-
dan man i kommunerne fik udbredt interesse for STEM-fagene. 
Ungdomsskoleforeningen har efterfølgende været i dialog med 
Astra, fordi vi i ungdomsskolen har en særlig god platform for at 
bidrage til en øget interesse for STEM.
For rigtig mange unge har de naturvidenskabelige fag været 
forbundet med matematik, fysik og kemi – og opfattet som svært 
forståelige og teoretiske skolefag. Udviklingen af nye veje ind i 
dette felt, sker gennem undervisning, der i langt højere grad skal 
få de unge til at være producenter i eget liv fremfor konsumen-
ter. Derfor undervises der rundt om på ungdomsskolerne i fag 
og aktiviteter som droner, LEGO-league, Virtual Reality, FABLAB 
og Robotter – det sidste glimrende eksemplificeret i artiklen fra 
UngRingsted andetsteds i bladet.  
Det handler om gennem en mere praktisk og legende tilgang samt 
et anderledes undervisningsmiljø at skabe undren og vække de 
unges nysgerrighed for dette spændende område. 

I ungdomsskolen er vi mestre i at tage udgangspunkt i en sam-
fundsmæssig udfordring og benytte lejligheden til at sætte den 
positivt på dagsorden. Som såvel undervisningsminister Merete 
Riisager som DEA´s analyse påpeger, er den manglende interesse 
for STEM-fagene en udfordring, vi må og skal løse. Især to spørgs-
mål er vigtige at få besvaret: Hvordan kan vi forhindre, at interes-
sen falder i mellemtrinene? Og hvordan kan vi fastholde pigernes 
interesse for området?
Nogle bud fremkommer allerede i dette temanummer – andre 
vil givet komme i den dialog, som Ungdomsskoleforeningen har 
indbudt alle medlemsskoler til at tage aktivt del i. Lad det blive en 
fælles mission, som også kan være en god og inspirerende løfte-
stang for kvalitetsudviklingen af fritidsundervisningen generelt 
eller inspiration til samarbejder vedrørende valgfag i grundskolen. 
Er I ikke allerede i gang med STEM-fagene i jeres ungdomsskole 
og har fået interessen for dette område, så vil jeg endvidere anbe-
fale jer at fordybe jer i ”Den nationale Naturfagsstrategi” og kon-
takte den lokale naturfagsvejleder, der er i de fleste kommuner, og 
som har et stort netværk i forhold til lokale samarbejdspartnere. 
En af vejlederne præsenteres i øvrigt her i bladet.
God fornøjelse med læsningen. 
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Nogle af de første undervisningsfag i ung-
domsskolen historisk set var regning og 
motorlære. Så selv om betegnelsen STEM 
– Science, Technology, Engineering og Ma-
thematics – er af nyere dato, er området 
ikke nyt inden for fritidsundervisningen. 
Naturvidenskab og teknologi har længe 
været populære fag, som dog nok mest har 
appelleret til drengene, mens kvinderne til-
bage i tiden måske gik til maskinskrivning 
eller andre traditionelle kvindefag.
Trods kvindekamp og øget ligestilling tyder 
alt på, at kønsforskelle stadig gør sig gæl-
dende – også når vi taler om STEM-fag. En 
undersøgelse, som Tænketanken DEA har 
foretaget, viser således, at især pigerne 
ikke har så stor interesse for området, 
ligesom der generelt er brug for flere børn 
og unge med lyst til at beskæftige sig med 
STEM. Du kan læse mere om undersøgel-
sen på sider 10-13.

På dagsordenen
Science og de øvrige STEM-fag er med 
god grund for alvor kommet på dagsor-
denen de senere år. Regeringen søsatte 
sidste år sin naturvidenskabsstrategi, og 
forskellige landsdækkende initiativer og 
fonde gør også en indsats for at fremme 
området. I sidste udgave af nærværende 
blad præsenterede Agi Csonka således Vil-
lum Fondens initiativer inden for unge og 
science og inviterede ungdomsskolerne til 
at søge om midler målrette børn og unge i 
fritiden. 
Derfor inviterede Ungdomsskoleforeningen 
medlemsskolerne til brainstorming sidst 

Mange ungdomsskoler har allerede STEM-aktiviteter, men ikke 
alle og der kan være brug for udvikling af området

STEM i ungdomsskolen

AF BJARNE MOURIDSEN

i februar ligesom nærværende temanum-
mer sætter fokus på netop STEM.    

En lille survey
Men hvordan ser det så ud med interessen 
for STEM i ungdomsskoleregi?
Ungdomsskoleforeningen lavede sidste år 
en lille undersøgelse baseret på svar fra 19 
ungdomsskoler. Undersøgelsen viste bl.a., 
at især matematik og teknologi fylder en 
del i aktiviteterne, hvorimod det kniber 
mere med de to andre dele af STEM-
paletten. Men det kan også skyldes, at det 

kan være svært at afgrænse, om et fag har 
med teknologi eller ingeniørvirksomhed at 
gøre. 
Blandt fagene blev bl.a. nævnt compu-
terspiludvikling, matematik, robolab og 
sciencecamps, Generelt kan man sige, at 
ungdomsskoleaktiviteter på området kan 
fordeles på tre typer:
•	 Egentlig fritidsundervisning, hvor 

unge tilmelder sig forskellige fag 
inden for STEM-området.

•	 Særlige camps eller lignende, hvor 
temaet er inden for science- eller 

Arkivfoto: Greve Ungdomsskole
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teknologiområdet – evt. målrettet 
særlige målgrupper som unge naturvi-
denskabstalenter eller piger.  

•	 Valgfag eller understøttende under-
visning i samarbejde med grundsko-
len. 

Når vi taler om valgfag rettet mod folke-
skolen, svarede 42,1 % af ungdomsskolerne 
i undersøgelsen, at de ikke tilbød valgfag 
inden for STEM-fagene.

Vi kan gøre endnu mere
Hvis undersøgelsen er dækkende for en 
generel tendens, kan STEM-fagene altså 
sagtens fylde mere rundt om på ungdoms-
skolerne, og en del af de deltagende skoler 
udtrykte da også ønsker om, at de gerne vil 
deltage i fremtidigt udviklingsarbejde og 
netværksdannelse på området. 
- Det er netop derfor, at vi nu prøve at 
sætte det på dagsordenen i foreningen 

gennem møder og dette temanummer. 
Selv om mange ungdomsskoler er godt i 
gang, kan vi sagtens gøre en endnu større 
indsats på området. Og når der samtidig er 
forskellige støttemuligheder til at udvikle 
og afprøve nye tiltag, er det oplagt at rette 
fokus mod STEM-fagene, udtaler besty-
relsesformand Lars Buchholt Kristensen 
og henviser bl.a. til brainstormingen sidste 
i februar med henblik på ansøgninger til 
Villum Fonden.  

 Læs også lederen på side 3.

Vi har også plads til jer! Ring på: 7027 1970
Feliks er nu på 33 skoler

• Elevadministration - komplet samlet løsning
• Integreret hjemmeside - responsiv, naturligvis
• Omfattende klub-modul
• Betaling, MobilePay og Grejbank
• Løn, App, Valgfagsstyring, 8-16 tlf. support
...og meget mere - ring og book præsentation!

Nyt system til Ungdomsskolen?

