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Forord
Indeværende strategi for Institut for Naturfagenes Didaktik er blevet til gennem en grundig dialog
blandt instituttets medarbejdere efterår 2008.
Strategien er udviklet inden for de rammer, som er lagt af Strategi for Det Naturvidenskabelige
Fakultet 2008-2013, der igen er underlagt Københavns Universitets strategiplan Destination 2012.
Strategien er grundlaget for INDs virke inden for de angivne områder, både som retningsgiver for
daglige beslutninger og som pejlemærke for kommende indsatsområder og langsigtede initiativer.
På baggrund af strategien udarbejdes der årlige handlingsplaner.

Jens Dolin
Institutleder
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1. INDs udfordringer, værdigrundlag og visioner
Institut for Naturfagenes Didaktik er et af otte institutter og et museum ved Det
Naturvidenskabelige Fakultet (SCIENCE), Københavns Universitet.
Det er oprettet ud fra et behov for at styrke og udvikle fakultetets undervisningsindsats og
fakultetets viden om didaktiske og studiesociologiske forhold, samt ud fra et ønske om at opruste
museumsområdet og at foretage en strategisk oprustning af naturfagsdidaktikken i Danmark.
IND adskiller sig fra således fra SCIENCEs øvrige institutter ved ud over normale institutaktiviteter
at have en servicefunktion i forhold til fakultetet og det omgivende samfund og i forhold til de
andre institutter på SCIENCE. Desuden er det didaktiske fagområde flerfakultært (fagspecifikt og
pædagogisk/didaktisk/sociologisk), og aktiviteterne er rettet mod forskellige niveauer i
uddannelsessystemet og forskellige aktører på såvel KU som i det naturfagsdidaktiske miljø
generelt. Dette giver IND særlige forpligtelser til at opretholde en mangfoldighed af kontakter og
aktiviteter og en høj grad af forskningsmæssig diversitet.
Disse forhold afspejler sig i INDs vigtigste udfordringer.
1.1 Udfordringer
• Mangfoldighed og synergi
Det er vigtigt at sikre sammenhæng i de mangerettede aktiviteter, således at der opnås den
størst mulige synergi. Dette kan ske ved at fokusere de begrænsede ressourcer på udvalgte
fokusområder.
• Sammenhæng mellem udviklingsprojekterne og forskningen
IND har en stor portefølje af udviklings- og formidlingsprojekter som dels sikrer kontakter
til relevante miljøer og som bidrager til fakultetets udvikling af undervisning, rekruttering,
gennemførelse etc. Disse udviklingsprojekter skal så vidt muligt understøttes
forskningsmæssigt.
• Forankring og legitimitet på SCIENCE
Som nyt institut på SCIENCE ligger der en stor udfordring i at få kontakt til, samarbejde
med og at blive accepteret af de faglige miljøer. Der ligger en særlig udfordring i at udvikle
samarbejdet med SNM.
• Opbygning af et sammenhængende institut
IND har gennemgået en ekspansiv udvikling i 2008-09 og det er en stor udfordring at
opbygge en understøttende administration og en medarbejdermæssig sammenhængskraft.
• Sikre gode fysiske rammer og attraktive uddannelsesfaciliteter
IND skal finde en fysisk placering som muliggør maksimale muligheder for at opfylde dets
forpligtelser. IND skal være et laboratorium for uddannelsesforskning og
undervisningsudvikling, hvilket bør afspejle sig i lokalernes faciliteter og indretning.
Møbler, it-udstyr, undervisningsmateriel etc. skal være state-of-the-art og lokaler være
fleksibelt og funktionelt indrettede, således at der kan afvikles kurser og vises
undervisningsformer med høj grad af eksemplaritet.
• At sikre ressourcer til fortsat udvikling
I en tid med reducerede basismidler skal en stigende del af instituttets aktiviteter finansieres
af eksterne bevillinger.
1.2 Værdigrundlag
Instituttets aktiviteter såvel indadtil som udadtil er baseret på åbenhed og troværdighed. Der lægges
vægt på mangfoldighed og dialog, og beslutninger er velbegrundede og fagligt funderede.
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Den enkelte medarbejder har høj grad af frihed inden for de givne rammer, og et medansvar for at
instituttet fungerer som et arbejdende fællesskab.
1.3 Visioner
Naturfagsdidaktikken er under etablering i Danmark, men tildeles en nøglerolle i en række rapporter
om de naturvidenskabelige uddannelser i såvel Danmark som udlandet. I den seneste Et fælles løft –
Rapport fra arbejdsgruppen til forberedelse af en National Strategi for natur, Teknik og Sundhed
(2008) anbefales det direkte at gøre naturfagsdidaktik til et strategisk forskningsområde. Den
naturfagsdidaktiske forskning og udvikling foregår pt. ved en række miljøer med underkritisk
størrelse. Det er INDs intention at være samlende for disse miljøer og herigennem at præge den
naturfagsdidaktiske forskning og undervisning i naturvidenskab i Danmark. Det er desuden
ambitionen at blive en international stærk aktør, og IND har allerede nu et veletableret internationalt
forskningssamarbejde, som vil blive udbygget fremover.
INDs vision for årene frem mod 2013 er
• at gøre IND til en integreret del af SCIENCE
• at blive en betydende aktør i Danmark inden for udvalgte naturfagsdidaktiske områder, og at
få etableret samarbejde med de fleste naturfagsdidaktiske miljøer i Danmark
• at udvikle den internationale dimension, så IND bliver en attraktiv samarbejdspartner
internationalt
• at undervisningen ved IND skal være eksemplarisk hvad angår pædagogisk/didaktisk
gennemførelse samt kvalitetssikring.
• at få skabt tidssvarende fysiske rammer for instituttets virke
• at få opbygget en organisation som giver høj medarbejdertilfredshed og store faglige og
personlige udviklingsmuligheder

