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RESUMÉ 
I rapporten præsenteres analyser af primært kvalitativt datamateriale konstrueret ved 
besøgsrunde på de seks UC’er december 2021 til januar 2022, inden opstart på 
udviklingsindsatsen i NAFA. Materialet er valideret gennem interview med koordinatorer fra 
de PLF'er, der på tidspunktet for interview så småt var i opstart, og der henvises endvidere til 
survey data og forudgående analyser af kompetenceudviklingsbehov.  
I kortlægningen er der fokus på beskrivelse af kontekst, forventninger, deltagerrefleksioner 
mm i de respektive læreruddannelsesmiljøer. Hensigten er, at materialet både vil kunne danne 
baggrund for interne dialoger i PLF’erne senere i NAFA forløbet og bidrage som baseline i 
evaluering og følgeforskning.  
 
Undersøgelsen peger på, at der er nogle væsentlige forskelle i rammer og betingelser for 
dagligt samarbejde på tværs af professionshøjskolerne som organiseringen af PLF i NAFA bør 
tage højde for - bl.a. relateret til størrelse på miljøerne og deltagernes fysiske placering samt 
hidtidige muligheder for involvering i forskning og udvikling. Der har på alle UC’er været 
samarbejde mellem naturfagskollegerne forud for NAFA og oplevelsen er, at dette har været et 
værdsat, tillidsfuldt og inkluderende samarbejde. Men bl.a. forhold vedrørende systematik i 
afholdelse og organisering af møder og en databaseret tilgang til udvikling af undervisning 
vurderes som områder af samarbejdet, hvor der er potentiale for videre udvikling i regi af 
NAFA. En anden gennemgående pointe er vægtningen af de lærerstuderende og de 
udviklingspotentialer og muligheder, der ligger i at inddrage de studerende mere aktivt i den 
udvikling, der sættes i gang. Undersøgelsen peger desuden på, at der på de alle UC’er findes 
særlige ekspertiseområder som vil være relevant at bringe ind i NAFAs ramme for deling af 
viden og erfaringer. Endelig viser undersøgelsen, at der lokalt fra start tages initiativer og 
ejerskab, herunder er der forskellige (begrundede) lokale toninger i forhold til fremgangsmåde, 
fokusområder og tilgang til arbejdet med det første PLF tema - toninger der forventeligt på sigt 
vil kunne give NAFA værdifulde erfaringer med at arbejde med læringssamarbejde i en 
naturfaglig læreruddannelseskontekst. Der er altså en velfungerende lokal basis men også 
forskellige udviklingspotentialer at bygge det nationale samarbejde op omkring, hvilket 
understreger vigtigheden af, at udviklingen af PLF-samarbejde i NAFA får en vis eksplorativ 
karakter, hvor man kan lære af erfaringer fra de forskellige toninger og foki relateret til 
udvikling, undersøgelser og samarbejde i PLF’erne. 
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BAGGRUND OG KONTEKST 
Udviklingsgruppen for læreruddannelsesindsatsen i NAFA, hvor arbejdet blev initieret efterår 
2021, har bl.a. haft til opgave at lave en kortlægning af kompetenceudviklings-behov blandt de 
naturfaglige læreruddannere i Danmark. Der er i tidligere opsamling rapporteret fra et anvendt 
survey (Nielsen, 2022). I nærværende rapport refereres til nogle supplerende analyser fra 
dette survey (bilag 1). Det primære fokus er dog at præsentere en analyse af en samling af 
kvalitativt datamateriale konstrueret ved besøgsrunde på de 6 UC’er december 2021 til januar 
2022.  
Rapporten kan således anvendes som en ”baseline” kortlægning inden igangsættelse af 
arbejdet i de lokale professionelle læringsfællesskaber (PLF). Dette i en forståelse af karakteren 
af en ”baseline-undersøgelse”, som anerkender feltets store kompleksitet (Patton, 2010; 
2015). Denne kortlægning med beskrivelse af kontekst, forventninger, deltagerrefleksioner 
mm vil forhåbentligt i longitudinalt perspektiv både kunne danne baggrund for interne dialoger 
i PLF ’erne, og i evaluering og følgeforskning kunne bidrage til forståelse af de dynamikker, 
ideer og strategier, som måtte fremstå i løbet af arbejdet.  
 

Lokal besøgsrunde 
Som del af NAFA-indsatsen på Professionshøjskolerne blev der gennemført en lokal 
besøgsrunde på læreruddannelserne. Formålet var en fælles meningsskabelse og ejerskab 
omkring NAFA-indsatsen på professionshøjskolernes læreruddannelser, klarhed over 
læreruddanneres kompetenceudviklingsbehov, samt organisering og roller, opgaver og ansvar i 
forhold til organisering af det kommende PLF arbejde lokalt.    
Deltagere i besøgsrunden var PLF koordinatorerne fra det respektive UC samt relevante 
uddannelsesledere for læreruddannelsen plus programleder Kia Wied. Herudover var 
deltagerne så vidt muligt alle læreruddannere på det naturfaglige område på det pågældende 
UC. Den konkrete deltagerkreds blev aftalt nærmere lokalt. Møderne var rammesat med 2-3 
timer hvert sted. Det første møde, på UC-Absalon blev grundet COVID-19 situationen 
gennemført online, de øvrige som fysiske møder, dog  endte fx VIA mødet med at være 
hybridt, med mulighed også for online deltagelse. 
Oversigt over tidspunkter for besøg: 
• 24.11.21, Kl. 10:00-12:00: Absalon 
• 1.12.21, Kl. 09:00-11:00: UCN 
• 3.12.21, Kl. 11:30-14:00: UCSYD  
• 8.12.21, Kl. 08:30-10:30: KP 
• 8.12.21, Kl. 14:00-16:00: VIA  
• 5.1.22, Kl. 09:00-11:00: UCL 

 
Besøgsrunden blev gennemført med udgangspunkt i en før-under-efter tænkning (se tabel 1). 
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Tabel 1: Besøgsrunde, før-under-efter tænkning 
 

Før Forberedelse besøg 
1) Præsentation/kvalificering af program i udviklingsgruppe  
2) Efter behov lokale formøder før hvert besøg (aftales individuelt) 

Under Besøg lokalt på det enkelte UC  
Mødet skulle indfri følgende formål: 

• Afdækning af kompetencebehov og ‘best practice’ lokalt 
• Kvalificering af /indhentning af input til arbejdet med strategi for LU-

indsatsen – værdigrundlag og tilgang  
• Hjælpe til afklaring af, hvordan PLF-arbejdet organiseres lokalt – klart 

billede af roller, opgaver og ansvar   
Efter Opsamling på besøg 

• Fotos af planchemateriale + Skriftlig opsamling fra hvert besøg  
• Opfølgning på besøgsrunde - online møde med PLF 1 koordinatorer 

17.12.21  
• Fælles tilbageløb/kommunikation på ledelsesniveau på møde 10.12.21  
• Dialog m det enkelte UC om lokal organisering – koordinationsmøder 

jan-feb 2022.  
 
Drøftelser under besøget var organiseret i tre trin. Først en drøftelse med  
forventningsafstemning omkring vision og værdigrundlag. Derefter en drøftelse ud fra 
spørgsmålet om, hvordan underviserne ser sig selv som gruppe, herunder afdækning af 
kompetencer og ”best practice” og mulige ”next practices”. I denne del blev anvendt en 
såkaldt SUMO-planche som afsæt for dialogen.  
SUMO står for  

• Styrker 
• Udviklingspotentiale 
• Muligheder 
• Opmærksomhedspunkter 

 
Det sidste trin handlede om organisering af PLF med afsæt i 13 tegn på et velfungerende PLF 
(se figur 1). Disse 13 tegn refererer bl.a. til Krogh (2021, s.149).  
 
Spørgsmål til denne sidste del af diskussion var de følgende tre:  

• Hvor klarer vi os godt/mindre godt? 
• Hvad er de mest afgørende faktorer for et velfungerende samarbejde hos os?  
• Hvad er de mest afgørende opmærksomhedspunkter, som kan spænde ben for et godt 

samarbejde hos os?  
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Figur 1: PLF-barometer. Øverst figur fra Krogh (2021, s.141), der har dannet inspiration. 

Nederst planche anvendt ved besøgsrunde. 
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Som det fremgår af tabel 1 er der efterfølgende fulgt op på besøgsrunden i forskellige fora, 
hvilket bl.a. har ført til de første beslutninger om organisering af arbejdet i de lokale PLF’er.  
 
I nærværende rapport diskuteres som udgangspunkt datamateriale fra selve besøgene – ikke 
fra de opfølgende møder. I sammenskrivning fra hvert af de 6 UC’er henvises der dog - som en 
del af opsamlingen - kort til de beslutninger om organisering, der er truffet senere i processen. 
Dette baserer sig dels på indrapportering til programleder primo 2022 fra PLF1 
koordinatorerne, efter de første møder havde været afholdt lokalt, og dels på interview med 
koordinatorer marts 2022. 
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METODE 
Det datamateriale, der danner baggrund for beskrivelser og analyser i rapporten, er en række 
plancher, der er udfyldt under besøgene (bl.a. med brug af post-its). På Absalon dog i form af 
en padlet. Der er som udgangspunkt anvendt de samme rammesættende PPT-slides og 
grundmodeller ved alle besøg. Men da der har været forskellige behov lokalt, er der 
variationer i hvor meget, der i praksis blev arbejdet med bestemte plancher. Desuden 
foreligger der observationsnoter fra besøgene.  
Datamaterialet er analyseret dels gennem en sammenskrivning og kondensering for hvert UC 
og dels gennem en tematisering på tværs. I sammenskrivningen er anvendt udvalgte originale 
citater fra deltagerne. For gennemsigtighed er de originale plancher vedlagt i bilag 2. 
Desuden henvises i statusbeskrivelserne til et yderligere lag af analyse fra survey, der er 
præsenteret i Nielsen (2021). Dette yderligere lag af analyse handler om krydsning mellem 
hvert af de seks UC’er og svar i relation til de fire domæner for naturfaglige læreruddanneres 
viden, ser blev anvendt i kortlægning af kompetenceudviklingsbehov: 1) naturvidenskab, 2) 
naturfagsdidaktik, 3) uddannelse af naturfagslærere og 4) naturfagsdidaktisk forskning (Mork, 
Henriksen, Haug, Jorde, & Frøyland, 2021)(se bilag 1).  
 
Analyserne viser nogle forskelle mellem de 6 UC’er, men i de fleste tilfælde ikke forskelle, der 
er statistisk signifikante, hvilket vil være vanskeligt grundet det relativt lille antal deltagere i 
undersøgelsen. Så, dette materiale må fortolkes med forsigtighed og kan kun bruges til at 
udpege nogle mulige tendenser. En væsentlig baggrund for, at det fra perspektiv af  
udviklingsgruppen for læreruddannelsesindsatsen i NAFA - som er den kontekst hvor 
rapporten er blevet til - giver mening at referere til krydsningerne i bilag 1 er, at det kan 
stimulere til dialog blandt deltagerne lokalt. Men hvis rapportens tal bruges på anden måde, er 
det vigtigt at være sig bevidst, at det ikke giver et absolut billede af manglende kompetencer, 
men netop et billede af det oplevede kompetenceudviklingsbehov, og der kan være mange 
nuancer i, hvorfor respondenterne vælger at svare som de gør på en likert-skala på spørgsmål 
relateret til de fire nævnte domæner.  
 
Efter en første sammenskrivning og opsamling for hvert UC er der gennemført interview med 
hver af de seks PLF 1 koordinatorer. Her er første udkast af teksten diskuteret (member-
checking og verificering), og disse interview har givet anledning til mindre tilpasninger. 
Desuden er afsnit om PLF-barometer og lokal organisering informeret af disse interview. 
Teksten er endvidere undervejs blevet delt med de interne evaluatorer og følgeforskere i 
læreruddannelsesindsatsen i tema 1 til information for disse grupper og for at klargøre evt. 
yderligere informationsbehov. 
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OPSAMLING FRA DE SEKS 
UC’ER 
Nedenfor er der først en tabel baseret på interview med PLF-koordinatorerne med deres cirka 
placering på PLF-barometeret inden opstart af NAFA. Det skal understreges, at ideen bag dette 
barometer først og fremmest er at mediere intern dialog i et PLF (se Krogh, 2021, s.141).  
Hensigten er, at barometeret på UC’erne vil kunne anvendes i den fælles proces, som noget 
man vender tilbage til flere gange over tid i de lokale PLF-grupperinger.  
Den nogenlunde angivelse fra koordinatorerne, baseret også på dialog ved besøgsrunden, der 
er repræsenteret i tabel 2, kan endvidere anvendes i base-line øjemed, for at få øje på nogle 
tendenser inden opstart. Dette må dog ske med forsigtighed – tallene er udtryk for en 
vurdering. 
 