Undervisning om psykisk sygdom
SIND Pårørenderådgivning ønsker at 
sætte psykisk sygdom på skemaet 
og har derfor udgivet nyt undervis-
ningsmateriale, som kan bruges til 
italesætte emnet. Baggrunden er, 
at der i hver skoleklasse sidder flere 
elever, der på en eller anden vis er i 
berøring med psykisk sygdom i hver-
dagen. Men det kan været et svært 
emne at tage om, hvilket bogen skal 
afhjælpe. 
”Vores håb er, at ”Psykisk sygdom på 
skemaet” kan være med til at åbne 
op for dialog og refleksion blandt 
landets skolebørn – og at det i sidste 
ende kan være med til at fremme 
åbenhed omkring emnet, til gavn for 
både mennesker med psykisk syg-
dom og for deres nærmeste,” udtaler 
projektleder Joan Stæhr.
Bogen ”Psykisk sygdom på skemaet” 
henvender sig primært til skolelæ-
rere og andre professionelle, som 
arbejder med børn og unge fra 5. 
klassetrin. Samtidig kan bogen også 
anvendes i andre regi, hvor dialogen 
om psykisk sygdom er vigtig – det 
kunne fx være i ungdomsklubber, 
aktivitetsgrupper eller forældregrup-
per.
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Einsteins relativitetsteori, H.C. Ørsteds 
opdagelse af elektromagnetismen og 
Darwins evolutionslære. Den slags store 
naturvidenskabelige landvindinger vil vi 
fortsat kun kunne foretage, hvis vi styrker 
børn og unges interesse for naturviden-
skab. 
Hvad i alverden har det med mig at gøre, 
tænker du måske? Jeg arbejder på en ung-
domsskole!
En hel del, vil være mit svar.
For I har på ungdomsskolerne fat i de 
unge på en anden måde – og med et 
andet udgangspunkt – end folkeskolen 
og gymnasierne. I kan vise de unge, at de 
naturvidenskabelige fag er andet og mere 
end det, eleverne beskæftiger sig med i 
skolen, og dermed kan ungdomsskolerne 
være et vigtigt bidrag til at vise de unge, at 
naturvidenskab er en spændende vej at gå. 

Vigtig del af almendannelsen
Naturvidenskaben og vores indsigt i den 
viser, hvilket samfund vi er. Naturvidenska-
ben er et værktøj til at betragte og forstå 
den verden, vi lever i, og en vigtig del af 
almendannelsen, der gør os i stand til at 
træffe valg i vores egne liv. Det ruster os 
eksempelvis til at sortere i sandt og falsk, 
og det er så vigtigt som nogensinde. 
Vi bruger alle naturfaglig viden i hverda-
gen. Når vi kigger mod himlen og finder 
Karlsvognen, når vi går i skoven og leder 
efter spiselige svampe, og når vi vurde-
rer, hvor lang tid det vil tage at cykle på 

Naturvidenskab er 
en vej for unge til at 
forstå verden
Det er essentielt at flere børn og unge får lyst til at dygtiggøre sig in-
den for det naturvidenskabelige område. Derfor har regeringen frem-
lagt en naturvidenskabsstrategi, skriver undervisningsministeren på 
bladets opfordring

AF UNDERVISNINGSMINISTER MERETE RI ISAGER

arbejde. Det er derfor essentielt, at mange 
børn og unge får lyst til at dygtiggøre sig 
inden for det naturvidenskabelige område. 
Så vi som samfund bliver bedre og bedre til 
at forstå verden.

Regeringens strategi
Sidste forår fremlagde regeringen en na-
turvidenskabsstrategi. Vi ønsker at styrke 
kommende generationers naturvidenska-
belige viden. Og det er vores ambition, at 
naturfag, praksisfaglighed og teknologi 
skal stå stærkere i skolen og i uddannel-
serne. Derfor er der brug for flere initia-

tiver, der involverer både grundskolen og 
ungdomsuddannelserne.  
Et af initiativerne er ”Naturvidenskabens 
ABC”, som skal give inspiration til under-
visningen i grundskolen og på ungdomsud-
dannelserne. Her er en gruppe af forskere 
allerede i gang med komme med deres bud 
på, hvordan sammensætningen af det fag-
lige indhold for hvert fag og klassetrin skal 
være, så indholdet i naturfagsundervisnin-
gen giver mening, vækker begejstring og 
sikrer en naturlig progression for lærere og 
elever. Målet er, at eleverne forlader grund-
skolen og ungdomsuddannelserne med en 
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BUDAPEST I 
EFTERÅRSFERIEN ‘19
Budapest er et særdeles spændende rejsemål 
til en studietur - en smuk og levende by med 
mange muligheder for socialt og fagligt 
program. Og så er det en af de byer i Europa, 
hvor studierejsebudgettet rækker længst! 

Se vores fra-priser til Budapest herunder, 
og kontakt os hvis vi skal kigge på din rejseidé.

Budapest med fly: fra 2.298,-
(5 dage/4 nætter inkl. fly, indkvartering og morgenmad)

Budapest med bus: fra 2.198,-
(6 dage/3 nætter inkl. bus, indkvartering og morgenmad)

Stor erfaring med håndtering af små og store grupper

Fast kontaktperson fra start til slut

24/7 adgang til rejsedokumenter i AlfA-Gate

Tryghed uden uventede overraskelser

Madrid fra 1.500,- Dublin fra 2.000,-

KONTAKT OS FOR EN UFORPLIGTENDE SNAK

RING PÅ 8020 8870 - INFO@ALFATRAVEL.DK

Budapest by

Fisherman’s Bastion

Hospital in the Rock

Budapest by Bike

solid naturfaglig ballast med mod på at 
udforske ny viden inden for naturfagene. 

Hvem er vi, og hvad vil vi?
Ungdomsskolerne skal blandt andet give 
de unge forståelse for samfundslivet og 
udvikle interesse for aktiv medvirken i 
et demokratisk samfund. Naturfagene 
handler i sin essens om noget så grund-
læggende, som hvem vi er, og hvilket land 
vi vil have. 
Børn og unge med indsigt i naturen, tek-
nologi og energi, der rækker ud over den 
store, brede fortælling om klimaforandrin-
ger eller bæredygtighed, som alle kan tale 
med om, får både mange flere muligheder 
og en større frihed i deres liv og bedre for-
udsætninger for at løse problemer, de og vi 
vil møde i fremtiden. Og måske være dem, 
der løser de store ubesvarede videnskabe-
lige gåder. 

Naturvidenskabsstrategi
Regeringens naturvidenskabsstrategi blev fremlagt sidste år og afsætter 180 mil-
lioner kroner i årene 2018-2024 til at styrke naturvidenskabsfagene i grundskolen 
og på ungdomsuddannelserne. Midlerne skal bl.a. gå til: 
•	 Bedre grundlæggende naturfaglige kundskaber hos alle elever: På hvert ud-

dannelsestrin laves for eksempel en vejledende ”Naturvidenskabens ABC”, der 
med sit fokus på store naturvidenskabelige landvindinger og fortællinger kan 
være et fagligt omdrejningspunkt for undervisningen. 

•	 Styrkede lærerkompetencer og dermed en bedre undervisning: Der skal være 
et større fokus på at bringe viden og forskning i spil i undervisningen. E-
læringsforløb, videnspakker og smidigere overgange fra forskning på univer-
siteter og professionshøjskoler til brug i klasseværelset er nogle af tiltagene. 
Derudover afsættes penge til at udvikle en ny kandidatuddannelse på univer-
siteterne målrettet naturfaglige lærere.

•	 Bedre vilkår for særligt talentfulde elever inden for de naturvidenskabelige 
fag: Nye talentforløb udvikles og eksisterende programmer styrkes. Tiltaget 
skal være med til at støtte og fastholde motivationen hos de dygtigste elever.
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Eleverne skal lære, at robotten er uendelig 
dum. Den gør kun præcis det, man beder 
den om. 
Kunsten at omsætte ens egen forestilling, 
om hvad robotten skal gøre, til en række 
ordrer, som robotten kan forstå og udføre, 
er ikke let at tilegne sig. Og dertil erken-
delsen af, at hvis robotten ikke gør det, 
som du gerne ville have den til at gøre, så 
er det højst sandsynligt, fordi du ikke har 
programmeret den rigtigt. 