4

2. En udviklende og glædesfyldt arbejdsplads
IND skal have en høj attraktion som arbejdsplads således at instituttet kan tiltrække de bedste
medarbejdere og samtidig sikre fastholdelse af alle ansatte. Der er derfor stor vægt på
medarbejderudvikling (kurser, konferencer, …) og fokus på at optimere såvel det fysiske som det
psykiske arbejdsmiljø. Formålet er at opbygge en socialt sammenhængende arbejdsplads, hvor den
enkelte føler sig tilknyttet og har høj arbejdsglæde.
Dette sikres bl.a. gennem et højt internt informationsniveau, inddragelse af ansatte i
beslutningsprocesser, udstrakt teamarbejde og en bred vifte af sociale og faglige arrangementer.
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3. Forskning der kan bruges
Forskning i og omlægning til en nutidig naturfagsundervisning er et stort indsatsområde for IND.
Det gælder ikke kun undervisningen på fakultet. Udfordringerne på det naturfaglige område griber
ind i undervisningen i ungdomsuddannelserne såvel som i grundskolen. INDs forskning har derfor
nok størst tyngde på det tertiære niveau, men også indsatsen på det sekundære niveau er vigtig,
ligesom det primære niveau inddrages.
IND skal være med til at etablere den grundvidenskabelige forskning for undervisningsaktiviteter
og undervisningsudvikling på såvel SCIENCE som på andre naturfaglige uddannelser. Kravet til
INDs forskning er således at den er faglig solid og kan anvendes af en bred vifte af aktører. Dette
skal opnås gennem indsats på følgende områder:
•

•
•
•

Den grundvidenskabelige forskning ved IND skal være af høj international kvalitet, hvilket
sikres gennem samarbejde med førende danske og udenlandske forskere, publikation af
forskningsresultater i peer reviewede tidsskrifter og evalueringer baseret på internationale
standarder.
Forskningens centrale problemstillinger er undervisningsnære og fagnære for at sikre en høj
grad af anvendelighed.
For at have en nødvendig bredde i forskningen må der opbygges forskningskompetence i en
række udækkede områder. Dette kræver flere ansatte, flere ph.d.-ere og flere post.docs.,
hvilket primært skal ske via øget ekstern finansiering.
INDs forskning koncentrerer sig om følgende områder:
1. Undervisning (forbedring og udvikling af undervisning i naturfagene: didaktisk design,
undervisningsformer, læringsteori, transfer af viden, …)
2. Uddannelse (forbedring og udvikling af uddannelser i naturfag: Forskningsbasering af
undervisning, kvalitetssikring, evaluering, overgangsproblemer, rekruttering og fastholdelse,
curriculumudvikling, kompetencemål …)
3. Uddannelse af undervisere i naturfag (adjunktpædagogikum, vejlederuddannelse,
efteruddannelse)
4. Museums- og sciencecenter-didaktik (formidling og læring på museer og science centre,
koblinger mellem formelle og uformelle læringsmiljøer)
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4. Brugbare uddannelser og eksemplarisk undervisning
IND undervisnings- og uddannelsesaktiviteter retter sig mod uddannelse af undervisere og
udvikling af naturvidenskabelig formidling. IND bidrager til didaktisk kvalificering af kommende
gymnasielærere gennem kurser, til kvalificering af SCIENCEs og andre fakulteters undervisere
gennem adjunktpædagogikum og kvalificering af naturvidenskabelig formidling gennem
undervisning i kommunikation og formidling og gennem samarbejde med museerne.
•