Tabel 2: PLF-barometer: vurdering fra koordinatorer inden opstart af arbejdet 
 

 Absalon UCN UCsyd KP VIA UCL 
1.Samarbejdsorienteret 4 3-4 3 3 5 4 
2.Udviklingsorienteret 4 4 3 3 4 3 
3.Data-drevet 3 1 2 2(4) 2(4) 1-2 
4.Studerende og under-
visningsfokuseret 

3 3 5 4 2(5) 3-4 

5.Forskningsinformeret 4 3 4 4 3-4 3-4 
6.Rolle og ansvars-
klarhed 

4 2 2 4 2 3 

7.Delte værdier 4 4 4 2(5) 3(5) 3-4 
8.Ritualiserede 
arbejdsmåder 

4 1 1 5 4 4 

9.Praksisdeling 3-4 2 3 3 3 3 
10.Systematik 4 1 1-2 5 5 3-4 
11.Inkluderende 4 5 5 4 5 4 
12.Ledelsesstøttet 5 3 4 2 3 4 
13.Tidsligt støttet 3-4 2 2 2 3 4 

 
Når der i tabellen nogle steder er angivet et format x-x er det fordi koordinatorerne nævnte 
det lå et sted midt imellem, og x(x) betyder, at det vurderes, at der er forskelle internt. 
Begrundelserne for vurderingerne på PLF-barometret uddybes nedenfor i afsnit om de enkelte 
UC’er.  
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OPSAMLING UC-ABSALON 
 

Deltagere i NAFA læreruddannelsesindsatsen 
Der var i alt 9 deltagere fra henholdsvis Roskilde (6 personer) og Vordingborg (3 personer). De 
har dagligt arbejdsplads på de to adresser, dog ikke nødvendigvis som faste kontorpladser. 
 

Noter fra besøgsrunde 
Kommentarer om NAFA vision 
Der kom en lang række kommentarer i den anvendte padlet om det udkast til vision, der blev 
præsenteret på mødet, herunder konkrete forslag til formuleringer, som kan ses i bilag 2.  
 
Her er to af de mere overordnede refleksioner:  

• Spændende vision - som vist har fokus på at tænke ud af den berømte boks. Kan se mig 
selv i dens bestræbelser, men det kræver at man kender ´rammen´ for at udvide den. 
Det samme med repertoire. Der kan både være personlige-faglige rammer og 
personligt-fagligt repertoire - ligesom der kan være lokale faglige rammer i faggruppen 
og nationale faglige rammer. Så der ligger et stort reflektorisk arbejde for den enkelte - 
ligesom der ligger et store beskrivende arbejde for faggrupperne (lokalt og nationalt) 
for at kende rammerne samt repertoire. Fantasi kræver også en afklaring - men lyder 
spændende 

• Jeg ser frem til at være i et lærende fantasifuldt fælleskab i en større del af min praksis. 
Desuden i praksis få større mulighed for at arbejde tværfagligt - også med andre fag 
end naturfagene. Den udviklingsorienterede er det grundlag jeg står på - og det foregår 
i samspil med de studerende i al min undervisning. 

 
Der var en endvidere flere der adresserede forskningsaspektet i relation til NAFA-initiativet: 

• Forskning: Jeg vil gerne bidrage med forskning i/om lærerstuderendes udvikling af 
autonomi og kompetenceløft af uddannede lærer 

• Forskning ind i læreruddannelsen: Undersøgelse af hvordan teori om studerendes 
læreprocesser og andenordensdidaktikken kan bidrage til udvikling af de studerendes 
professionsrettede kompetencer og udvikling af autonomi 

 
Desuden nogle kommentarer om værdigrundlag:  

• Det er vel også en værdi at man anser det for vigtigt at "holde sig kompetent" både 
naturfagligt og didaktisk - og kræve det som en del af sin portefølje... og måske mere - 
de nævnte værdier synes primært at relatere sig til tilgangen til samarbejde med 
kolleger og studerende (vigtigt, men dog alligevel ikke alt :-)   

• Forandringsparathed, evne til at lytte, og så anerkendelse før ydmyghed 
• Humor (men med vægt på god tone og italesættelser der er svære at mistolke, der hvor 

tillid og tryghed (endnu) ikke er i top :-)   
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• At være en gruppe hvor vi hjælpes ad, så den enkeltes viden og erfaring kan komme 
fællesskabet til gode. Hvor vi behandler hinanden med respekt og har en god 
omgangstone, så både ansatte og studerende kan mærke den gode stemning. 

 

SUMO-planche 
 
Styrker 
Det blev bemærket, at gruppen allerede har stor erfaring med fælles FoU opgaver vedr. faglig 
og didaktisk udvikling, bl.a. vedr. modellering og arbejdet med lektionsstudier. 
 
Udviklingspotentialer 
Der blev her bl.a. henvist til at tænke ud af boksen ift., hvordan man organiserer samarbejdet 
og inddrager hinanden. Desuden nogle konkrete punkter: 

• Didaktik på læreruddannelsen 
• Dialogisk udvikling  
• Mere indblik i forskning 

 
Muligheder 
Muligheder handler iflg. gruppen om at arbejde mere og bedre sammen, have mere proces 
sammen, blive mere sammentømret, og have mulighed for at arbejde kreativt sammen. 
Endvidere nævnes systematisk evaluering specifikt.  
 
Opmærksomhedspunkter 

• Hvordan opbygge studerendes kompetencer – bevæge os fra pensum til 
undersøgelseskompetence 

• Hvordan ser universiteternes deres rolle?   
 

Organisering af PLF 
Pga. omlægning til online møde blev det sidste trin i diskussionen om ”organisering af PLF” en 
kort diskussion. De følgende punkter blev berørt (reference til figur 1):  

• Punkt 1: Villigheden er der  
• Punkt 4: Brug for at komme tættere på det studerende 
• Punkt 5: Brug for at komme mere i dybden, ikke kun overfladisk orientering i ny viden, 

mere i dybden 
• Punkt 7: Der er forskelligheder men ikke modstridende – vigtigt at der er plads til det  
• Punkt 13: En udfordring, at få NAFA ind i skematænkning og lave sammenhæng 

mellem forskellige opgaver  
 
Ved efterfølgende interview angav PLF 1 koordinator i dialog om figur 1/tabel 2, at der gennem 
flere år har været tæt samarbejde og arbejdet med fælles udvikling (herunder fx 
artikelskrivning) både den enkelte adresse og på tværs. Men det kan naturligvis godt udvikles, 
herunder blev punkterne om at tage afsæt i konkrete data og fokus på de studerende vurderet 
en smule lavere. Der har også inden NAFA været en velfungerende struktur og systematik med 
møder. Der er stor villighed til at dele materialer (men ikke fast system) og god ledelsesstøtte. 
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Mht. punktet om ”tidsligt støttet” kan der være forskelle mellem adresserne, da der er mere 
pres på lokaler i Roskilde. 
 

Baseline-survey 
Respondenterne fra Absalon er, som det fremgår af rapporten fra survey (Nielsen, 2022), en 
blandet gruppe med ca. 1/3 med 5-9 års erfaring som læreruddanner og resten med mere end 
15 års erfaring. Respondenterne placerer sig iflg. bilag 1 under domæne 1 (naturvidenskab) 
relativt højt, når det gælder anvendelse af ny naturvidenskabelig forskning i undervisning i 
læreruddannelsen, der er dog 25% der svarer ”i mindre grad”, når det gælder viden om 
forskningspraksisser og metoder. Respondenterne ligger ligeledes relativt højt indenfor 
domæne 2, naturfagsdidaktik, og anvendelse af denne viden i undervisningen, med flere 
underspørgsmål hvor alle respondenter svarer i meget høj grad eller i høj grad. Der er dog 
flere, der svarer i middel grad, når det gælder tværfaglig undervisning, til understøttelse af fx 
bæredygtig udvikling og demokratisk deltagelse, og ligesom på de andre UC’er flere der svarer 
i mindre grad, når det gælder digitale ressourcer og computational thinking. Ift. domæne 3, 
uddannelse af naturfagslærere, er de placeret gennemsnitligt, med flere spørgsmål hvor 
halvdelen markerer i meget høj grad eller i høj grad, og den sidste halvdel i middel eller mindre 
grad. Ift. domæne 4, naturfagsdidaktisk forskning, ligger deltagerne fra Absalon relativt højt, fx 
når det gælder erfaring med at udføre naturfagsdidaktisk forskning, hvor 51% har svaret i 
meget høj grad eller i høj grad, 38% i middel grad og 13% i mindre grad. 
 

PLF 2022 organisering 
Deltagerne fra Absalon organiseres i opstarten på PLF arbejdet i 1 stort PLF med 
underinddeling i 4 grupper, 1 med adresse i Vordingborg (3 personer) og tre med adresse i 
Roskilde (3 + 2 + 2 personer). De har aftalt nogle lidt forskellige overordnede startsteder i 
relation til tema 1 og har alle fokus på, hvordan man kan inddrage den dobbelt didaktiske 
dimension i dialog med de studerende. Koordinator har været i direkte dialog med alle fire 
undergrupper, og der er lavet forskellige aftaler, bl.a. om deling af materiale. De fleste UC’er 
planlægger efter, at konkrete prøvehandlinger med studerende går i gang fra august 2022, 
men på Absalon har de valgt at starte med nogle ”prøvehandlinger” med studerende allerede 
forår 2022.  
Gruppen i Vordingborg har fået en fast ugedag til møder (onsdag). 
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OPSAMLING UCN 
Deltagere i NAFA læreruddannelsesindsatsen 
I alt 7 deltagere, 6 fra Aalborg og 1 fra Hjørring. De 6 deltagere fra Aalborg sidder på kontor 
sammen. I Hjørring er der pt desuden tilknyttet en timelærer og planen er at vedkommende 
senere også skal involveres i NAFA, så der på den måde også bliver en lille gruppe med tæt dag 
til dag samarbejde der. Dette sker bl.a. for at adressere den udfordring, der nævnes nedenfor 
under opmærksomhedspunkter, med den geografiske adskillelse på to adresser. Det 
understreges dog, at der er et rigtigt godt samarbejde mellem de to steder, og at der også 
tidligere har været delte hold, med underviserbesætning på tværs af adresser. 
 

Noter fra besøgsrunde 
 

Kommentarer om NAFA vision 
Der var en del kommentarer om at skabe en vedvarende forandring – om at udvikle 
undervisning også efter NAFA. Mange anvendte således begreber som ”udvikle” og 
”prøvehandling”: 

• Fagfællesskab om at udvikle undervisning 
• Prøvehandling er et godt begreb ift. at turde noget 
• Prøvehandlinger med kolleger hvor vi også kan inddrage studerende 

 
Flere henviser ligesom i det sidste citat ovenfor specifikt til de studerendes rolle:  

• Når de studerende er co-designere/didaktikere, så er de medbestemmende. Forbereder 
dem til deres egen praksis. 

 
Mange anvender begrebet PCK om lærerfaglighed og i forhold til forskningen lægges op til 
ligeværdighed:  

• Der arbejdes med designbased research, dvs der kommer ikke en forsker fra CESE og 
siger, ”sådan skal I gøre”.  

 
Mht de fire værdier: Nysgerrighed, Ydmyghed, Tillid, Mod (fra ppt slides) gik refleksionerne på, 
at det er vigtigt, at den lokale gruppe får ejerskab til værdierne. Det skal derfor diskuteres på 
et lokalt møde. 
 

SUMO-planche 
Nedenfor eksempler fra SUMO-planchen. Alle kommentarer kan ses i bilag 2. 
 