Robolab i fysiklokalet
Vi er til ”Robolab” og befinder os i et 
moderne fysiklokale på Midtsjællands 
Gymnasium i Ringsted med høje brede 
langborde med sorte bordplader, og på 
skabet bagved os står der mange kasser på 
række med masser af robotudstyr fra LEGO 
Mindstorms. 
Hvis de unge mennesker skal forstå den 
teknologi, de omgiver sig med, og lære at 
skabe ny teknologi, så må vi starte med 
den grundlæggende forståelse af proces-
sen med at bygge og programmere en 
robot.
Derfor slår vi hver torsdag eftermiddag fy-
siklaboratoriets døre op for UngRingsteds 
fritidshold Robolab. Her arbejder elever i 
alderen 13-18 år med LEGO Mindstorms 
robotter og Arduino mikrokontrollere.  

At analysere og finde løsninger
Når eleverne kommer til Robolab vil de 
gerne bygge og programmere robotter, og 
det er der vi starter. Først arbejder de med 
de grundlæggende funktionaliteter i pro-
grammeringen: motorer, sensorer, løkker, 
forgreninger, og variable. Derefter arbejder 
de med nogle konkrete udfordringer, fx at 

få robotten til at følge en væg i en bestemt 
afstand, hvor de skal bruge deres viden 
om konstruktion og programmering af 
robotten. 
Det handler om processen i at analysere 
en udfordring, finde en løsningsmetode ud 
fra kendskabet til robottens muligheder og 
begrænsninger og endelig omsætte det til 
en programmering af robotten. 
Det er en konkret udfordring, der kræver 
abstrakt tænkning. Man må prøve sig 
frem, undersøge om robotten rent faktisk 
gør det, man ”har bedt den om”, og rette 
til undervejs. Den sidder aldrig lige i skabet 
første gang, og det er også det, der gør det 
sjovt og udfordrende. Robotter der er på 

vej ud over bordkanten eller bakker væk 
fra mållinjen i stedet for at køre frem, er 
med til at bringe smil frem hos eleverne på 
Robolab-holdet. 

Sumo-robotter
December måned blev brugt på at lave 
”sumo-robotter”, der skulle skubbe hin-
anden ud af ringen, og til juleafslutningen 
var der både robotter, der som en sneplov 
væltede de andre robotter om på siden, 
robotter der lavede undvigemanøvre for at 
holde sig selv i live, og robotter der ganske 
enkelt bakkede sig selv ud af banen. 
Det kan være farligt at indføre ændringer i 
sit program i sidste øjeblik.

Robotlaboratoriet
Robotter er ikke bare fascination af computerteknologi, men 
giver også anledning til etiske overvejelser og bud på morgen-
dagens løsninger. UngRingsted tager os med til Robolab

AF UNDERVISER PETER MULLER TRIBLER,  UNGRINGSTED
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Etiske overvejelser
Men der er også mere at overveje end blot 
konstruktion og programmering, når man 
skal løse en udfordring ude i den virkelige 
verden. Hvis man skal lave en plejerobot, 
der kan hjælpe til på landets plejehjem og 
sygehuse, må man gøre sig nogle grun-
dige overvejelser om den sociale kontekst 
robotten indgår i. Ældre, syge og plejeper-
sonale skal føle sig trygge ved at omgås 
robotten, så sikkerheden skal være i top, 
og hvis robotten skal accepteres i det so-
ciale rum, skal den også være rar at se på. 
Når vi sætter os ind i en selvkørende bil, 
er det også nødvendigt at programmøren 
har taget stilling til, hvordan bilen skal 
reagere i kritiske situationer. Der rejser sig 
lynhurtigt en stribe etiske spørgsmål som 
fx, hvordan bilen skal reagere, hvis en fod-
gænger træder ud kort foran bilen, og bilen 
enten må påkøre fodgængeren eller køre af 
vejen og derved udsætte bilens passagerer 
for fare. 
Robotbilen kan kun handle efter de an-
visninger vi har givet den, så vi skal have 
tænkt mange situationerne igennem før vi 
kan slippe teknologien løs iblandt os. 

Morgendagens løsninger
Det er efterhånden grundigt manifeste-
ret, at teknologiforståelse er en essentiel 
kompetence i det 21. århundrede. Koblet 
sammen med de klassiske matematiske 
og naturvidenskabelige fag samt en god 
almen dannelse, giver det et godt grundlag 
for at udtænke morgendagens innovative 
løsning på de mange vigtige udfordringer 
vores samfund står overfor – lige fra ver-
densklimaet til sikring af rent drikkevand. 
Der er indtil flere turneringer og konkur-

rencer som søger at stimulere og inspirere 
de unge i arbejdet med teknologi, fx First 
LEGO League, World Robotics Olympiad, 
og DTU Robo Cup. 
På UngRingsteds Robolab-hold er der også 
masser af kampgejst og visioner om at 
komme ud og dyste med andre unge, der 

deler passionen for teknologi, programme-
ring, og ikke mindst robotter.

Peter Muller Tribler er Ph.d. i fysik fra DTU 
og underviser i fysik og matematik på Midt-
sjællands Gymnasium samt i UngRingsteds 
Robolab.

Teknologiforståelse er en essentiel kompe-
tence i det 21. århundrede. Koblet sammen 
med de klassiske matematiske og naturvi-
denskabelige fag samt en god almen dan-
nelse, giver det et godt grundlag for at ud-
tænke morgendagens innovative løsning på 
de mange vigtige udfordringer vores samfund 
står overfor 
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Elever i 8.-9. klasse har en fjerdedel færre 
STEM-interesser end elever i 4.-5. klasse. 
Og det er særligt pigerne, der mister inte-
ressen. Det er især interessen for matema-
tik, naturvidenskab og teknik, der falder, 
mens interessen for IT følger udviklingen 
for interesser uden for STEM-områder.
Konklusionerne er fra en ny DEA-analyse 
foretaget blandt 3.362 børn og 1.571 
forældre, og udarbejdet i samarbejde med 
Microsoft. 
Interessen for det naturvidenskabelige og 
teknologiske falder hos de unge gennem 
årene, og særligt pigerne mister interes-
sen. Der sker et fald på 27 % i antallet af 
naturfaglige og teknologiske fritidsinte-
resser hos pigerne og et lidt mindre fald 
på 19 % for drengene. Til sammenligning 
fastholder begge køn interessen for de 
sproglige fag.

Et samfundsmæssigt problem
Tallene viser, at vi som samfund står med 
et problem. Mens erhvervslivet efterspør-
ger STEM-kompetencer, så er det kun få 
unge, og især få piger, som er interesseret 
i og faktisk vælger disse uddannelser og 
jobs. Manglen på disse vigtige kompe-
tencer og en mangfoldig arbejdsstyrke, 

risikerer at gå ud over dansk værdi- og 
jobskabelse samt vores evne til, at finde 
bæredygtige løsninger på samfundsproble-
mer inden for fx klima, miljø og sundhed.
Kønsubalancen ses i hele uddannelses-
systemet. Kun hver tredje af de optagne 
på de videregående uddannelser inden for 
STEM-områder er kvinder, og andelen er 
uændret siden 2011. For at få pigerne med 
på banen skal der skabes en kobling mel-
lem de unges hverdag og de teknologiske 
og naturvidenskabelige fag. Den kobling 
kan kun skabes, hvis også forældrene kom-
mer på banen. De spiller en afgørende rolle, 
hvis stereotyperne skal brydes. 

Påvirkning fra forældrene
Forældrene vurderer nemlig, at piger ge-
nerelt har mindre interesse for matematik, 
teknologi og naturvidenskab end drenge 
har. Hele 70 % af forældrene mener, at 
drenge er mere interesserede i teknologi 
og IT end piger. Omvendt svarer under 1 %, 
at piger har størst interesse for teknologi. 
Det er et stort problem, fordi forældre-
nes generelle indstilling til og viden om 
STEM er en vigtig grundsten i dannelsen 
af børnenes interesse for STEM. De unge 
istemmer da også forældrenes opfattelse 

og forklarer enstemmigt, at IT- og tekno-
logiinteressen blandt drenge formentlig 
skyldes en interesse for computerspil. 