•
•
•
•
•
•
•

INDs undervisnings- og uddannelsesaktiviteter er eksemplariske i den forstand at de sætter
høje standarder for undervisning. Det vil sige at undervisningen er baseret på den seneste
fagdidaktiske forskning, og deltagerne opnår et stort fagligt udbytte, i form af målbar
tilvækst i de faglige kompetencer.
IND udvikler en kvalitetsstandard for undervisning. INDs undervisning kvalitetsudvikles
løbende og overholder INDs procedure for kvalitetssikring, som angivet i
kvalitetsstandarden.
INDs udviklingsarbejde er forankret i de faglige miljøer og INDs undervisningsaktiviteter
retter sig mod deltagernes nuværende og kommende praksis som undervisere, således at
nuværende og fremtidig praksis kvalificeres af forskning.
INDs faglige miljø er med til at udvikle den videnskabelige fagdidaktiske basis for
fakultetets undervisning og for gymnasiernes undervisning inden for fakultetets fag.
Alle undervisnings- og formidlingsaktiviteter afspejler nyeste forskningsbaserede viden om
aktiviteternes indhold og opbygning, således at deltagerne i aktiviteterne bliver kvalificerede
til at bringe state-of-the-art forskningsbaseret viden i spil.
IND har et godt studiemiljø for studerende der deltager i INDs undervisning.
Specialestuderende har en tidssvarende arbejdsplads, og alle studerende føler sig velkomne
på instituttet.
IND vil frem til 2013 konsolidere de undervisnings- og uddannelsestilbud der p.t. udbydes
samt udvikle kurser der kan imødese det fremtidige behov for efteruddannelseskurser for
fakultetets undervisere der bl.a. initieres af institutternes handleplaner for undervisning.
IND vil deltage i udviklingen af en gymnasielæreruddannelse eller -toning på
bachelorniveau. IND vil desuden deltage i efteruddannelse af gymnasielærere hvor det
indgår i eksisterende projekter.
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5. Perspektivrige udviklingsprojekter
Ud over normale institutopgaver (forskning, undervisning og formidling) varetager IND en række
udviklingsopgaver i forhold til institutterne, fakultetet, KU generelt og andre uddannelsesmiljøer.
Udviklingsprojekterne er gennem sin netværksopbygning en del af INDs ambassadørvirksomhed
for SCIENCE, men fungerer også som vigtig baggrund for udviklingen af INDs undervisning,
forskning og formidling. Herudover bidrager udviklingsprojekterne til udvikling, formidling og
implementering af fagdidaktisk og uddannelsessociologisk viden på SCIENCE og andre fagmiljøer.
•
•
•
•

En væsentlig del af udviklingsarbejdet skal ske i samarbejde med INDs
forskningsaktiviteter, enten ved at bidrage til opbygningen af kommende
forskningsprojekter eller ved at trække på eksisterende forskning.
Udviklingsopgaver på fakultets- og institutniveau prioriteres over eksterne
udviklingsopgaver.
Udviklingsopgaver på fakultetsniveau prioriteres i samarbejde med prodekan for
undervisning.
Der tilstræbes en stor spredning af udviklingsprojekter på institutterne

8

6. Formidling og kommunikation i centrum
IND skal både formidle sine egne aktiviteter til fakultetet og omverdenen og deltage i realiseringen
af fakultetets kommunikationsstrategi.
•

•

•

•

Kendskabet til INDs kurser og udviklings- og forskningsaktiviteter skal udbredes på Det
Naturvidenskabelige Fakultet, på det øvrige KU og i andre faglige sammenhænge og i
samfundet som helhed. Dette skal ske gennem målrettet markedsføring, faglige udgivelser
og arrangementer samt deltagelse i den offentlige debat.
Hjemmesiden er omdrejningspunktet for kommunikation af alle aktiviteter på IND, det være
sig aktuelle udgivelser, kursusaktivitet, debatindlæg, arrangementer m.v. Det er vigtigt at
alle væsentlige begivenheder og dokumenter rapporteres i god tid til webmaster, således at
hjemmesiden altid fremstår opdateret, ikke mindst med hensyn til kommende
arrangementer.
I perioden 2008-2009 vil der især være fokus på at uddybe indhold og/eller rammer for
følgende områder:
- Om instituttet
- Adjunktpædagogikum
- Forsknings- og udviklingsprojekter
- Undervisning/kurser
- samt det engelsksprogede univers
Desuden vil der være fokus på at sikre henvisninger til IND-siden hos andre relevante
samarbejdspartnere og portaler (EMU) og gennem en systematisk nyhedsformidling.
NAFADISE er en foredragsrække, hvor forskningsresultater og udviklingsprojekter
præsenteres for et åbent forum af didaktikinteresserede. Målgruppen er forskere og
undervisere på feltet. Arrangementerne annonceres bl.a. på IND’s hjemmeside og i
nyhedsbreve – også på fakultetsniveau. Der vil være fokus på at nå ud til bredere
målgrupper, især når foredraget skønnes relevant for flere.
IND er hovedansvarlig for en række publikationer:
- MONA, IND’s skriftserie og Naturfagsdidaktisk nyhedsbrev har hele det
naturfagsdidaktiske miljø som målgruppe
- DidakTips har fakultetets undervisere som målgruppe
- Studenterserien består af bachelor- og specialeprojekter udført ved IND
Alle publikationer udsættes for en målgruppe- og markedsføringsanalyse mhp. optimering af
ressourceforbrug.
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