Styrker 

• Vi er allerede vant til at samarbejde med hinanden 
• Arbejder allerede på tværs vedr. FoU 
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Udviklingspotentialer 
• Få systematiseret vores samarbejde, da meget af vores samarbejde er materialedeling. 

Fx i stedet kunne bruge tid på at udvikle noget kvalificeret, f.eks. didaktiske principper 
• Bruge hinandens kompetencer mere 
• Mere fokus på studerendes udbytte 

 
Muligheder 

• Lyst til at komme helt tæt på hinandens uv. 
• Prøve noget nyt af i uv. – få andres blik på, observation og feedback 

 
Opmærksomhedspunkter 

• Vi savner proces på vores møder [..] Hvordan går vi i dybden og får samlet op? 
Mødefacilitering. [..] Det bliver et fællesskab i stedet for at der er en der tager ansvar. 
Det skal professionaliseres.  

• Afprøve i undervisningen. Kan vi tænke kreativt med de timer vi har 
• Geografisk adskilt på to adresser.  
• Det kræver sammenhængende tid.  
• Kan vi skemalægge et tidspunkt hvor ingen har undervisning? Så vi kan mødes?  

 
Under opmærksomhedspunkter var der også en refleksion over PLF og ”niveauer i 
samarbejde”:  

• Kan vi i PLF modellen få en trappe der beskriver: hvor er vi i samarbejdet? 
 
Udfordringer og muligheder med sådan en trappemodel behandles nærmere i den 
opsamlende tematisering nedenfor. 
 

Organisering af PLF 
I den indledende diskussion om, hvad det er vigtigst for gruppen at have i fokus, blev der i 
relation til punkt 1 om samarbejdsorientering bl.a. henvist til spørgsmålet om, hvordan man 
kan integrere skoleindsatsen og læreruddannelsesindsatsen. Det blev overvejet, at udvælge 
skoler, som der i forvejen samarbejdes med på modulerne i læreruddannelsen. 
Med reference til punkt 2,3 og 4, er det områder, hvor deltagerne ser frem til at kunne have 
mere fokus på de studerendes læring. De vil gerne have flere didaktiske samtaler. Noter til de 
sidste punkter (numrene henfører til planche, figur 1 ovenfor): 

• Punkt 6: Der er roller der skal være på plads.  Lokal organisering vigtig at få på plads.  
• Punkt 8 og 10: Systematik i vores arbejde: information og videndeling men også 

FASTHOLDELSE 
• Punkt 10: Hvordan giver vi en information om hvad vi laver i PLFérne, videre til 

skoleindsatsen?  
• Punkt 13: Vores samarbejde går meget på at skemaet ikke er optimalt. Vigtigt punkt. 

Logistik omkring skema kommer til at fylde.  
 
Ved efterfølgende interview fremhævede koordinator i dialog om figur 1/tabel 2, at der 
allerede er et tæt og tillidsfuldt samarbejde, hvor man bl.a. har haft udviklingsprojekter 
sammen, og med deling af hold. Men brug af hinandens kompetencer i den travle hverdag er 
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mest i form af materialedeling. Der har ikke før været faste faggruppemøder. Der har været 
talt i gruppen om at mere systematisk at dele inspiration og observation fra hinandens 
undervisning, det er dog ikke blevet til noget, men der er en positiv indstilling til dette og vilje 
til tæt samarbejde. I dialog om placeringerne i tabel 2 henviste koordinator bl.a. til konkret 
samarbejde med lærerstuderende om projekt på AU, hvor de studerende var formidlere på 
udstilling om naturvidenskab. Der deles også observationer fra studerende i praksis, men 
markeringen på datadrevet er 1, da der ikke en systematik i dette. Ift. ansvarsfordeling, der er 
markeret som 2, er der ikke en eksplicit aftalt ansvarsfordeling, men der har dog været særlige 
ansvarsområder. Delte værdier er markeret på 4, alle tager ansvar og der er bred enighed om, 
hvad der er vigtigt. Der er en markering på 5 på inkluderende – der er stor gensidig respekt og 
åbenhed. Mht. ledelsesstøtte opleves nu i NAFA kontekst, at den nærmeste leder er gået 
meget ind i dette, med god støtte, men der har tidligere været en form for limbo, hvor der fx 
ikke har været helt gennemsigtighed i, hvem der fik hvilke opgaver. Punktet om tidsligt støttet 
er markeret på 2, da skemapositioner pt opleves at låse meget, også mere end de ældre 
kolleger, har oplevet gennem årene. 
 

Baseline-survey 
Læreruddannerne fra UCN er, som det fremgår af survey-rapport (Nielsen, 2022), en gruppe 
med relativ stor variation, når det gælder erfaring som læreruddanner. Der er 43%, altså 
relativt mange sammenlignet med øvrige UC’er, der har under fem års erfaring. De sidste er 
fordelt ligeligt på de øvrige alderskategorier 
Respondenterne fra UCN placerer sig iflg. bilag 1 relativt højt, når det gælder viden på et 
forskningsinformeret niveau i relation til mindst en naturvidenskabelig fagdisciplin, men 
relativt lavere når det gælder opdateret viden om ny naturvidenskabelig forskning og 
anvendelse i undervisningen. Dette er som det fremgår nedenfor blevet besluttet som 
indsatsområde. Et andet område, hvor det er blevet besluttet at sætte fokus i PLF arbejdet er 
Nature of Science (NOS). Her er det interessant, at UCN faktisk markerer sig ”øverst” (71% i høj 
grad) i relation til nuværende anvendelse i undervisningen.  
I forhold til domæne 2, Naturfagsdidaktik, ligger de ligesom de øvrige UC’er relativt højt. Man 
kan dog bemærke, at der er hhv. 43% og 50%, der svarer i middel grad, når det gælder viden 
om perspektivering og kommunikation og anvendelse af dette i læreruddannelsen, og hhv. 
71% og 100% der svarer i middel grad, når det gælder viden om evaluering til støtte for læring 
og anvendelse af dette i undervisningen i læreruddannelsen. Ligesom på de andre UC’er er der 
også flere, der svarer i middel og/eller mindre grad, når det gælder 21 century skills og digitale 
ressourcer.  
Ift. domæne 3, uddannelse af naturfagslærere, ligger UCN relativt gennemsnitligt, dog kan det 
bemærkes at 71% svarer i middel grad og 14% i mindre grad når det gælder hvordan man 
"modellerer"/er eksemplarisk ift. forskningsinformerede praksisser i undervisning af 
lærerstuderende. Ift. domæne 4, naturfagsdidaktisk forskning, ligger de også relativt midt i 
feltet, og fx fordeler det sig, så 29% svarer i høj grad på spørgsmål om erfaring med at udføre 
naturfagsdidaktisk forskning, 57% i middel grad og 14% i mindre grad.  
 

PLF 2022 organisering 
En organisering med 1 stort PLF (med de 7 deltagere) er blevet besluttet, med en note om, at 
de kan deles i 2 senere. Det er blevet besluttet særligt at have fokus på ny naturvidenskabelig 
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viden i undervisningen. Herunder didaktisk rekonstruktion og didaktisk transposition. 
Derudover henvises til fokus på NOS. Det nævnes som et muligt delmål at afprøve MER 
(models of educational reconstruction) (reference til Duit, Gropengiesser, Kattmann & 
Parkmann, 2012) 
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OPSAMLING UC SYD 
 

Deltagere i NAFA læreruddannelsesindsatsen 
I alt 7 deltagere der var informanter i survey, og er med i starten af PLF arbejdet. Disse er fysisk 
tilknyttet henholdsvis læreruddannelsen i Haderslev (4), og i Esbjerg (3). Der er pt en kollega 
på barselsorlov (fra Haderslev), så på sigt 5 deltagere med placering der. I Esbjerg er der to, der 
deler kontor, mens den tredje sidder et andet sted, og i Haderslev er de også to der deler 
kontor. Det geografiske nævnes nedenfor som en udfordring. Der er en times kørsel mellem 
Haderslev og Esbjerg. Der er eksempler på kolleger, der har undervisning begge steder, men 
som udgangspunkt er det delt op. Der er lidt forskel på tradition med deling af hold, hvor 
Esbjerg typisk har hold alene, mens der i Haderslev er flere eksempler på deling af hold. 
 

Noter fra besøgsrunde 
 

Kommentarer om NAFA-vision 
Begrebet didaktisk fantasi blev diskuteret (reference til ppt) og didaktisk kreativitet blev 
foreslået i stedet, bl.a. fordi der også der vil være mere læringsteoretisk fundament. Der var 
som udgangspunkt opbakning til visionen – men der var kommentarer der gik på, hvorvidt 
visionen er for forandringsorienteret og på den måde ikke anerkender, at der allerede er en 
eksisterende god praksis i læreruddannelsen. 
Værdigrundlaget er fint som en overordnet hensigtserklæring, men der var spørgsmål til, om 
det kan kobles mere til naturfaglige kompetencer – det første udkast som blev delt var meget 
generelt ikke så meget rettet mod det naturfaglige og naturfagsdidaktiske. 
 

SUMO-planche 
 
Styrker 
I relation til styrker nævnes, at det er en lille gruppe, som allerede arbejder tæt sammen og 
med let adgang også til ledelsen. De henviser til stor faglig diversitet og nysgerrighed og et 
positivt engagement i at udvikle sammen. Desuden disse to kommentarer - pointe om digital 
uddannelse uddybes med reference til survey nedenfor: 

• Høj forskningserfaring i gruppen – arbejder allerede meget forskningsbaseret 
• Digital uddannelse: Erfaring med digital/virtuel uddannelse, sætte studerende i spil 

digitalt 
 
Udviklingspotentialer 
Her nogle eksempler på de udviklingspotentialer, der blev henvist til. Der er her mange 
referencer til arbejdet med de studerende: 

• Ordinære studerende – få alle med, også dem der har naturfag som 3. valg.  
• Dele mere, prøve ting af sammen 
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• Mere studenterinddragelse 
• Udvikle nye digitale værktøjer 
• Arbejde med at fremme dybdelæring hos studerende 
• De studerende identitet: hjælpe dem til at se sig selv som naturfaglig. Skabe stærkere 

fagligt miljø.  
 
Muligheder 

• Fordybe os 
• Peer feedback 
• Arbejde med et fagligt indhold – flere diskussioner af det indholdsmæssige 
• Komme med ind i hinandens uv (det gør vi ikke i dag) 
• Tage nyt ind i egen uv. – fælles refleksion 
• Udnytte forskellige kompetencer i gruppen 

 
Opmærksomhedspunkter 
Der efterlyses mere nuanceret dybdeviden om de studerende, herunder også de mange 
internationale studerende, som deltager i læreruddannelsem på UC syd. Desuden nævnes det 
som et opmærksomhedspunkt, at de studerende ikke møder ind eller opholder sig på campus 
udover den skemalagte undervisning. Visionen fremadrettet er at opbygge et naturfagligt 
miljø, hvor der er studenteraktiviteter ved siden af undervisningen. Se første kommentar, her 
sammen med to øvrige opmærksomhedspunkter rettet mod de studerende: 

• De studerende møder ikke ind i dag: hvordan kan vi skabe et fælles naturfagligt miljø 
for alle studerende, som de har lyst til at bruge, være en del af 

• Undervisningsdifferentiering – obs på de svageste elever 
• Studerende skal møde alle undervisere 

 

Organisering af PLF 
I den indledende diskussion om, hvad det er vigtigst for gruppen at have i fokus, blev der til 
punkt 1 (planche i figur 1) skrevet et klart JA, kommentarer gik på, at viljen er der og basis er 
på plads. Her er kommentarer til de øvrige punkter (se også bilag 2): 

• Punkt 3: det gør vi allerede men vi kan blive meget bedre. Fx give de studerende mere 
ansvar for at være medproducerende af data, bruge nye metoder, inddrage stud. mere 

• Punkt 4: Vi har brug for at komme tættere på de studerende, mere dybdeviden. Særligt 
obs ift. internationale studerende – dem ved vi ikke ret meget om.  

• Punkt 8: vi skal bevæge os fra ad hoc til mere systematik, bl.a.  fast dagsorden, aftaler 
• Punkt 9: vi skal dybere ind – ind i hinandens undervisning 
• Punkt 13: Vi SKAL have tid sammen. Geografiske udfordringer, brug for at skabe 

mulighed for at mødes.  
 