Har indflydelse på uddannelsesvalg
Analysen belyser også børn og unges tan-
ker om fremtidige uddannelses- og jobvalg 
med særligt fokus på STEM, og her ser vi, 
at næsten alle forældre ofte taler med de-
res barn om uddannelsesmuligheder efter 
grundskolen. Der er et markant sammen-
fald mellem, hvor meget forældrene taler 
med deres barn om uddannelsesmulighe-
der, og hvor afklarede deres barn er. 
Desuden er der markant sammenfald 
mellem, hvilken ungdomsuddannelse og 
studieretning forældrene synes, deres barn 
bør vælge, og hvad barnet planlægger at 
vælge. Forældrene har en enorm indfly-
delse på de unges valg af uddannelse. Ind-
flydelsen kommer til udtryk ved vejledning 
og rådgivning af de unge.
Mens interessen for fagene udvikler sig 
forskelligt for drenge og piger, ses der 
også ændringer i, hvem af forældrene 
der forestår lektiehjælpen i matematik. I 
4.-5. klasse får børnene lige meget hjælp 
af begge forældre til lektier i matematik, 
mens unge i 8.-9. klasse får markant mere 

Stereotyper præger 
pigernes valg af 
uddannelse og job
Vi skal rydde de klassiske forestillinger om ”drenge- og pigejob” 
af vejen og i stedet tiltrække og udvikle flere piger inden for 
STEM – altså science, technology, engineering og mathematics.

AF STINA VRANG ELIAS, 

ADM. DIR.  TÆNKETANKEN DEA
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hjælp til matematik af deres far end mor. 
Interessant nok, fordi dobbelt så mange 
fædre som mødre vurderer, at far er bedre 
til at løse brøkerne.

Mangler kvindelige rollemodeller
Når vi kigger længere ud i de unges frem-
tid, er der også store forskelle mellem 
drenge og pigers drømme og forestillinger 
om jobs. Drengene foretrækker specifikt at 
arbejde med robotter og teknologi, udvikle 
computerprogrammer og apps og at bygge 
eller tegne huse, broer og tog.
Pigerne foretrækker derimod at redde og 
passe på mennesker, designe og male og 
arbejde med dyr. Pigerne har svært ved 
at forestille sig en karriere og en fremtid i 
jobs inden for STEM og særligt IT og tekno-
logi, fordi de har svært ved at forene det 
med at arbejde med mennesker. Derudover 
mangler de kvindelige rollemodeller. 

Fem anbefalinger
Analysen peger på fem anbefalinger, hvis vi 
ønsker flere STEM-kompetencer. Kompe-
tencer, der udspringer af et mangfoldigt 
uddannelsessystem og arbejdsmarked. 
1. For det første skal vi sætte tidligere 

ind. Analysen viser, at de unges inte-
resse for STEM er stor på mellemtrin-
net. Derfor skal vi tænke i initiativer 
og aktiviteter, der kan stimulere 
STEM-interessen hos børn og forældre 
tidligt.

2. Vi skal for det andet bruge under-
visningsmateriale, som bryder med 
kønsstereotype uddannelses- og 
jobvalg. Uddannelsesmiljøet har stor 
betydning. Lærerens motivation af de 
unge til at arbejde med STEM er vigtig 
i forhold til at højne interessen hos de 
unge. 

3. STEM-fag og -karrierer skal for det 
tredje blive mere synlige, fordi særligt 
pigerne har svært ved at forbinde 
deres interesse for STEM med en 
karriere. 

4. Der ligger også et stort potentiale i 
at dyrke STEM-interessen uden for 
skolesammenhængen. Derfor er vores 
fjerde anbefaling, at STEM skal på 
lystavlen i SFO’er, klubber og ung-
domsskoler. På den måde appelleres 
der til en bredere målgruppe af unge 
generelt, og pigernes interesse i tek-
nologi og naturvidenskab understøtte 
på nye måder.

STEM skal på lystav-
len i SFO’er, klubber 
og ungdomsskoler. 
På den måde appelle-
res der til en bredere 
målgruppe af unge 
generelt, og pigernes 
interesse i teknologi 
og naturvidenskab 
understøtte på nye 
måder.

Rapporten ”Hvordan får vi STEM på 
lystavlen hos børn og unge?” kan 
downloades fra DEA´s hjemmeside 
dea.nu

5. Analysens femte og sidste anbefaling 
er, at den naturvidenskabelige dan-
nelse skal dyrkes sammen med for-
ældrene. Det er ikke bare de unge, der 
ikke interesserer sig for STEM – det 
er også forældrene. Det er afgørende, 
at vi ser ud over skolen og inddrager 
forældrene i deres børns interesseska-
belser. 
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”Få STEM på lystavlen i SFO´er, klubber og 
ungdomsskoler”. Sådan lyder en af anbe-
falingerne i den analyse af IT og STEM-
områder, som Tænketanken DEA netop har 
offentliggjort. 
DEA har undersøgt interessen for STEM 
både i grundskolen og i fritiden og i hjem-
met, og blandt hovedkonklusionerne er, at 
interessen for STEM-området falder mel-
lem 4.-5. klasse og 8.-9.-klasse, og at det 
især er pigerne, der mister interessen. Læs 
mere om undersøgelsen og dens anbefalin-
ger i Sagt ligeud på side 10-11. 

11-års krisen
I starten af februar havde DEA og Micro-
soft i forbindelse med offentliggørelsen 
af undersøgelsen indbudt til Vidensalon 
om emnet, hvor der var såvel oplæg som 
paneldiskussioner.
Som et eksempel på, at pigers interesse 
for STEM-fagene daler, fortalte formanden 
for Danske Skoleelever, Sarah Gruszow 
Bærentzen sin egen historie, ligesom hun 
viste en lille video optaget blandt unge i 
8. klasse. Her lød et af udsagnene: ”Vi 
hører ikke nok om det kvinder udretter” – 
altså en efterlysning af kvindelige rollemo-
deller.
Sarah selv fortalte, at hun egentlig 
interesserede sig for Natur/Teknik, men 
at gejsten forsvandt i takt med, at hun 
oplevede, at faget blev mere og mere 
bogligt. Dermed forsvandt lysten til ”at gå 
i skoven”, og hun fik ”en 11-års krise”, som 
hun formulerede det.

Tre unge anbefalinger
Hun gav også tre anbefalinger til ting, der 
skal arbejde med, hvis interessen for STEM 
skal øges:

Interessen for STEM-fag svinder gennem skoletiden – især for piger-
nes vedkommende. Det blev debatteret, da DEA holdt Vidensalon 
om STEM. Blandt deltagere fra en repræsentant fra KKU.

STEM på lystavlen

AF BJARNE MOURIDSEN

•	 Vi skal have en fokuseret indsats for 
kvinder inden for STEM. STEM skal 
være interessant for begge køn, men 
en god start er at lave fora kun for 
piger.

•	 Understøttende undervisning, som 
der nu bliver mindre af. Skal Natur/
Teknik blive interessant i 5. klasse, 
skal du have noget mellem fingrene 
og ud i virkeligheden. Det skal være 
god, engageret og motiverende un-
dervisning.

•	 Åben skole, at invitere omverdenen og 
virksomheder ind i klasselokalet.

Ungdomsskoler kan målrette
Blandt de øvrige oplægsholdere var to 
kvindelige softwareingeniører fra Micro-
soft, det radikale folketingsmedlem Sofie 

Carsten Nielsen, borgmester Sofia Osmani 
(C) og Sine Zambach fra CBS, hvilket fik 
direktør i DEA, Stina Vrang Elias til at 
påpege, at interessen for STEM blandt 
kvinder i al fald ikke fejlede noget denne 
dag. 
Rollemodellerne findes altså, de skal bare 
synliggøres, ligesom vi skal finde veje til 
at gøre STEM-fagene mere relevante for 
pigernes hverdag. 
Piger tænker ”why?”, drenge tænker 
”how?”, som det blev formuleret. Og her 
kan ungdomsskolerne med deres anderle-
des tilgang måske netop gøre en betydelig 
indsats.
- Ungdomsskoler mv. kan måske netop 
målrette undervisningen pigerne og andre 
målgrupper, som vi ikke har fat i, lød det 
fra Stina Vrang Elias.

