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Kommissorium for arbejdsgruppe for udvikling af nyt evaluerings-

koncept i naturfagene i grundskolen  

Baggrund 

Som led i arbejdet med implementeringen af regeringens nationale na-

turvidenskabsstrategi fra marts 2018 gennemfører Undervisningsministe-

riet et treårigt forsøgsprogram, der skal udvikle og teste et samlet evalue-

ringskoncept til naturfagene i grundskolen. 

 

Naturfagsundervisningen i grundskolen udgør et sammenhængende sko-

leforløb fra 1.-9. klasse (fordelt på fire naturfag), men evalueringskultu-

ren i naturfagene bidrager i dag ikke til at skabe en sådan sammenhæng.  

Undervisningen evalueres ikke systematisk i forhold til at vurdere elever-

nes faglige niveau undervejs i skoleforløbet. Det kan derfor være vanske-

ligt for lærere, naturfagsvejledere og skoleledelser at vurdere behovet for 

indsatser, der er tilpasset elevernes faglige niveau, tidligt i skoleforløbet (i 

natur/teknologi). 

 

Der er desuden behov for at styrke overlevering af viden om elevernes 

faglige niveau mellem naturfagslærere, både ved lærerskifte, ved overgan-

ge i trinforløb og på tværs af undervisningen i de tre naturfag i udskolin-

gen. De eksisterende nationale test i naturfagene kan først gennemføres 

fra 7. klassetrin.  

 

Der er derfor behov for nye evalueringsværktøjer, der muliggør, at lærer-

ne løbende kan følge de enkelte elevers faglige styrker og svagheder og 

derved bidrage formativt til den konkrete tilrettelæggelse af undervisnin-

gen. Værktøjerne skal supplere de eksisterende test og prøver og stilles til 

rådighed som et frivilligt koncept, der kan styrke naturfagsundervisnin-

gen samlet set. 

 

Arbejdsgruppens formål og opgave 

Målet for arbejdsgruppen er at udarbejde anbefalinger til et samlet kon-

cept med evalueringsværktøjer til naturfagene i grundskolen. Der skal 
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udvikles et evalueringskoncept, der kan tydeliggøre elevernes faglige 

styrker og svagheder ift. Fælles Mål og derved bidrage formativt til tilret-

telæggelsen af undervisningen samt understøtte videndeling om eleverne 

på tværs af årgange, lærere og fag. 

 

Evalueringskonceptet skal være baseret på didaktisk forskning i naturfag 

og evaluering og indeholde et eller flere konkrete evalueringsværktøjer. 

Evalueringsværktøjerne skal indgå i det forsøg, som Undervisningsmini-

steriet gennemfører i 2020-2022. 

 

Arbejdsgruppen skal aflevere en rapport med anbefalinger til et samlet 

evalueringskoncept med eksempler på både de anbefalede værktøjer 

(mock-ups) og på, hvordan værktøjet kan anvendes formativt af lærerne. 

Arbejdsgruppen kan evt. efterfølgende blive bedt om at bidrage med 

sparring i den videre proces med planlægning af forsøgsprogrammet, 

eventuelt i form af en følgegruppe. 

 

Krav til evalueringskonceptet 

Evalueringskonceptet skal: 

 Understøtte lærerne ved tilrettelæggelse af undervisning og ved vi-

dereudvikling af egen og/eller fagteamets undervisningspraksis i en 

form, som er operationel og handlingsanvisende. 

 Understøtte at lærere evaluerer bredt og formativt inden for natur-

fagene i folkeskolen, herunder i forhold til Fælles Mål i naturfagene.  

 Understøtte overlevering mellem naturfagslærere ved overgange i 

skoleforløbet.  

 Understøtte lærerne i at give feedback til eleverne i forhold til det 

faglige niveau. 

 Give mulighed for at vurdere, hvordan eleverne udvikler sig fagligt i 

forbindelse med konkrete forløb over tid og på tværs af fag.  

 

Rammer for arbejdsgruppens opgave 

Evalueringskonceptets primære målgruppe er lærerne, men det skal også 

bidrage med en øget gennemsigtighed hos elever og forældre om den 

faglige udvikling.  

 

Arbejdet skal bl.a. tage udgangspunkt i den analyse vedr. nationale og 

internationale erfaringer med evalueringsformer og -værktøjer i naturfag i 

grundskolen, som udarbejdes for Undervisningsministeriet af Naturfage-

nes Evaluerings- og Udviklingscenter (NEUC). Rapporten ventes at fo-

religge ultimo marts 2019. 

 

Det nye evalueringskoncept skal også på de forskellige trinforløb kunne 

vurdere elevernes forståelse for de grundlæggende erkendelser og kerne-

faglige nedslagspunkter i Naturvidenskabens ABC, som Styrelsen for 

Undervisning og Kvalitet orienterer arbejdsgruppen om. 
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Arbejdsgruppen skal endvidere i deres anbefalinger til nye evaluerings-

koncept for naturfagene overveje potentialer i forhold til andre af folke-

skolens fag. 

 

Arbejdsgruppens sammensætning 

Arbejdsgruppen sammensættes med deltagere, der har viden og indsigt i 

evalueringspraksis og -didaktik generelt og i naturfagene samt lærere i 

naturfagene. Arbejdsgruppen sekretariatsbetjenes af Styrelsen for Under-

visning og Kvalitet. 

 

Tidsplan 

 Arbejdsgruppen igangsætter sit arbejde i marts 2019. 

 Arbejdsgruppen holder forventeligt fem-seks møder i perioden 

marts-juni 2019. 

 Arbejdsgruppen afleverer sine anbefalinger ultimo juni 2019.  

 Herefter forbereder Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i 2. 

halvår 2019 forsøgsprogrammet på baggrund af anbefalingerne fra 

arbejdsgruppen. Forsøget gennemføres i perioden 2020-2022. 

 

Det ene af arbejdsgruppemøderne afholdes i forbindelse med workshop 

i marts, som NEUC afholder som led i kvalificeringen af analyse vedr. 

nationale og internationale erfaringer med evalueringsformer og -

værktøjer i naturfag i grundskolen. 