Ved efterfølgende interview uddybede PLF 1 koordinator ift. barometeret (tabel 2) og udsagn 
om ”at basis er på plads, men vi arbejder usystematisk og ad hoc”. Der er god vilje til 
samarbejde, men rammer og ressourcer giver nogle begrænsninger. Samarbejdet er ikke i så 
høj grad datadrevet, men der er faggruppemøder, hvor der deles ideer til 
undervisningsaktiviteter, erfaringer mv. Dette har hidtil været opdelte møder hhv. Haderslev 
og Esbjerg. Der er ikke systematik i ansvarsopdeling og afholdelse af møder (ritualiseret 
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praksis), men i høj grad delte værdier og en inkluderende tilgang. Ligeledes også stor vilje til at 
dele forløb, men der er ikke nogen systematik i dette. Ift. det tidligt støttede er der en 
oplevelse af rigtig mange bindinger. 
 

Noter fra baseline-survey 
Rapporten fra survey viser, at deltagerne fra UC syd erfaringsmæssigt er fordelt så en relativ 
stor gruppe, 3 deltagere/43%, har mere end 20 års erfaring som læreruddanner, mens de fire 
øvrige er fordelt med én i hver af kategorierne. 
Svarene fra de 7 deltagere fra UC er, sammen med svar fra UCN, placeret højest når det gælder 
indholdsviden på et forskningsinformeret niveau i relation til mindst en naturvidenskabelig 
fagdisciplin (bilag 1). Når det gælder viden fra ny forskning ligger svarene, som på de andre 
UC’ere lavere, 29% svarer i høj grad og 71% i middel når det gælder viden og 43% i høj grad, 
43% i middel grad og 14% i mindre grad når det gælder anvendelse i undervisningen i 
læreruddannelsen. Når det gælder forsknings-praksisser er der for UC syd markant forskel på 
viden om og anvendelse i uddannelsen. Når det gælder de første spørgsmål under domæne 2, 
naturfagsdidaktik, ligger UC syd også relativt højt, men når det gælder understøttelse af 
elevers udvikling af 21 century skills er der kun 14%, der svarer i høj grad, mens 86% svarer i 
middel grad på viden, anvendelse er lidt anderledes fordelt fx med 29% i middel grad og 29% i 
mindre grad. Svarene på item om digitale ressourcer og computational thinking adskiller sig fra 
de andre UC’er. Her er UC syd klart det sted, hvor flest svarer i høj grad, når det gælder viden 
(57%) og 56% i de to kategorier i meget høj grad og høj grad for anvendelse i uddannelsen. 
Måske har det her betydning, at der i Haderslev er stor erfaring med både delvist digital og helt 
digital læreruddannelse, hvor der tiltrækkes studerende fra hele landet (og udlandet) (også 
nævnt under styrker ovenfor). Koordinator nævnte desuden i interview, at der er forsøg, hvor 
Teknologiforståelse er et modul for alle 1. års studerende i Esbjerg.  
Svarene i domæne 3, naturfaglig læreruddannelse, ligger gennemsnitligt, dog med relativt 
mange i de øverste kategorier når det gælder, hvordan man understøtter kompetencer blandt 
lærerstuderende (og lærere i praksis) til løbende at udvikle praksis (14% i meget høj grad og 
57% i høj grad) og det samme, når det gælder anvendelse af denne viden. Svar i domæne 4 
viser stor spredning når det gælder erfaringer med at udføre naturfagsdidaktisk forskning 29% 
i meget høj grad, 14% i middel grad, 43% i mindre grad og 14% i meget lille grad, men der er en 
høj grad af viden om og erfaring med vejledning i studerendes undersøgelsesprojekter. 

 

PLF 2022 organisering 
En start ud fra organisering i et samlet PLF er aftalt i gruppen. Under temaet den dobbelt 
didaktiske dimension vil der bl.a. blive arbejdet med de lærerstuderendes 
kommunikationskompetence, herunder de studerendes skriftlige kommunikation. I relation til 
det overordnede tema som et fokus både i undervisning på campus og i de studerendes 
praktik. Planen er at splitte op i mindre arbejdsgrupper, når de skal i gang med nogle konkrete 
aktioner. 
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OPSAMLING KP 
Deltagere i NAFA læreruddannelsesindsatsen 
Deltagere i NAFA læreruddannelsesindsatsen fra KP er i princippet 20 deltagere, der blev 
identificeret ved udsending af survey, men nogle er ikke med i det konkrete arbejde fra start 
pga. ph.d.-forløb eller andet, så PLF-grupperne starter med 17 personer i alt.  Undervisningen 
er fordelt på hhv. campus Carlsberg og Frederiksberg (Nyelandsvej), men man kan ikke sige, at 
underviserne hører til enten det ene eller det andet sted, da der ikke er faste kontorpladser, og 
man kan have undervisning begge steder. I relation til dag til dag samarbejde sidder man 
således ikke sammen med naturfagskolleger, som på flere af de andre UC’er, men der er en 
udvikling i gang de seneste år, hvor man hyppigere deler hold, end man har gjort før, fx har det 
været tilfælde med ASTE hold (profillinje i samarbejde med KU/AU: 
https://astra.dk/projektboersen/projekter/aste ). Det har også spillet ind, at der har været en 
udvikling, hvor kun ca. 1/3 af opgaverne for den gennemsnitlige læreruddanner er på hold i 
grunduddannelsen. Alle i gruppen vil genre havde del i denne opgave, hvilket også har gjort 
det at dele hold mere udbredt. 
 

Noter fra besøgsrunde 
Kommentarer om NAFA-vision 
Alle på KP bakker op om NAFA-visionen. Ift. de formulerede værdier (ppt) blev der for cirka 5 
år siden (ved fusion) formuleret et kommissorium for samarbejdet, og værdierne formuleret 
for NAFA indsatsen flugter ret tæt med værdierne fra dette kommissorium, hvilket gør, at det 
umiddelbart vækker genklang i gruppen af undervisere, som det ”vi står på og kan navigere 
efter”. 
 

SUMO-planche 
 
Styrker 
Der peges på nogle styrker baseret på at de er en relativt stor gruppe af naturfagsundervisere 
på KP, og at de har været involveret i en række  forsknings og udviklingsprojekter, bl.a. 
sammen med KU og andre miljøer, som i ASTE. Det har været med til at give et fælles sprog i 
gruppen (”nat lingo”). Der blev i den forbindelse også henvist til udviklingsarbejdede ifm. 
specialiseringsmoduler, hvor udeskole og museumsdidaktik blev nævnt som eksempler. Der 
var også en række andre refleksioner om styrker fx: 

• Praksissamarbejde – inddrage studerende 
• Fællesfaglighed – refleksion  

 
Udviklingspotentialer 
Her blev der særligt henvist til at arbejde med at udvikle noget sammen, fx didaktiske 
modeller. Der blev diskuteret, at man skulle sigte efter en udviklingskultur, hvor ting blev 
prøvet af. Desuden aspekter som: 
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• Processer med udvikling i skolen (mere ud i skolen) 
• Lærerne som målgruppe 
• Studerendes nysgerrighed og motivation 

 
Muligheder 
De muligheder, der blev nævnt, handlede særligt om, hvordan man i højere grad kan få glæde 
af hinandens erfaringer: 

• Oplæg for hinanden 
• Videndele – kultur/struktur 
• Kollegial supervision 
• Co-teaching 
• Synliggøre fagene 
• Differentieret og autentisk undervisning 

 
Opmærksomhedspunkter 
De studerende nævnes her af flere af deltagerne; der ønskes mere fokus på at udfordre de 
studerende og spørgsmålet om, hvad de studerende er optaget af (undervisning i øjenhøjde) 
og dannelsesfokus, når det gælder de studerende, er noget af det der nævnes som 
fremadrettede opmærksomheder. Nogle andre eksempler fra post-its: 

• Gøre hele LU til ambassadører for NAT fag 
• Nye koblinger mellem fag og fagidentitet 
• Kobling til praksis 

 

Organisering af PLF 
Der var en del kommentarer, der gik på ramme for samarbejdet (punkt 12 og 13). Der blev 
foreslået en fast undervisningsfri dag, og i øvrigt efterspurgt hjælp til organisering og 
prioritering (der er efterfølgende lavet aftale om en halv skemafri dag for alle mandag 
formiddag, se nedenfor).Derudover var der relateret til de første punkter noter om at arbejde 
mere systematisk med data, herunder også kobling til praksis (elever og lærere), og endvidere 
noter som disse (se alle post-its i bilag 2):  

• Punkt 5: Det vi gør bygger på forskning 
• Punkt 7: Syntese mellem opgaver 

 
Ved efterfølgende interview angav PLF 1 koordinator ift. barometeret, at placering af det 
samarbejds- og udviklingsorienterede (tabel 2) handler meget om, hvad der samarbejdes om, 
de-privatisering kan også være udfordrende for kollegerne. Der er blandt underviserne på KP 
både en vilje til at arbejde datadrevet og en forståelse af, den betydning det kan have for 
fælles kvalificering. Der er fx to årlige udviklingsmøder, hvor der i høj grad arbejdes med 
konkrete data, mens de daglige møder ofte bliver praktiske ting (derfor er denne kategori 
markeret med to tal). Udviklingsorienteret er også markeret med to tal, da der kan være stor 
forskel fra faggruppe til faggruppe. Der er både i den store KP naturfagsgruppe og de mindre 
faggrupper tydelige aftaler om ansvarsfordeling og siden fusionen for ca. 5 år siden er der en 
ritualiseret mødepraksis med dagsordener mm. og systematik i dette. Der er stor villighed til 
deling af materiale og forløb, men det er dog ikke sat i system. Ift. ledelse har der tidligere 
været formuleret bekymringer for arbejdspres, arbejdsmiljø, og inddragelse i beslutninger, 
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men der er oplevet en god støtte i opstart af NAFA. Der opleves tidligt pres fx med opgaver der 
kommer med kort varsel. 
 

Noter fra baseline-survey 
Miljøet på KP er det største blandt de danske UC er. Mht erfaring som læreruddanner er det en 
bredt sammensat gruppe, hvor 24% har under fem års erfaring, hvilket er lidt mere end 
gennemsnitligt på UC’erne og der er ligeledes 24% med mere end 20 års erfaring, hvilket er 
mindre end gennemsnittet på UC’erne. 
Når det gælder de fire domæner ligger svarene på de fleste spørgsmål i domæne 1 om 
naturvidenskab gennemsnitligt, dog kan man være opmærksom på svar om opdateret viden 
om ny naturvidenskabelig forskning, hvor 13% svarer i meget høj grad og 13% i høj grad, men 
også 56% i middel grad og 19% i mindre grad og 6% i meget høj grad,19% i høj grad, 38% i 
middel grad og 38% i mindre grad, når det gælder anvendelse af denne viden i undervisning i 
læreruddannelsen. Under domæne 2, naturfagsdidaktik, er det, nok særligt fordi de andre har 
svaret så markant positivt, som de har, tydeligt, at der på KP er 25% der svarer i middel grad og 
13% i mindre grad. Der er dog 71% der svarer i de to øverste kategorier, når det gælder 
anvendelse af denne viden i læreruddannelsen. Det samme billede går igen, når det gælder 
viden om skolens læseplaner, herunder mål for naturfaglig almendannelse, hvor der er flere på 
KP i middel og mindre grad (hhv. 31% og 6%) end på de andre steder på spørgsmål om viden, 
men ikke tilsvarende på anvendelse i læreruddannelsen, og tendensen fortsætter i items om 
undersøgelsesbaserede tilgange og modellering. På spørgsmål om evaluering for læring er 
fordelingen 13% i meget høj grad, 38% i høj grad, 38% i middel grad og 13% i mindre grad for 
viden og 6% i meget høj grad, 25% i høj grad, 63% i nogen grad og 6% i meget lille grad for 
anvendelse. Tendensen er, at der alle seks steder udtrykkes større usikkerhed på dette item 
end på de første i domænet, dog større gruppe med usikkerhed på KP end de andre steder, når 
det gælder anvendelse. Også relativt stor gruppe i de nederste kategorier når det gælder 
anvendelse af viden om at understøtte elevers udvikling af 21 century skills (38% i mindre grad 
og 13% i meget lille grad). Svar på spørgsmål i domæne 3, uddannelse af naturfagslærere ligger 
relativt gennemsnitligt. I domæne 4 adskiller KP sig ved mange i de nederste kategorier på 
spørgsmål om viden om og erfaring med tilgange i uddannelsesforskning (25% i mindre grad og 
13% i meget lille grad) og i item om erfaring med at udføre naturfagsdidaktisk forskning, hvor 
der generelt er stor forskel på UC’erne, her svarer 38% fra KP i mindre grad og 13% i meget lille 
grad. Det er interessant at erfaringer fra FoU ovenfor nævnes som en styrke i gruppen. Survey 
peger på at det ikke er alle der er involveret i dette. Måske kan den relativt store gruppe med 
under 5 års erfaring spille ind her. 