Arkivfoto: UngOdense
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Vi skal lege det ind
En af paneldebatterne havde da også 
deltagelse af en repræsentant fra ung-
domsskolerne. Stina Odgaard-Sabally, 
som er koordinator af innovations- og 
STEM-fagene ved Københavns Kommunes 
Ungdomsskole, fortalte kort om nogle af 
KKU´s initiativer og indsatser på området 
(se faktaboks).
- Vi skal vise, at det ikke er farligt. Mange 
af de unge har kendskab til fodbold og 
håndbold og alt muligt andet, men ikke 
STEM-fagene. Vi skal lege det ind, så de 
overvinder frygten for ikke at kunne kode 
eller bygge robotter. Og her er det vigtigt at 
vi sætter ind tidligt. Vi skal sætte ind med 
viden på en gelinde måde. Kom og leg med 
VR, lyder vores opfordring fx Lav 3 D teg-
ninger etc. Små skridt ad gangen, sagde 
hun bl.a. og opfordrede til i højere grad, 
at opfatte STEM som et dannelsesfelt på 
samme måde som andet.

Tidlig indsats
Efterfølgende fortalte Stina Odgaard-Sa-
bally, at hun synes, at det var interessant 
at høre om den store betydning forældrene 
havde i forhold til interessen for STEM og 
senere uddannelsesvalg. 
- Det var spændende med forældrenes 
rolle. Der skal derfor en tidlig indsats til. Vi 
får dem jo først, når de er i udskolingen, 
hvor vi allerede har tabt dem, og så skal vi 
få interessen til at genopstå. 
En af vejene er som nævnt at gøre fagene 
mere relevante – især over for piger, som 
gerne vil ”redde verden”, som det blev 
udtrykt flere gange i løbet af dagen.
- Vi skal arbejde kreativt med det og vise, 
hvad det kan ende ud med. Helt konkret 
blev klimaforandringerne nævnt. Det skal 
vi arbejde videre med, sagde Stina.

Forskellig indpakning – samme indhold
Stina Odgaard-Sabally genkender også 
kønsproblematikken fra KKU.
- Vi kan sagtens se, at der er forskel. 
Programmering og robotteknologi er for 
drengene, men taler vi om VR, hvor der 
også er mulighed for at tegne og male, har 
vi godt fat i pigerne.

Konklusioner fra dagen:
•	 Synliggør kvindelige rollemodeller inden for STEM-området.
•	 Skab interesse blandt pigerne ved at inkludere why i how? 
•	 Hvis piger gerne vil ”frelse verden”, skal de have vide, at STEM-fagene er 

værktøjer hertil.
•	 Få andre undervisere eller rollemodeller ind gennem understøttende under-

visning og åben skole, så elever får øjnene op for området, og der skabes 
motiverende og virkelighedsnær undervisning i andre læringsmiljøer og med 
hands-on.

•	 Skab interesse ikke kun i skolen, men også i fritiden herunder ungdomsskolen.
•	 Vi skal arbejde med vores egen opfattelse af, hvad dannelse er. 

Det tilbyder KKU bl.a. indenfor STEM:
Valgfagstilbud til udskolingsklasser, fx:
•	 Coding Class CPH: valgfag, hvor eleverne skal lave digitale løsninger på en 

problemstilling leveret af en lokal virksomhed.
•	 BUFx innovation og teknologi: valgfag, hvor eleverne lærer at arbejde med de-

sign thinking, samt at være kreativt skabende med teknologi såsom 3D print, 
laserskæring, kode og Virtual Reality.

•	 Outdoor og Fritid: valgfag, hvor fokus er på naturfaglige undersøgelser i natu-
ren

Fritidstilbud til de 13-18-årige fx:
•	 Virtual Reality: de unge lavede en 3D version af Mona Lisa og holdte fernise-

ring i Kødbyen, Kbh.
•	 Programmering: de unge lærer at programmere spil, apps osv. efter fælles 

ønske.
•	 Robot Wars: eleverne programmerede LEGO-robotter til at dyste mod hinan-

den
Øvrige tilbud til kommunens skoler, fx:
•	 Temauger: to tilbud til skolerne - ’Den Innovative Projektopgave’ og ’Den In-

novative Uge med fokus på Kode’
•	 Projekt Edison: innovations- og entreprenørskabsforløb, hvor elever skal finde 

på løsninger ud fra et fastsat tema. I år: vand på godt og ondt samt Grøn 
omstilling.

•	 Læringsfestival for digitale kompetencer: festival med læringsforløb inden for 
STEM-temaer.

- Vi skal være tydelige, når vi henvender os 
til pigerne. Indholdet kan sådan set godt 
være det samme, men det skal præsen-
teres på en anden måde. Det mærker jeg 
også, når ungdomsskolen tilbyder valgfag i 
programmering for folkeskolerne, sluttede 
hun.
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Du har titel af Science-koordinator. Hvad 
laver sådan en?
Naturfagskoordinatorer skal koordinere og 
udvikle de forskellige naturfagsindsatser 
i kommunen i samarbejde med relevante 
aktører. Vi skal skabe synergier, samarbej-
der og netværk på tværs af forvaltninger, 
uformelle læringsmiljøer, virksomheder og 
andre medspillere på naturfagsområdet. 
Konkret her i Sorø skal jeg drive netværk, 
Lego League, Naturfagsmaraton, natur-
vejledning og sørge for et sikkert, godt og 
troværdigt samarbejde.
Hvad er din baggrund for at arbejde med 
området?
Jeg er uddannet lærer i naturfagene biologi 
og fysik/kemi. Yderligere er jeg uddannet i 
matematik og var med i udviklingen af un-
dervisningsindholdet til faget Natur/tek-
nik. Jeg har undervist i 21 år i folkeskolen 
og har været med til udviklingen af rigtig 
mange projekter og undervisningstiltag 
bl.a. vedrørende energi og vand.

Vi skal huske at stille spørgsmål
Hvordan oplever du unges interesse for de 
såkaldte STEM-fag? 
Jeg tror, at tendensen har været stagne-
rende. Vi har haft en alt for stor hang til 
WOW-effekter og BlackBoxGadgets i sam-
fundet til, at vi har turdet stille spørgsmål 
ved, hvad der egentlig foregår i teknisk 
sammenhæng i alle vores apparater og i 
vores industri. Når der kommer en ny mo-
biltelefon på markedet, har vi fokuseret på 

anvendelsen af den frem for at fokusere på 
how-to-do? Vi skal huske at stille spørgs-
målstegn ved alt nyt på mere end blot det 
anvendelsesorienterede plan. Hvem ved 
for øvrigt, hvad det er for en tingest, man 
bringer ind i sit hjem, når man tager en fuld 
funktionel smartphone med hjem?

STEM og STEAM
Hvad med pigerne? Er det kun for nørdede 
drenge?
Der er med rette blevet rettet ekstra 
fokus på pigerne i STEM-indsatsen. Man 
overser nok bare, at pigerne ofte ønsker 
flere bløde værdier ind. En af de vigtigste 
STEM-uddannelser er jo Sygeplejerske. Det 
er, så vidt jeg ved, en uddannelse med en 
overrepræsentation af piger.
Yderligere må vi satse på de mere naturre-
laterede STEM-fag som biolog, hortonom, 
naturforvaltning og håndværkerfagene, 
hvis vi skal tale til pigerne. Og så må vi se i 
øjnene, at vi må se på STEM mere i retning 
af STEAM - altså hvor ”Art and Design” 
er med inde over. Funktionelt og lækkert 
design er jo meget vigtigt for den moderne 
forbruger. Vi skal gentænke STEM, hvis vi 
skal være sikre på at få pigerne med, og 
vi skal også huske at få alle STEM-fagene 
med i vores opgørelser, før vi ekskluderer 
pigerne fra deltagelse i STEM.

Viden er vores vigtigste ressource
Hvorfor er det vigtigt, at flere interesser sig 
for naturfag og science?

Vi har i vores samfund valgt, at vi bygger 
alt på viden og indsigt. Det var tilbage i 
1800-tallet, at vi valgte at bygge vores 
demokrati på viden frem for tro. Det taler 
jo for, at vi som udgangspunkt må skaffe 
os viden om alt. Denne viden kan vi blandt 
andet få fra naturen og videnskaben.
Yderligere må vi som nation kigge på, 
hvilke ressourcer vi har, som kan gøre os 
konkurrencedygtige i den store sammen-
hæng. Her er det, vi har mellem ørene nok 
Danmarks vigtigste ressource. Hvis vi skal 
opretholde et erhvervsliv som det, vi ser 
i dag, så behøver vi et meget stort antal 
unge i job indenfor STEM-området.
På den lange bane ved vi, at vi står overfor 
nogle meget store globale problemstil-
linger, som gør, at vi skal tænke nyt og 
anderledes. Det betyder, at vi skal bruge 
rigtig mange unge mennesker, som tør 
beskæftige sig med disse problematikker 
og rent faktisk gøre noget ved det. Jeg kan 
ikke forestille mig en verden, der tager fat 
på disse problematikker uden en naturfag-
lig og videnskabelig indsigt.

Tiltag i ungdomsskolen
Hvad gør ungdomsskolens for at fremme 
området?
Vi har i en årrække i Sorø lavet en masse 
camps i samarbejde med ScienceTalenter. 
Det har betydet, at vi har haft mange af 
vores elever på sciencecamps. Blandt andet 
havde vi en raketcamp for nogle år siden, 
hvor vi havde flere rene pigegrupper med.

”Det er så sjovt, at 
man helt glemmer, 
at det er skole”
Månedens profil er Morten Holm Svensson, Sciencekoordinator 
i Sorø Kommune. Vi har spurgte ham til interessen for science 
bland unge, og hvordan man fremmer den.

AF BJARNE MOURIDSEN
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Hvilke nye ungdomsskoleaktiviteter har I 
indenfor området? 
Nu kan jeg ikke afsløre for meget, men 
vi arbejder faktisk på flere tiltag. Vi vil 
lave en Junior-Ingeniøruddannelse og en 
Junior-Tech-uddannelse i samarbejde med 
skolerne og Sorø Erhverv. Det bliver en helt 
fantastisk ungdomsuddannelse, som kan 
hjælpe rigtig mange unge videre ind i en 
rigtig uddannelse eller et lærlingeforløb. 
Mens jeg skriver disse linjer, arbejdes der 
på at få den gjort nationalt og få den rela-
teret til regeringens Teknologipagt.

Vi skal udviske skel mellem skole og 
fritid
Hvad skal der til for at de unge bliver fasci-
neret af naturvidenskab, hvad enten vi taler 

om valgfag i samarbejde med folkeskolen 
eller fag i fritidsundervisningen?
Vi skal løfte det lidt væk fra skolen. Sætte 
det ind i en kontekst, hvor skellet mellem 
skole, fritid og fri leg bliver helt udvisket. 
Jeg har i en årrække arbejdet med First 
LEGO League i Sorø. Der er det min er-
faring, at vi har fået udvisket dette skel. 
Eleverne er så dybt engagerede, at de 
glemmer tid og sted. For to år siden skrev 
en af vores elever på vores blog: ”Det er så 
sjovt, at man helt glemmer, at det er sko-
le”. Hans hold endte med at sove på skolen 
for at blive færdige med deres projekt. Vi 
har en kæmpestor opbakning fra skolernes 
ledelse og fra forældrene med lige denne 
aktivitet. Det har haft stor betydning for 
STEM i skolerne.

Naturfagskoordinatorer arbejder 
blandt andet med:

•	 at drive naturfaglige netværk og 
sikre formål, rammer og indhold

•	 at sikre en prioriteret, strategisk 
og forankret naturfagsindsats 
i samarbejde med relevante 
aktører

•	 at sikre udvikling og anvendelse 
af kommunens fysiske rammer 
for naturfag - både inde og ude

•	 at sikre synergier og samar-
bejde på tværs af forvaltninger, 
uformelle læringsmiljøer, virksom-
heder og andre medspillere på 
naturfagsområdet

•	 at sikre kompetenceløft af natur-
fagslærere og andet pædagogisk 
personale og skabe sammenhæng 
mellem behov og indsats

•	 at have fokus på overgange og 
brobygningsformer mellem insti-
tutioner og sikre kontinuitet i den 
naturfaglige læring og samarbej-
de på langs af uddannelseskæden

•	 at igangsætte, udvikle og 
koordinere særlige initiativer på 
naturfagsområdet

Kilde: astra.dk 
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Miniforskere 
og mentorer
Videnskabsklubben vil fremme børn og unges interesse for 
videnskab. Lyngby-Taarbæk Kommune er blandt deltagerne

”Skolebørn i lære som videnskabsmænd”. 
Sådan lød en overskrift i Lyngby-Taarbæks 
lokale avis Det Grønne Område i december 
måned. Avisen fortæller, at omkring 150 
børn, unge og forældre var samlet til af-
slutningskonference i Videnskabsklubben, 
hvor de fik overrakt diplomer og fortalte 
om, hvad de havde lært.

Mentorordning
Videnskabsklubben er et landsdækkende 
fritidstilbud til børn og unge, der er vilde 
med naturvidenskab og kan lide at inspi-
rere andre. Gennem mentorordninger og 
naturvidenskabelige programmer får børn 
og unge kendskab til den nyeste forskning 
samt muligheden for at udvikle venskaber 
og enestående faglige netværk, som det er 
formuleret på klubbens hjemmeside. 
Eller som det hedder i vedtægterne for 
foreningen bag, er formålet, ”at fremme 
børn og unges interesse for videnskab 
gennem initiativer og aktiviteter som 
udbreder kendskabet til forskning og gerne 
motiverer adressatkredsen til at forfølge 
en videnskabelig karriere.”
Videnskabsklubben er startet på initiativ 
af Det Unge Akademi under Det Kongelige 
Danske Videnskabernes Selskab, og er 
støttet af Lundbeckfonden og Uddannel-
ses- og Forskningsministeriet.

Gode erfaringer i Lyngby-Taarbæk
Der samarbejdes med en længere række af 
uddannelsesinstitutioner så som Aarhus 
Universitet og gymnasier fra hele landet 
samt nogle kommuner. En af kommunerne 

AF BJARNE MOURIDSEN

er netop Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor 
den lokale ungdomsskole er administrativ 
tovholder på samarbejdet. 
Programmerne i Videnskabsklubben stræk-
ker sig over 7 uger i efteråret. Elever i 4.-5. 
klasse tilbydes at blive miniforskere, elever 
i udskolingen kan blive juniormentorer, 
men gymnasielever kan blive seniormen-
tor, som tilrettelægger og styrer undervis-
ningen. 
Udover de faglige forløb arrangerer Viden-
skabsklubben løbende events for både 
miniforskere og mentorer – ofte sammen 
med en eller flere af vores partnere.
Forløbet har gode resultatet, lyder det. I et 
referat fra møde i kommunens Børne- og 
Ungdomsudvalg af 22. marts 2018 kan 
man således læse, at evalueringer for 
forudgående skoleår har været ”meget 
positive”, hvorfor udvalget besluttede at 
forlænge samarbejdet. 