 

PLF 2022 organisering 
Gruppen på KP er blevet delt op i fire under-PLF. PLF 1 koordinator har i denne proces forfattet 
forskellige arbejds- og procesdokumenter, bl.a. et der lægger op til at arbejde systematisk med 
samarbejdsniveauet relateret til de fem PLF-søjler. På et af de første møder var der fx lagt op 
til diskussion af det fælles fundament med reference til dette dokument, der i øvrigt er delt 
med de andre PLF1 koordinatorer og fx også anvendes i VIA. PLF1 koordinatoren kan kun selv 
sidde med i en af grupperne, og havde derfor på forhånd udviklet disse procesdokumenter og 
udpeget en proces-facilitator i hver undergruppe. Først var der udpeget ad hoc grupper der 
over de første to møder har udviklet sig til fire tematiske under-PLF’er gennem en proces, der 
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gav lidt udfordringer og frustrationer, men blev landet. Eksempler på temaer er Uddannelse 
for Bæredygtig udvikling, formativ evaluering og pædagogiske koblingsdannelser der så alle irt. 
tild et fælles tema 1 i NAFA skal adresseret ift. handlinger med studerende og deres praksis i 
skolen.  
NAFA deltagerne fra KP har i øvrigt efter aftale med ledelsen fået en fast ugentlig mødedag 
mandag formiddag. 
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OPSAMLING VIA 
 

Deltagere i NAFA læreruddannelsesindsatsen 
I alt 13 deltagere, med placering fordelt således: 6 i Aarhus, 2 i Silkeborg, 1 i Skive og 4 i Nr. 
Nissum. Nogle af deltagerne sidder sammen på de respektive adresser, fx sidder de 6 fra 
Aarhus på samme kontor, men der er som det fremgår ift. fordeling af ”hovederne” forskellige 
vilkår ift. dagligt samarbejde på de fire lærereuddannelsesadresser i VIA. Der er nogle der har 
undervisning på flere adresser, fx underviser fra Aarhus der også underviser i Geografi i 
Silkeborg, og ligeledes undervisere der dækker både Skive og Nr Nissum. Der er ret lang 
transporttid på tværs fra sted til sted i VIA, hvilket fx betød, at mødet d. 8/12 var et hybridt 
møde, hvor 7 læreruddannere og fire ledere/administrative deltog fysisk, mens 5 
læreruddannere deltog online. 
 

Noter fra besøgsrunde 
 

Kommentarer om NAFA-vision 
Der var nogle konkrete kommentarer om, at den formulerede vision måske mere var en vision 
for kompetenceudvikling end for god naturfagsundervisning, og der blev udtrykt et ønske om 
flere naturfagligt specifikke pejlemærker.  
Endvidere kommentarer om den enkeltes ansvar versus det der skabes sammen/det 
strukturelle. Det blev understreget, at det handler om udvikling af og i en kultur. 
Øvrige kommentarer gik bl.a. på behovet for at blive klogere på praksis (mere vægt på 
refleksion), og at det måtte handle om at udvikle både på læreruddannelsens praksisser og 
forvaltning. 
Desuden blev der henvist til en nødvendig kobling til ”den nye læreruddannelse”, der blev 
stillet spørgsmål til den komplekse kobling mellem læreruddannelsesindsatsen og 
skoleindsatsen, og der var refleksioner om hvorvidt det var en rigtig rækkefølge, at 
teknologiforståelse først bliver adresseret som tema et stykke henne i NAFA forløbet. 
 

SUMO planche 
 
Styrker 
Her blev fx henvist til den særlige naturfaglig profillinje, og desuden til punkter som: 

• Samarbejde med praksis – bestemte skoler 
• Tværfagligt samarbejde med andre fag 

 
Udviklingspotentialer 
Flere henviste til potentiale ved at inddrage de studerende mere, fx gennem de studerendes 
inddragelse i FoU. Desuden blev trekanten mellem forskning, uddannelse og skole diskuteret. 
Derudover fx:  
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• Teknologiforståelse 
• Væk fra søjler, mere samarbejde på tværs af fag 

 
Muligheder 
Der blev i diskussion af muligheder bl.a. henvist til inspiration fra LULAB-initiativet. Dette er et 
igangværende VIA udviklingsinitiativ, hvor læreruddannere og studerende arbejder med 
øvebaner, eksperimenter og uddannelsesudvikling (https://www.via.dk/samarbejde/lulab ) 

• LULAB-initiativet i VIA – afprøvning og undersøgelsesbasering 
• Refleksioner sammen 
• Mødes fysisk 
• Undervisning 2 sammen 

 
Opmærksomhedspunkter 

• OBS: Ikke sadle om for ofte 
• Prioritering – alle skal ikke alt 
• Sammenhæng på tværs, temaer etc. 

 

Organisering af PLF 
• Punkt 1: deler når vi deler hold 
• Punkt 2: prioritering 
• Punkt 3: vigtigt med systematiske data vedr. de studerende 
• Punkt 4: hvad i uddannelsen har betydning videre ud i praksis? 
• Punkt 6: ikke spild af tid – struktur/ramme 
• Punkt 10: stor forskel, forskellig kultur 
• Punkt 12: give retning-organisering 
• Punkt 13: sætte tid af i skema 

 
Ved efterfølgende interview angav PLF 1 koordinator ift. figur 1/tabel 2 at der er stor vilje til 
samarbejde. Der er i forskellige udviklingsprojekter, fx i ramme af LULAB-initiativet, i høj grad 
blevet arbejdet data-drevet, men i den daglige praksis har det ikke være en udbredt praksis 
(derfor de to angivelser). Mange af de faste møder handler om praktisk administrative forhold, 
men der er tætte samarbejder, fx om profillinjen, hvor der arbejdes med fokus på de 
studerende hele tiden (derfor de to angivelser). Der er faste møder i VIA, fx naturfagsgruppen i 
Aarhus, og der er også med en lidt lavere frekvens møder, hvor alle på tværs i VIA mødes. Mht. 
ansvarsfordeling og fælles retning er der forskelle mellem status på de enkelte adresser og på 
tværs i den samlede gruppe i VIA. Det samme gælder ritualiseret praksis, der er fast struktur 
med mødeindkaldelser, referater mm i den store gruppe i Aarhus, men i mindre grad på tværs 
for alle og lokalt på de mindre steder. Stor vilje til deling af forløb og materialer, men det er 
ikke sat i system. Når det gælder information er VIA en stor organisation, hvor der kan være 
udfordringer i kommunikation.  
 

Noter fra baseline-survey 
Der er en relativ stor gruppe (42%) af VIAs naturfaglige læreruddannere, der har mere end 20 
års erfaring (Nielsen, 2021). Iflg. bilag 1 er der relativt mange der svarer i middel grad (45%) og 
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i meget lille grad (9%) på spørgsmål om viden på forskningsinformeret niveau i mindst en 
naturfaglig disciplin. Desuden 60% der svarer i middel grad irt. anvendelse i læreruddannelsen. 
Svarene på det første item er dog ikke så forskellige fra svarene i næste item om ny 
naturvidenskabelig forskning, som de typisk er på de andre UC’er, så der kan være noget 
fortolkningsmæssigt på spil. Svar om ny naturvidenskabelig forskning er fordelt således 9% i 
meget høj grad, 18% i høj grad, 55% i middel grad, 9% i mindre grad og 9% i meget lille grad og 
ift. anvendelse i læreruddannelse 9% i meget høj grad, 18% i høj grad, 45% i middel grad, 18% i 
mindre grad og 9% i meget lille grad - hvilket er meget tæt på fordeling i svarene fra KP. Når 
det gælder viden om forskningspraksisser ligger VIA relativt højt (fx 36% i meget høj grad), når 
det gælder anvendelse af denne viden i læreruddannelsen er der dog 45% der svarer i mindre 
grad. Ligeledes ligger svarene på NOS højt med 27% i meget høj grad, 55% i høj grad, 9% i 
middel grad og 9% i mindre grad, dog med markant forskel til anvendelse i undervisning i 
læreruddannelsen hvor det er 9% i meget høj grad, 27% i høj grad og 64% i middel grad. 
Svarene på de første items i domæne 2 (naturfagsdidaktik) ligger ligesom på de andre UC’ere 
højt, og VIA ligger fx med flest i de to øverste kategorier, når det gælder svar på viden om 
modellering (27% + 64%) og også højt i anvendelse (36% + 55%). Svarene på viden om 
evaluering til støtte for læring i naturfag fordeler sig noget anderledes med 55% i middel grad 
og 9% i mindre grad og det samme for anvendelse. Ligesom på de andre UC’er ligger svarene 
endvidere lavere når det gælder digitale ressourcer og computational thinking. 

 

PLF 2022 organisering 
• På møde d. 3/2-2022 blev det aftalt at have et fælles fokus på de tre tilgange til Scientific 

Literacy/Naturfaglig Almendannelse (bl.a. beskrevet af Sjöstrom & Eilks, 2018). 
• Desuden blev det aftalt at opdele i 3 under-PLC, der organiseres på tværs af adresser og fag. 

Dvs. under-PLF organiseringen ikke følger dem, der i forvejen har arbejdet tættest 
sammen.  
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OPSAMLING UCL 
 

Deltagere i NAFA læreruddannelsesindsatsen 
I alt 6 deltagere der hidtil har været placeret med 5 i Odense og 1 i Jelling. Fra sommerferien 
rykkes om, så der bliver 2 personer i Jelling og desuden er en ansættelse undervejs. Derudover 
er der blevet lavet aftaler om at tilknytte UCL docent, der sidder i Vejle, til PLF-møderne.  
 

Noter fra besøgsrunde 
Kommentarer om NAFA-vision 
Der var nogle konkrete kommentarer til forslag til vision (ppt): 

• I forhold til begrebet fantasi skal der måske skal findes et bedre og mere fagspecifikt 
begreb. Det kunne være didaktisk innovation.  

• I forhold til pejlemærkerne skal det skrives tydeligere frem, hvornår der er tale om 
studerende henholdsvis læreruddanner.  

• Faglig stolthed er en dimension, der måske mangler i pejlemærkerne. 
• Er det pt mere generelle beskrivelser af en god underviser fremfor af en god ” 

naturfagsunderviser”? 
 
Desuden blev teori-praksisdimensionen diskuteret, ikke mindst forholdet mellem 
fagdidaktikken og almendidaktikken og hvordan relationen skal være. Og desuden spørgsmålet 
om, hvordan man fælles (som læreruddannere) kan kvalificere praksis, gennem samarbejde 
om udvikling og evaluering, for at styrke uddannelsen af naturfagsundervisere. Endelig blev 
der talt om, at selvom samspillet med praksis ser ud til at få et generelt større fokus med den 
ny læreruddannelse, bl.a. med partnerskoler/demonstrationsskoler, så at der en lyst til 
allerede nu at gå i gang med lave lokale samarbejder i naturfag. Deltagerne oplever, at det går 
for langsomt med ny læreruddannelse. 
 