Tilbyder også UngAkademi
Videnskabsklubben er ikke det eneste ini-
tiativ på scienceområdet i Lyngby-Taarbæk 
Ungdomsskole. 
Ungdomsskolen tilbyder bl.a. i samarbejde 
med andre ungdomsskoler i hovedstads-
området (se boks) UngAkademi med ”ud-
fordrende, spændende og unikke under-
visningsforløb” på ”et fagligt højt niveau”, 
hvor undervisere bl.a. tæller klimaforskere 
eller politikere.
- Det er et tilbud til unge fra 7. klasse til 18 
år og specielt målrettet de, der vil noget 
mere, fortæller ungdomsskoleleder Søren 
Helmer og uddyber:

- Vi hører tit om tilbud til de udsatte unge, 
men der er også en gruppe af unge med 
særlige forudsætninger, som efterspørger 
fag-faglige udfordringer. Dem vil vi også 
gerne gøre noget for.
Fagene i UngAkademi spænder vidt for 
at imødekomme forskellige interesser og 
talenter. Foruden STEM-fag som program-
mering, tilbydes der også fag som mode og 
journalistik.

UngAkademi er et tværkommunalt 
samarbejde mellem Frederiksberg 
Ungdomsskole, Lyngby-Taarbæk Ung-
domsskole, Gentofte Ungdomsskole, 
Ung i Hørsholm, Ung i Rudersdal, Ung-
fredensborg, Københavns Kommunes 
Ungdomsskole og GXU – Gladsaxe 10. 
Klasse og Ungdomsskole.

Arkivfoto: Frederikshavn Ungdomsskolen
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Læs mere på 

milife.dk
MILIFE er danskudviklet og Skandinaviens største 
forsknings baserede uddannelses koncept i personlig og  social 
kompetenceudviklingforbørnogungefra10til30år.

– lærer børn og unge at mestre livet

Er du også overbevist 
om, at børn og unge  
skal lære det  
21.århundredes
personlige  
og sociale 
kompetencer?

Vælg MILIFEs anerkendte psykologisk-pædagogiske efter-
uddannelse og kurser for alle pædagoger, lærere og vejledere

BLIV  TIL NOGET VED AT VÆRE NOGEN

 – LIVSM
ESTRIN

G – LIVSFÆRDIGHED
ER

 –
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KILLS

Astra
Det nationale naturfagscenter, Astra, blev oprettet i 2015 som en 
sammenlægning af Nationalt center for undervisning i natur, tek-
nik og sundhed (NTS-centeret) og Danish Science Factory. I 2018 
fik Astra nyt lovgrundlag i form af Lov om nationalt naturfags-
center og formålet blev fastsat til at være ”at styrke kvaliteten af 
undervisning i naturfag og naturvidenskab og fremme interessen 
for og rekrutteringen til uddannelse og beskæftigelse inden for 
naturvidenskab.”
Astra har tre overordnede indsatsområder:
•	 Alle scienceundervisere styrkes og beriges – fordi undervi-

serne er centrale for elevernes udbytte og motivation
•	 Scienceundervisning prioriteres politisk – fordi der er behov 

for at scienceunderviserne har optimale rammer og samfun-
det bakker dem op

•	 Udviklingen på området koordineres og løftes – fordi alle skal 
blive klogere på scienceundervisning, der virker, og skabe 
udvikling, hvor der er behov for det.

Astra står bag en længere række af indsatser herunder Naturvi-
denskabsfestival og talentudviklingsprojekter.    
Læs mere på astra.dk

Naturvidenskabsstrategien
Den nationale naturvidenskabstrategi blev fremlagt af regeringen 
i marts 2018 med det formål at styrke den naturvidenskabelige 
undervisning.  Strategien beskriver en række initiativer fordelt på 
frem konkrete indsatsområder:

1. Styrket motivation og faglig fortælling
2. Fagligt og didaktisk endnu dygtigere lærere i naturvidenskab
3. Kontinuerlig faglig fornyelse af naturvidenskabelige fag
4. Styrket talentudvikling og udnyttelse af nye teknologiske 

muligheder
5. Lokal prioritering, faglige netværk og samarbejde.
Strategien kan læses eller downloades fra såvel uvm.dk som 
regeringen.dk

Villum Fonden
Villum Fonden arbejder, som beskrevet i Sagt ligeud i sidste 
udgave af Ungdomsskolen, ligeledes for at styrke børn og unges 
naturvidenskabelige viden, interesse og dannelse. Derfor støtter 
fonden projekter og initiativer inden for børn, unge og science – 
herunder Science i fritiden.
Læs mere om fonden og mulighederne for støtte på veluxfounda-
tion.dk 

Videnskabsklubben
Et fritidstilbud til børn og unge for at motivere og fastholde deres 
begejstring for videnskab. Initiativet er støttet af Novo Nordisk 
Fonden og der samarbejdes med en række kommuner og uddan-
nelsesinstitutioner rundt om i landet – heriblandt Lyngby-Taarbæk 
Ungdomsskole (se artiklen på hosstående side).
Læs mere på videnskabsklubben.dk  

Hvis du vil vide mere…
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Konference i LA10
Landsforeningen af 10. klasseskoler holder generalforsamling og 
konference i dagene den 28. februar og 1. marts. Ikke overraskende 
vil konferencen have fokus på de seneste ændringer på området 
som følge af bl.a. erhvervsskolereform. Her vil Camilla Hutters fra 
EVA fortælle om de unge 10. klasseelever, chefkonsulent Per Bred-
holt Frederiksen fra Undervisningsministeriet vil fortælle om den 
nedsatte ekspertgruppe om 10. klasse og så vil der være paneldis-
kussion om, hvordan 10. klasse kan gøres mere erhvervsrettet.
Sekretariatschef Ejnar Bo Pedersen deltager, men haster fredag 
videre til Nordjylland, hvor han i LU-kredsen vil holde oplæg op 
fremtidens ungdomsskole.

Ulighedens Topmøde
Den 12. marts inviterer den uafhængige tænketank Cevea til Ulig-
hedens Topmøde 2019 på Christiansborg, hvor emnet er, hvordan 
vi får alle unge med, når det gælder uddannelse. Blandt oplægs-
holderne er forskningsleder Signe Hald Andersen fra Rockwool-
fonden, overvismand Michael Svarer fra Det Økonomiske Råd og 
forskningsleder Noemi Katznelson fra Center for Ungdomsforsk-
ning. 
Sekretariatschef Ejnar Bo Pedersen deltager på Ungdomsskolefor-
eningens vegne. 

Netværk for intensiv læring
Læringslokomotivet er nu afsluttet som projekt, hvorfor flere 
kommuner er i gang med at forankre de intensive læringsfor-
løb, som har været søsat. For at bidrage til den proces, inviterer 
Ungdomsskoleforen igen til netværksmøde, hvor der er mulighed 
for at dele erfaringer fra både Læringslokomotivet og fra Foræl-
drekupeen.  
Hvordan fastholdes og synliggøres udbyttet af intensive lærings-
forløb med fokus på:
•	 Evaluering
•	 Transfer til grundskolen
•	 Styrkelse af forældrekompetencer
Mødet finder sted tirsdag den 19. marts 2019 kl. 12-16 på Odin 
Havnepark. 
 
Sekretærnetværk
Den 11. april vil Ungdomsskoleforeningens Sekretærnetværk sam-
men med Erhvervscoach Lotte Skov Kejser, Master Trained Coach 
og Enneagram Master, blive klædt på til at forstå os selv og vores 
samarbejdspartnere endnu bedre. 
Fokus er kommunikation og personlig udvikling 
samt sund balance mellem arbejds- og privatliv. 
Desuden får deltagerne selvfølgelig sparring og 
netværk med sekretærer og administrative med-
arbejdere på tværs af hele landet. 
Sekretærnetværket afvikles på Odin Havnepark i 
Odense. Tilmelding via vores hjemmeside. 