SUMO planche 
 
Styrker 
Stærk faglighed i gruppen af naturfagsundervisere. Der er altid gode evalueringer fra de 
lærerstuderende. Desuden blev der henvist til de særlige indsatser ift. fællesfaglighed og STEM 
uddannelse, som er i gang på UCL, og også de følgende punkter: 

• Kultur, fleksibilitet, optimisme 
• Ambition i samarbejdet 

 
Udviklingspotentialer 
Flere af underviserne er optaget at arbejde med modelleringskompetence i en STEM kontekst, 
hvor der er nogle igangværende initiativer bl.a. i samarbejde med matematik. Derudover blev 
der henvist til: 
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• Forskellige fagligheder – få styrkerne mere i spil 
• Samarbejde – fagdidaktisk 
• Re-didaktisering viden/forskning 

 
Muligheder 

• Dele materialer, dykke ned i det sammen 
• Positiv tilgang – lyst til at arbejde sammen 
• Stor udvikling i faggruppen 
• Struktur - kultur 

 
Opmærksomhedspunkter 
Der blev talt i endnu højere grad, at få sat fokus på didaktiske prøvehandlinger og aktioner og 
på den måde udvikle undervisning sammen, også med de to følgende stikord: 

• Systematik 
• Samarbejde med skoler 

 

Organisering af PLF 
• Punkt 1: Stor villighed – OBS Odense-Jelling 
• Punkt 3: Data findes men handleplaner? 
• Punkt 3: Data mere systematisk, flere typer data 
• Punkt 4: Tilfældigt – ikke systematisk 
• Punkt 5: Adgang til forskning 
• Punkt 5: Tilfældigheder begrænser hvad vi har adgang til 

 
Ved efterfølgende interview fremhævede PLF 1 koordinator, der havde forberedt sig sammen 
med en erfaren kollega fra gruppen, at der er stor vilje til samarbejde i gruppen. Men der er 
selvfølgelig nogle, der samarbejder mere end andre. Ligesom på de fleste andre UC’er er der 
ikke systematik ift. det datadrevne. Der har også inden NAFA været struktur og systematik 
med mødeindkaldelser, referater mm, fx med faste mødeindkaldelser plottet ind i kalenderen 
for et år. Der kunne godt i højere grad være didaktiske samtaler på møderne. Der er villighed 
til deling af materialer mm, men ikke nogen systematik i deling. Der er god ledelsesstøtte, hvor 
der er blokeret tid i kalenderen til at underviserne kan mødes. Det startede også før NAFA.  
 

Noter fra baseline-survey 
Gruppen af naturfaglige læreruddannere på UCL fordeler sig så halvdelen har under 5 års 
erfaring og den anden halvdel mere end 20 års erfaring (Nielsen, 2021). Som det fremgår af 
bilag 1 placerer UCL sig relativt højest, i sammenligning med de andre, når det gælder 
anvendelse af naturvidenskabelig indholdsviden i undervisning i læreruddannelsen (40% i 
meget høj grad og 60% i høj grad), og ligeledes i spørgsmål om opdateret viden om ny 
naturvidenskabelig forskning og anvendelse af denne i undervisningen i læreruddannelsen. Der 
er imidlertid flere der har svaret i mindre grad når det gælder anvendelse af viden om 
forskningspraksisser og metoder i undervisningen (20%). I domæne 2, naturfagsdidaktik, ligger 
svarene højt i den første række af spørgsmål, ligesom på de andre UC’er, og fx kan det nævnes, 
at 80% svarer i meget høj grad og 20% i høj grad på spørgsmål om anvendelse af viden om 
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undersøgelsesbaserede tilgange i undervisning i læreruddannelsen. Svarene er lidt anderledes 
når det gælder anvendelse af viden om videnskabsteori og NOS, hvor 60% svarer i middel grad, 
og i relation til digitale ressourcer og computational thinking, hvor 80% svarer i middel grad på 
spørgsmål om anvendelse i undervisningen. I forhold til domæne 3, uddannelse af 
naturfagslærere er der også flere svar i ”de nederste” svarkategorier, når man sammenligner 
med de øvrige domæner. Dette minder om billeder på de andre UC’er. Fx fordeler svarene på 
viden om lærerstuderendes identitetsudvikling som naturfagslærere sig så 20% har svaret i 
meget høj grad, 60% i middel grad og 20% i mindre grad. Endelig adskiller UCL sig i domæne 4, 
naturfagsdidaktisk forskning, på spørgsmål om viden om/erfaring med dette. Her svarer 20% i 
middel grad og 80% i mindre grad. Der kan være flere grunde til disse svar. Svarene tyder på, 
at der er nogle stærke kompetencer i miljøet på UCL, som ikke får fuld mulighed for at udfolde 
sig inden for FoU-området eller sagt på en anden måde, svarene tyder på en interesse i, at få 
åbnet nye muligheder indenfor dette område. 
 

PLF 2022 organisering 
Det er blevet besluttet at starte med organisering i ét stort PLF, der så måske senere kan deles 
i to. Med afsæt i survey (Nielsen, 2022), de fire domæner og lokale forhold blev muligt indhold 
og startsteder diskuteret på opstartsmøde, og følgende punkter er en opsamling fra dette: 

• Overordnet mål er at få et fælles sprog om og fælles tilgang til at analysere og arbejde 
med ”den dobbelte didaktiske dimension” 

• Inddrage ny naturvidenskabelig forskning i undervisningen, re-didaktisering og 
didaktisk re-konstruktion i forhold til dobbelte didaktiske dimension.  

• Perspektiveringskompetencen og dannelse i forhold til den dobbelte didaktiske 
dimension 

• Desuden er der en optagethed af, hvordan NAFA kan være en anledning til at alle 
læreruddannere på UCL får indblik i og erfaring med forskning, hvilket der pt ikke er 
tradition for. 
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POINTER SET PÅ TVÆRS 
Der er forskelle i rammer og betingelser for dagligt samarbejde 
Som det er fremgået af det nuancerede datamateriale er der både nogle forskelle mellem de 
naturfaglige læreruddannelsesmiljøer på de seks UC’er og nogle ligheder. Der er tydeligvis 
forskellige vilkår for dagligt samarbejde relateret fx til størrelse på miljøerne og deltagernes 
fysiske placering. Det er påpeget flere steder, at det har en betydning, om man har mulighed 
for dag til dag samarbejde ved at sidde på samme adresse og evt. dele kontor med kollegerne. 
Ligeledes henvises positivt til faste mødetidspunkter, fx en halv dag hvor alle er skemafri, der 
hvor det er lykkedes at planlægge således. Endvidere er der, som det også er understreget i 
rapport fra survey (Nielsen, 2022), nogle forskelle når det gælder de hidtidige muligheder for 
involvering i forskning og udvikling, men der er alle steder stor interesse og kompetencer 
indenfor dette område.  
 

Det hidtidige samarbejde har været værdsat 
PLF-barometeret (tabel 2) viser, at der på alle UC’er har været samarbejde mellem 
naturfagskollegerne – også inden NAFA - og at dette har været et værdsat, tillidsfuldt og 
inkluderende samarbejde. Tabellen viser nogle yderligere ligheder, når man ser på tværs, fx at 
spørgsmålet om at have en databaseret tilgang alle steder vurderes relativt lavt i den hidtidige 
praksis. Dette dog med den tilføjelse, at der i regi af forskellige udviklingsprojekter, har været 
arbejdet databaseret. Tabellen illustrerer også nogle store forskelle mellem miljøerne fx i 
forhold til i hvor høj grad, der i den hidtidige praksis har været systematik i afholdelse og 
organisering af møder.  
 

PLF-barometer & udvikling af model relevant i læreruddannelseskonteksten 
Som angivet ovenfor har valget fra LU-udviklingsgruppen været at bruge PLF barometeret 
(figur 1/tabel 2) i dialogerne ved besøgsrunde og også henvise til barometeret i nærværende 
rapport, dog med understregning af pointen om, at hensigten er at mediere dialog i miljøerne, 
snarere end at vise nogle absolutte tal. Fra et af stederne er der ved besøgsrunden blevet 
efterlyst en eller anden ”trappe-model”, der kan illustrere, hvor man er i relation til 
samarbejde. Der findes forskellige modeller, fx det angivne barometer, og baseret på 
forskningen i skoleudviklingsprojektet QUEST er der fx også på empirisk basis beskrevet nogle 
trin i forhold type af samarbejde i en naturfaggruppe (i skolen), bl.a. med reference til hvor 
drivende faggruppen er i udvikling, i hvor høj grad der deles data og artefakter fra 
undervisningen mm (se fx Nielsen, 2021). Men det er her vigtigt at understrege, at en stor del 
af den hidtidige forskning i professionelle læringsfællesskaber netop handler om grundskole og 
gymnasium. Der er ikke meget forskning, der baserer sig på professionelle læringsfællesskaber 
i læreruddannelse (se NAFA state-of-the-art, abstract til netværksmøde 220322). Der er som 
det fremgår ovenfor nogle vilkår, der adskiller de naturfaglige læreruddannelsesmiljøer fra et 
fagteam på et gymnasium eller en folkeskole, bl.a. bare pointen om, at man på alle UC’er er 
spredt på flere adresser, nogle steder med stor geografisk afstand og ofte uden fælles 
studerende. Desuden er der forskel på genstandsfeltet, hvor Mork et al (2021) fx fremhæver 
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flere forskellige vidensdomæner, man som læreruddanner skal agere i forhold til. Baseret på 
denne pointe kan man foreslå, at udviklingen af PLF-samarbejde i NAFA får en vis eksplorativ 
karakter, hvor man kan lære af erfaringer fra de forskellige tilgange i PLF’erne. 
 

Opmærksomhed på de lærerstuderende  
En anden ting der går igen, når man fx ser på tværs af kommentarer fra SUMO-planchen, er 
den store opmærksomhed på de lærerstuderende og de udviklingspotentialer og muligheder, 
der ligger i at inddrage de studerende aktivt i den udvikling, der sættes i gang i regi af PLF’erne. 
 

Særlige ekspertiseområder på de enkelte UC’er 
En yderligere pointe fra rapporten er, at der på de alle UC’er findes særlige ekspertiseområder. 
Der er fx erfaringer med profillinjer, ASTE nævnes fra KP, særlige moduler fx 
Teknologiforståelse for alle studerende og erfaringer med netbaseret uddannelse nævnes fra 
UC Syd, særlige udviklingsprojekter fx relateret til STEM på UCL, eller initiativer som LULAB, der 
i VIA er ramme for studerende og underviseres fælles eksperimenter. Dette var blot 
eksempler, alle koordinatorerne henviser i interview til særlige ”aktiviteter og erfaringer”, der 
har haft betydning i miljøerne. Fremadrettet kan man håbe, at NAFA bliver ramme for deling af 
erfaringer fra sådanne hidtidige ”betydningsbærende” initiativer, såvel som deling af de nye 
erfaringer fra undersøgelser i PLF’erne. 

 

Deltagerne har vist initiativ og ejerskab i opstart af NAFA 
En sidste væsentlig pointe fra rapporten handler om de beslutninger og initiativer, der allerede 
er taget ude i miljøerne. Der er mange eksempler på, at der lokalt fra start tages initiativer og 
ejerskab. Der er naturligvis ting, der går igen i det, der sættes i gang, i de enkelte PLF’er, da 
arbejdet refererer til de fælles temaer, fx det første tema om det dobbelt-didaktiske 
perspektiv og kompetence og dannelse. Men der er også nogle (begrundede) lokale toninger, 
som kan være med til at give værdifulde erfaringer med at arbejde med læringssamarbejde i 
en naturfaglig læreruddannelseskontekst. 
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BILAG 1 OG 2 
 

Bilag 1: Analyse af survey-materiale 
Se rapporten (Nielsen, 2022) for detaljer om baggrund og metode.  
 
 

Bilag 2: Fotos af plancher fra besøgsrunde 
Plancher lavet af Kia Wied ifm. besøgsrunden med udsagn fra deltagerne i møderne 
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KP
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UCL

Absalon
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UCN
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0% 25% 50% 75% 100%

25 38 31 6

27 18 45 9

40 20 40

38 25 38

14 57 29

29 43 29
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7

54

I meget høj grad I høj grad I middel grad I mindre grad

I meget lille grad

KP

VIA

UCL

Absalon

UCsyd

UCN

I alt

0% 25% 50% 75% 100%

19 38 31 13

20 20 60
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25 63 13

29 57 14
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16

10

5

8

7

7

53

Hvordan vil du vurdere dit kompetenceniveau relateret til "1.Naturvidenskab"? - Naturvidenskabelig
indholdsviden på et forskningsinformeret niveau i relation til mindst en naturvidenskabelig
fagdisciplin - I hvor høj grad har du VIDEN OM det pågældende område?
 

Hvordan vil du vurdere dit kompetenceniveau relateret til "1.Naturvidenskab"? - Naturvidenskabelig
indholdsviden på et forskningsinformeret niveau i relation til mindst en naturvidenskabelig
fagdisciplin - I hvor høj grad ANVENDER du denne viden i undervisning i læreruddannelsen?
 

Hvordan vil du vurdere dit kompetenceniveau relateret til "1.Naturvidenskab"? - Opdateret viden om
ny naturvidenskabelig forskning indenfor dit felt - I hvor høj grad har du VIDEN OM det pågældende
område?
 

Krydset med: Hvilket UC er du tilknyttet på nuværende tidspunkt?

Krydset med: Hvilket UC er du tilknyttet på nuværende tidspunkt?

Krydset med: Hvilket UC er du tilknyttet på nuværende tidspunkt?



I meget høj grad I høj grad I middel grad I mindre grad

I meget lille grad

KP

VIA

UCL

Absalon

UCsyd

UCN

I alt

0% 25% 50% 75% 100%

13 13 56 19

9 18 55 9 9

20 40 20 20

13 38 50

29 71

14 57 29

11 20 54 13 2

Respondenter

16

11

5

8

7

7
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I meget høj grad I høj grad I middel grad I mindre grad

I meget lille grad

KP

VIA

UCL

Absalon

UCsyd

UCN

I alt

0% 25% 50% 75% 100%

6 19 38 38

9 18 45 18 9

40 40 20

25 50 13 13

43 43 14

29 29 43

11 30 33 24 2

Respondenter

16

11

5

8

7

7

54

Hvordan vil du vurdere dit kompetenceniveau relateret til "1.Naturvidenskab"? - Opdateret viden om
ny naturvidenskabelig forskning indenfor dit felt - I hvor høj grad ANVENDER du denne viden i
undervisning i læreruddannelsen?
 

Hvordan vil du vurdere dit kompetenceniveau relateret til "1.Naturvidenskab"? - Viden om
forskningspraksisser og metoder indenfor naturvidenskab - I hvor høj grad har du VIDEN OM det
pågældende område?
 

Krydset med: Hvilket UC er du tilknyttet på nuværende tidspunkt?

Krydset med: Hvilket UC er du tilknyttet på nuværende tidspunkt?



I meget høj grad I høj grad I middel grad I mindre grad

I meget lille grad

KP

VIA

UCL

Absalon

UCsyd

UCN

I alt

0% 25% 50% 75% 100%

19 38 25 19

36 9 36 18

40 20 20 20

13 38 25 25

71 29

57 43

19 37 30 15

Respondenter

16

11

5

8

7

7
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I meget høj grad I høj grad I middel grad I mindre grad

I meget lille grad

KP

VIA

UCL

Absalon

UCsyd

UCN

I alt

0% 25% 50% 75% 100%

13 31 44 13

9 27 18 45

40 40 20

13 25 63

29 57 14

57 43

11 30 43 15 2

Respondenter

16

11

5

8

7

7

54

Hvordan vil du vurdere dit kompetenceniveau relateret til "1.Naturvidenskab"? - Viden om
forskningspraksisser og metoder indenfor naturvidenskab - I hvor høj grad ANVENDER du denne
viden i undervisning i læreruddannelsen?
 

Hvordan vil du vurdere dit kompetenceniveau relateret til "1.Naturvidenskab"? - Forståelse af
videnskabsteori og nature of science - I hvor høj grad har du VIDEN OM det pågældende område?
 

Krydset med: Hvilket UC er du tilknyttet på nuværende tidspunkt?

Krydset med: Hvilket UC er du tilknyttet på nuværende tidspunkt?



I meget høj grad I høj grad I middel grad I mindre grad

I meget lille grad

KP

VIA

UCL

Absalon

UCsyd

UCN

I alt

0% 25% 50% 75% 100%

50 50

27 55 9 9

20 40 40

38 50 13

14 71 14

57 43

15 54 30 2

Respondenter

16

11

5

8

7

7

54

I meget høj grad I høj grad I middel grad I mindre grad

I meget lille grad

KP

VIA

UCL

Absalon

UCsyd

UCN

I alt

0% 25% 50% 75% 100%

6 44 31 19

9 27 64

20 20 60

38 25 38

14 29 43 14

71 29

13 37 43 7

Respondenter

16

11

5

8

7

7

54

Hvordan vil du vurdere dit kompetenceniveau relateret til "1.Naturvidenskab"? - Forståelse af
videnskabsteori og nature of science - I hvor høj grad ANVENDER du denne viden i undervisning i
læreruddannelsen?
 
Krydset med: Hvilket UC er du tilknyttet på nuværende tidspunkt?



I meget høj grad I høj grad I middel grad I mindre grad

I meget lille grad

KP

VIA

UCL

Absalon

UCsyd

UCN

I alt

0% 25% 50% 75% 100%

25 38 25 13

9 64 27

20 60 20

25 75

57 29 14

14 71 14

24 54 19 4

Respondenter

16

11

5

8

7

7
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I meget høj grad I høj grad I middel grad I mindre grad

I meget lille grad

KP

VIA

UCL

Absalon

UCsyd

UCN

I alt

0% 25% 50% 75% 100%

25 56 19

18 64 9 9

20 80

25 75

71 29

17 67 17

28 60 9 2

Respondenter

16

11

5

8

7

6

53

Hvordan vil du vurdere dit kompetenceniveau relateret til "2.Naturfagsdidaktik"? - Læringsteori og
elevers læring i/af naturfag - I hvor høj grad har du VIDEN OM det pågældende område?
 

Hvordan vil du vurdere dit kompetenceniveau relateret til "2.Naturfagsdidaktik"? - Læringsteori og
elevers læring i/af naturfag - I hvor høj grad ANVENDER du denne viden i undervisning i
læreruddannelsen?
 

Hvordan vil du vurdere dit kompetenceniveau relateret til "2.Naturfagsdidaktik"? - Skolens
naturfaglige læseplaner, herunder mål for naturfaglig almendannelse - I hvor høj grad har du VIDEN
OM det pågældende område?
 

Krydset med: Hvilket UC er du tilknyttet på nuværende tidspunkt?

Krydset med: Hvilket UC er du tilknyttet på nuværende tidspunkt?

Krydset med: Hvilket UC er du tilknyttet på nuværende tidspunkt?



I meget høj grad I høj grad I middel grad I mindre grad

I meget lille grad

KP

VIA

UCL

Absalon

UCsyd

UCN

I alt

0% 25% 50% 75% 100%

31 31 31 6

27 64 9

40 60

50 50

43 43 14

43 43 14

37 46 15 2

Respondenter

16

11

5

8

7

7
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I meget høj grad I høj grad I middel grad I mindre grad

I meget lille grad

KP

VIA

UCL

Absalon

UCsyd

UCN

I alt

0% 25% 50% 75% 100%

20 67 13

9 73 18

20 80

38 63

43 43 14

67 33

21 65 13

Respondenter

15

11

5

8

7

6

52

Hvordan vil du vurdere dit kompetenceniveau relateret til "2.Naturfagsdidaktik"? - Skolens
naturfaglige læseplaner, herunder mål for naturfaglig almendannelse - I hvor høj grad ANVENDER
du denne viden i undervisning i læreruddannelsen?
 

Hvordan vil du vurdere dit kompetenceniveau relateret til "2.Naturfagsdidaktik"? -
Undervisningstilgange der kan fremme elevers læring - I hvor høj grad har du VIDEN OM det
pågældende område?
 

Krydset med: Hvilket UC er du tilknyttet på nuværende tidspunkt?

Krydset med: Hvilket UC er du tilknyttet på nuværende tidspunkt?



I meget høj grad I høj grad I middel grad I mindre grad

I meget lille grad

KP

VIA

UCL

Absalon

UCsyd

UCN

I alt

0% 25% 50% 75% 100%

19 56 19 6

9 73 18

20 60 20

25 63 13

71 14 14

29 57 14

26 56 17 2

Respondenter

16

11

5

8

7

7

54

I meget høj grad I høj grad I middel grad I mindre grad

I meget lille grad

KP

VIA

UCL

Absalon

UCsyd

UCN

I alt

0% 25% 50% 75% 100%

38 50 13

27 55 18

25 75

25 63 13

71 29

17 67 17

35 54 12

Respondenter

16

11

4

8

7

6

52

Hvordan vil du vurdere dit kompetenceniveau relateret til "2.Naturfagsdidaktik"? -
Undervisningstilgange der kan fremme elevers læring - I hvor høj grad ANVENDER du denne viden i
undervisning i læreruddannelsen?
 

Hvordan vil du vurdere dit kompetenceniveau relateret til "2.Naturfagsdidaktik"? -
Undersøgelsesbaserede tilgange - I hvor høj grad har du VIDEN OM det pågældende område?
 

Krydset med: Hvilket UC er du tilknyttet på nuværende tidspunkt?

Krydset med: Hvilket UC er du tilknyttet på nuværende tidspunkt?



I meget høj grad I høj grad I middel grad I mindre grad

I meget lille grad

KP

VIA

UCL

Absalon

UCsyd

UCN

I alt

0% 25% 50% 75% 100%

13 50 31 6

36 55 9

60 40

63 38

43 57

29 71

35 46 17 2

Respondenter

16

11

5

8

7

7
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I meget høj grad I høj grad I middel grad I mindre grad

I meget lille grad

KP

VIA

UCL

Absalon

UCsyd

UCN

I alt

0% 25% 50% 75% 100%

19 50 31

18 55 27

80 20

63 25 13

57 43

17 67 17

36 45 19

Respondenter

16

11

5

8

7

6

53

Hvordan vil du vurdere dit kompetenceniveau relateret til "2.Naturfagsdidaktik"? -
Undersøgelsesbaserede tilgange - I hvor høj grad ANVENDER du denne viden i undervisning i
læreruddannelsen?
 

Hvordan vil du vurdere dit kompetenceniveau relateret til "2.Naturfagsdidaktik"? - Modellering i
naturfagsundervisning - I hvor høj grad har du VIDEN OM det pågældende område?
 

Krydset med: Hvilket UC er du tilknyttet på nuværende tidspunkt?

Krydset med: Hvilket UC er du tilknyttet på nuværende tidspunkt?



I meget høj grad I høj grad I middel grad I mindre grad

I meget lille grad

KP

VIA

UCL

Absalon

UCsyd

UCN

I alt

0% 25% 50% 75% 100%

13 56 19 13

27 64 9

40 40 20

50 38 13

29 57 14

86 14

24 57 15 4

Respondenter

16

11

5

8

7

7
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I meget høj grad I høj grad I middel grad I mindre grad

I meget lille grad

KP

VIA

UCL

Absalon

UCsyd

UCN

I alt

0% 25% 50% 75% 100%

19 56 19 6

36 55 9

60 20 20

50 50

43 43 14

83 17

32 53 13 2

Respondenter

16

11

5

8

7

6

53

Hvordan vil du vurdere dit kompetenceniveau relateret til "2.Naturfagsdidaktik"? - Modellering i
naturfagsundervisning - I hvor høj grad ANVENDER du denne viden i undervisning i
læreruddannelsen?
 

Hvordan vil du vurdere dit kompetenceniveau relateret til "2.Naturfagsdidaktik"? - Perspektivering
og kommunikation i naturfagsundervisning - I hvor høj grad har du VIDEN OM det pågældende
område?
 

Krydset med: Hvilket UC er du tilknyttet på nuværende tidspunkt?

Krydset med: Hvilket UC er du tilknyttet på nuværende tidspunkt?



I meget høj grad I høj grad I middel grad I mindre grad

I meget lille grad

KP

VIA

UCL

Absalon

UCsyd

UCN

I alt

0% 25% 50% 75% 100%

19 56 13 13

18 64 18

20 40 20 20

13 63 25

29 57 14

14 43 43

19 56 19 7

Respondenter

16

11

5

8

7

7
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I meget høj grad I høj grad I middel grad I mindre grad

I meget lille grad

KP

VIA

UCL

Absalon

UCsyd

UCN

I alt

0% 25% 50% 75% 100%

25 38 25 13

27 45 27

20 40 20 20

13 88

29 43 29

17 33 50

23 47 25 6

Respondenter

16

11

5

8

7

6

53

Hvordan vil du vurdere dit kompetenceniveau relateret til "2.Naturfagsdidaktik"? - Perspektivering
og kommunikation i naturfagsundervisning - I hvor høj grad ANVENDER du denne viden i
undervisning i læreruddannelsen?
 