 Vi stiller skarpt på fritidsundervisning! 
Det gør vi bl.a. med en publikation, indholdsrige temadage, 
formidling af fritidsundervisningens kerneværdier og ”de gode 
historier” samt andre spændende tiltag. 
Og for at gøre det, har vi brug for jer! Så derfor inviterer vi til en 
brainstorm, hvor I kan få mulighed for at få indflydelse og dele 
viden og erfaring med kolleger og med Ungdomsskoleforeningen, 
så vi sammen finder frem til det helt rigtige indhold. 
Mødet finder sted på Odin Havnepark i Odense den 25. marts fra 
kl. 9.30-14.30. Ungdomsskoleforeningen byder på både vådt og 
tørt, og det er gratis at deltage. 
For at tilmelde dig, så kontakt:
Søren Hanmann Larsen på shl@ungdomsskoleforeningen.dk eller  
Cathrine Jane Thomas på cjt@ungdomsskoleforeningen.dk

LU´s årsmøde 
Landsforeningen af Ungdomsskoleleder holder årsmøde fra den 
3. til 5. april på Munkebjerg Hotel ved Vejle. Som vanligt afvikles 
der et årsmødekursus og denne gang er overskriften ”Ledelse set i 
lyset af ledelseskommissionens anbefalinger og i et ungdomssko-
leperspektiv”. Her vil der være oplæg ved Helle Degn, som bl.a. har 
beskæftiget sig med primadonnaledelse, og ved Leif K. Larsen om 
ledelse og kommunikation i komplekse organisationer.
Såvel bestyrelsesformand Lars Buchholt Kristensen som sekreta-
riatschef Ejnar Bo Pedersen deltager. 

Landsmøde
Apropos landsmøder, så har du vel husket at sætte kryds ved 
den 2. maj? Ungdomsskoleforeningen afholder nemlig i år sit 
landsmøde torsdag den 2. maj. Mødet afholdes i Odin Havnepark 
i Odense. 
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AF EJNAR BO PEDERSEN 

SEKRETARIATSCHEF

Stemning fra 
et topmøde

KL´s Børn og Unge topmøde, der tradi-
tionen tro er placeret den sidste torsdag 
og fredag i årets første måned, lignede 
på mange måder sig selv. Det er som 
altid et herligt sammensurium af spæn-
dende oplæg, pæne og nydelige politi-
kere og embedsmænd samt en mang-
foldighed af fagpersoner med indsigt og 
sælgeregenskaber. Det er også netværk 
og gode samtaler samt udstillinger af 
alverdens ting imellem himmel og jord – 
lige fra bosteder til evalueringsskemaer 
og fra bøger og fagprofessionel viden til 
praktiske redskaber til brug for praksis-
nær undervisning.
Det kræver ligeledes sin mand eller 
kvinde at drible sig igennem kugle-
penne, vingummibamser, mentholbol-
cher, gummibolde, lakridspiber, kiks, 
kaffe, the og ingefærshots – og komme 
helskindet igennem udstillingslokalerne 
uden alt for megen trykken for maven 
eller ørhed i hovedet. Det skyldes både 
den lidt rustikke akustik – kald det rå og 
nøgne vægge – men også det forhold, at 
1600 mennesker, tykke som tynde, unge 
som gamle, er spærret inde på alt for 
lidt plads. Men imponerende, at Aalborg 
Kongres og Kulturcenter forstår at få 
logistikken til at gå op og sikre, at kalve-
stegen faktisk er både rosa og en smule 
lun. Sådan skal det alt sammen være.
I år var der fokus på inklusion og eksklu-
sion – og der var gode og underholdende 
indslag. Det gjorde også sit, at topmøde 

udspandt sig i lyset af en politisk aftale 
om folkeskolen, som nogle titulerede 
mere ”frihed” mens andre anede mere 
styring fra centraladministrationens 
katakomber. Forsangeren fra Love Shop, 
Jens Unmack, gjorde også sit til den 
gode stemning over buffet og de kolde 
øl og vine om aftenen.
Formand Lars Buchholt Kristensen og 
den ydmyge skribent af denne klumme 
var som vanligt på plads – og fik hele 
oplevelsen med. Vi fik netværket og 
deltog i debatter om unges fritidsliv, 
ungdomsarbejdsløshed og naturfag. 
Det var også befriende og optimistisk, 
at en hel del ungdomsskolefolk havde 
fundet vej til mødet, og vi fik bl.a. et 
særdeles inspirerende kig ind i Novo 
Fondens Nye ”Life-intiativ”, hvor en van-
lig veloplagt Christine Antorini indviede 
deltagerne i de spændende muligheder 
indenfor naturfag, som der vil åbenbare 
sig i de kommende år. Og herligt, at 
Lyngby-Taarbæk supplerede med de 
tiltag på mellemtrinnet, som den lokale 
ungdomsskole – i lighed med en række 
andre ungdomsskoler – allerede er i 
gang med. I det hele taget bliver natur-
fag på mange måder ”det nye sort”, og 
vi har indkaldt ungdomsskolerne til et 
inspirationsmøde ultimo februar. Måske 
bliver det ovenikøbet basis for et nyt 
udviklingsinitiativ suppleret af en fælles 
skole-ansøgning? Mere herom senere.            

Forlig om folkeskolen
Et bredt flertal i Folketinget har indgået et 
forlig om justeringer af folkeskolen. Med 
aftalen bliver udvalgte fag prioriteret, den 
understøttende undervisning styrkes og 
der bliver større frihed til at tilrettelægge 
skoledagen. 
”Med aftalen får folkeskolerne nu en større 
lokal frihed, så det bliver op til den enkelte 
skole og kommune at indrette en skoleuge, 
der passer til deres elever. Den beslutning 
bor bedst hos dem, der kender eleverne og 
de lokale behov, frem for på Christiansborg. 
Med flere fagtimer, en bred læseindsats 
og færre vikartimer understreger vi, at 
fagligheden i folkeskolen stadig har brug 
for fokus,” udtaler undervisningsminister 
Merete Riisager.
Aftalen indeholder nærmere bestemt føl-
gende 13 punkter:
1. Kortere skoleuge i indskolingen
2. Forenkling og klare rammer for anven-

delsen af paragraf 16 b
3. Kvalitetsløft af den understøttende 

undervisning
4. Prioritering af udvalgte fag
5. Styrket læseindsats
6. Reduktion af nuværende faglige bin-

dinger for undervisningen
7. Færre vikarer og justeret kompetence-

dækningsmålsætning 
8. Kanonlister og styrket fokus på Rigs-

fælleskab
9. Udvidet kompetence til skolebestyrel-

ser ved ansættelse af skolens leder
10. Mulighed for toårig valgperiode for 

forældrerepræsentanterne til skolebe-
styrelsen

11. Forenkling af elevplanen
12. Evaluering af de nationale test
13. Øget didaktisk frihed og styrket profes-

sionel dømmekraft i folkeskolen
Læs hele aftalen på uvm.dk 



Friske vinterbadere
200 unge var med på idéen, da Hvidovre Ungdomsskole i samarbejde med DGI indbød 
til vinterbadning på stranden ved Hvidovre Havn. Badningen foregik over flere dage og 
var udbudt til 6.-10. klasserne i kommunen.    
”Da vi udbød det til 6.-10. klasserne i kommunen, blev alle pladser booket på et par 
timer. Selv om vinterbadetilbuddet i to omgange blev udvidet med flere dage, så var 
det ikke nok. Der var 200 unge i 10 klasser fra syv skoler, som fik plads. Vi måtte des-
værre sige nej til mindst lige så mange. Så snart vi kan, gentager vi tilbuddet,” fortalte 
ungdomsskoleinspektør Lasse Johansson til Hvidovre Avis.
Lasse Johansson oplyser, at tilbuddet var en del af samarbejdet mellem ungdomssko-
len og kommunens folkeskolerne (fotos: Ole Mik, Hvidovre Avis).

UngDanmark runder sæsonen 
af i Sønderborg 
I weekenden i uge 13 – 29.-31. marts – 
er Sønderborg Ungdomsskole vært for 
sæsonens sidste landssamling i UngDan-
mark. 
Umiddelbart efter samlingen  fastlægges 
næste års værtskaber på et evaluerings-
møde, så har din ungdomsskole lyst til at 
få en masse engagerede unge på besøg i 
næste sæson, så mail til Ungdomsskole-
foreningen. 