Hvordan vil du vurdere dit kompetenceniveau relateret til "2.Naturfagsdidaktik"? - Hvordan man
evaluerer til støtte for læring indenfor naturfag - I hvor høj grad har du VIDEN OM det pågældende
område?
 

Krydset med: Hvilket UC er du tilknyttet på nuværende tidspunkt?

Krydset med: Hvilket UC er du tilknyttet på nuværende tidspunkt?



I meget høj grad I høj grad I middel grad I mindre grad

I meget lille grad

KP

VIA

UCL

Absalon

UCsyd

UCN

I alt

0% 25% 50% 75% 100%

13 38 38 13

9 27 55 9

60 20 20

25 38 38

71 14 14

14 14 71

11 39 41 9

Respondenter

16

11

5

8

7

7
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I meget høj grad I høj grad I middel grad I mindre grad

I meget lille grad

KP

VIA

UCL

Absalon

UCsyd

UCN

I alt

0% 25% 50% 75% 100%

6 25 63 6

18 18 55 9

20 20 40 20

25 38 38

14 43 29 14

100

13 25 55 6 2

Respondenter

16

11

5

8

7

6

53

Hvordan vil du vurdere dit kompetenceniveau relateret til "2.Naturfagsdidaktik"? - Hvordan man
evaluerer til støtte for læring indenfor naturfag - I hvor høj grad ANVENDER du denne viden i
undervisning i læreruddannelsen?
 

Hvordan vil du vurdere dit kompetenceniveau relateret til "2.Naturfagsdidaktik"? - Hvordan man
understøtter elevers udvikling af 21 century skills - I hvor høj grad har du VIDEN OM det
pågældende område?
 

Krydset med: Hvilket UC er du tilknyttet på nuværende tidspunkt?

Krydset med: Hvilket UC er du tilknyttet på nuværende tidspunkt?



I meget høj grad I høj grad I middel grad I mindre grad

I meget lille grad

KP

VIA

UCL

Absalon

UCsyd

UCN

I alt

0% 25% 50% 75% 100%

13 44 38 6

9 27 36 27

40 60

25 13 50 13

14 86

14 57 29

6 19 52 22 2

Respondenter

16

11

5

8

7

7
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I meget høj grad I høj grad I middel grad I mindre grad

I meget lille grad

KP

VIA

UCL

Absalon

UCsyd

UCN

I alt

0% 25% 50% 75% 100%

13 38 38 13

36 27 27 9

40 60

25 25 25 25

14 29 29 29

67 17 17

6 23 38 26 8

Respondenter

16

11

5

8

7

6

53

Hvordan vil du vurdere dit kompetenceniveau relateret til "2.Naturfagsdidaktik"? - Hvordan man
understøtter elevers udvikling af 21 century skills - I hvor høj grad ANVENDER du denne viden i
undervisning i læreruddannelsen?
 

Hvordan vil du vurdere dit kompetenceniveau relateret til "2.Naturfagsdidaktik"? - Hvordan man
organiserer tværfaglig undervisning, til understøttelse af fx bæredygtig udvikling og demokratisk
deltagelse  - I hvor høj grad har du VIDEN OM det pågældende område?
 

Krydset med: Hvilket UC er du tilknyttet på nuværende tidspunkt?

Krydset med: Hvilket UC er du tilknyttet på nuværende tidspunkt?



I meget høj grad I høj grad I middel grad I mindre grad

I meget lille grad

KP

VIA

UCL

Absalon

UCsyd

UCN

I alt

0% 25% 50% 75% 100%

13 50 25 13

27 36 27 9

60 20 20

25 25 38 13

29 29 29 14

29 29 43

26 35 28 11

Respondenter

16

11

5

8

7

7
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I meget høj grad I høj grad I middel grad I mindre grad

I meget lille grad

KP

VIA

UCL

Absalon

UCsyd

UCN

I alt

0% 25% 50% 75% 100%

13 44 25 19

9 45 27 18

40 60

25 13 63

29 43 29

33 50 17

17 40 28 15

Respondenter

16

11

5

8

7

6

53

Hvordan vil du vurdere dit kompetenceniveau relateret til "2.Naturfagsdidaktik"? - Hvordan man
organiserer tværfaglig undervisning, til understøttelse af fx bæredygtig udvikling og demokratisk
deltagelse  - I hvor høj grad ANVENDER du denne viden i undervisning i læreruddannelsen?
 

Hvordan vil du vurdere dit kompetenceniveau relateret til "2.Naturfagsdidaktik"? - Hvordan man
anvender digitale ressourcer og computational thinking i naturfagsundervisning - I hvor høj grad
har du VIDEN OM det pågældende område?
 

Krydset med: Hvilket UC er du tilknyttet på nuværende tidspunkt?

Krydset med: Hvilket UC er du tilknyttet på nuværende tidspunkt?



I meget høj grad I høj grad I middel grad I mindre grad

I meget lille grad

KP

VIA

UCL

Absalon

UCsyd

UCN

I alt

0% 25% 50% 75% 100%

6 19 44 19 13

9 18 45 27

20 40 40

25 63 13

57 29 14

29 57 14

7 22 46 20 4

Respondenter

16

11

5

8

7

7

54

I meget høj grad I høj grad I middel grad I mindre grad

I meget lille grad

KP

VIA

UCL

Absalon

UCsyd

UCN

I alt

0% 25% 50% 75% 100%

27 47 20 7

27 45 27

20 80

25 13 50 13

14 43 43

33 33 33

6 27 48 17 2

Respondenter

15

11

5

8

7

6

52

Hvordan vil du vurdere dit kompetenceniveau relateret til "2.Naturfagsdidaktik"? - Hvordan man
anvender digitale ressourcer og computational thinking i naturfagsundervisning - I hvor høj grad
ANVENDER du denne viden i undervisning i læreruddannelsen?
 
Krydset med: Hvilket UC er du tilknyttet på nuværende tidspunkt?



I meget høj grad I høj grad I middel grad I mindre grad

I meget lille grad

KP

VIA

UCL

Absalon

UCsyd

UCN

I alt

0% 25% 50% 75% 100%

19 31 38 6 6

20 30 20 30

20 60 20

25 25 38 13

57 29 14

43 57

15 32 38 13 2

Respondenter

16

10

5

8

7

7

53

I meget høj grad I høj grad I middel grad I mindre grad

I meget lille grad

KP

VIA

UCL

Absalon

UCsyd

UCN

I alt

0% 25% 50% 75% 100%

19 38 25 13 6

10 70 10 10

20 20 60

25 25 38 13

14 43 14 29

43 43 14

15 42 26 13 4

Respondenter

16

10

5

8

7

7

53

Hvordan vil du vurdere dit kompetenceniveau relateret til "3.Uddannelse af naturfagslærere"? -
Hvordan man understøtter lærerstuderendes identitetsudvikling som naturfagslærere - I hvor høj
grad har du VIDEN OM det pågældende område?
 

Hvordan vil du vurdere dit kompetenceniveau relateret til "3.Uddannelse af naturfagslærere"? -
Hvordan man understøtter lærerstuderendes identitetsudvikling som naturfagslærere - I hvor høj
grad ANVENDER du denne viden i undervisning i læreruddannelsen?
 

Hvordan vil du vurdere dit kompetenceniveau relateret til "3.Uddannelse af naturfagslærere"? -
Hvordan man "modellerer"/er eksemplarisk ift. forskningsinformerede praksisser i undervisning af
lærerstuderende  - I hvor høj grad har du VIDEN OM det pågældende område?
 

Krydset med: Hvilket UC er du tilknyttet på nuværende tidspunkt?

Krydset med: Hvilket UC er du tilknyttet på nuværende tidspunkt?

Krydset med: Hvilket UC er du tilknyttet på nuværende tidspunkt?



I meget høj grad I høj grad I middel grad I mindre grad

I meget lille grad

KP

VIA

UCL

Absalon

UCsyd

UCN

I alt

0% 25% 50% 75% 100%

6 25 63 6

30 40 30

20 60 20

38 25 25 13

43 43 14

14 71 14

8 26 51 15

Respondenter

16

10

5

8

7

7

53

I meget høj grad I høj grad I middel grad I mindre grad

I meget lille grad

KP

VIA

UCL

Absalon

UCsyd

UCN

I alt

0% 25% 50% 75% 100%

44 44 13

30 40 30

40 40 20

38 25 25 13

43 43 14

29 57 14

6 36 42 17

Respondenter

16

10

5

8

7

7

53

Hvordan vil du vurdere dit kompetenceniveau relateret til "3.Uddannelse af naturfagslærere"? -
Hvordan man "modellerer"/er eksemplarisk ift. forskningsinformerede praksisser i undervisning af
lærerstuderende  - I hvor høj grad ANVENDER du denne viden i undervisning i læreruddannelsen?
 

Hvordan vil du vurdere dit kompetenceniveau relateret til "3.Uddannelse af naturfagslærere"? -
Hvordan man understøtter kompetencer blandt lærerstuderende (og lærere i praksis) til løbende at
udvikle praksis - I hvor høj grad har du VIDEN OM det pågældende område?
 

Krydset med: Hvilket UC er du tilknyttet på nuværende tidspunkt?

Krydset med: Hvilket UC er du tilknyttet på nuværende tidspunkt?



I meget høj grad I høj grad I middel grad I mindre grad

I meget lille grad

KP

VIA

UCL

Absalon

UCsyd

UCN

I alt

0% 25% 50% 75% 100%

6 25 63 6

50 50

20 40 40

25 38 38

14 57 29

57 29 14

9 42 45 22

Respondenter

16

10

5

8

7

7

53

I meget høj grad I høj grad I middel grad I mindre grad

I meget lille grad

KP

VIA

UCL

Absalon

UCsyd

UCN

I alt

0% 25% 50% 75% 100%

6 56 25 13

60 40

20 40 40

25 38 38

14 57 14 14

71 14 14

9 55 28 4 4

Respondenter

16

10

5

8

7

7

53

Hvordan vil du vurdere dit kompetenceniveau relateret til "3.Uddannelse af naturfagslærere"? -
Hvordan man understøtter kompetencer blandt lærerstuderende (og lærere i praksis) til løbende at
udvikle praksis - I hvor høj grad ANVENDER du denne viden i undervisning i læreruddannelsen?
 

Hvordan vil du vurdere dit kompetenceniveau relateret til "4.Naturfagsdidaktisk forskning"? - Viden
om forskellige tilgange i uddannelsesforskning - I hvor høj grad har du VIDEN om/ERFARING med
det pågældende område?
 

Krydset med: Hvilket UC er du tilknyttet på nuværende tidspunkt?

Krydset med: Hvilket UC er du tilknyttet på nuværende tidspunkt?



I meget høj grad I høj grad I middel grad I mindre grad

I meget lille grad

KP

VIA

UCL

Absalon

UCsyd

UCN

I alt

0% 25% 50% 75% 100%

6 6 50 25 13

50 40 10

40 40 20

13 38 50

14 29 57

14 57 29

6 26 49 15 4

Respondenter

16

10

5

8

7

7

53

I meget høj grad I høj grad I middel grad I mindre grad

I meget lille grad

KP

VIA

UCL

Absalon

UCsyd

UCN

I alt

0% 25% 50% 75% 100%

6 44 38 13

10 30 30 30

20 80

13 38 38 13

29 14 43 14

29 57 14

9 15 36 34 6

Respondenter

16

10

5

8

7

7

53

Hvordan vil du vurdere dit kompetenceniveau relateret til "4.Naturfagsdidaktisk forskning"? -
Erfaring med at udføre naturfagsdidaktisk forskning  - I hvor høj grad har du VIDEN om/ERFARING
med det pågældende område?
 

Hvordan vil du vurdere dit kompetenceniveau relateret til "4.Naturfagsdidaktisk forskning"? - Viden
om vejledning i studerendes undersøgelsesprojekter (fx BA) - I hvor høj grad har du VIDEN
om/ERFARING med det pågældende område?
 

Krydset med: Hvilket UC er du tilknyttet på nuværende tidspunkt?

Krydset med: Hvilket UC er du tilknyttet på nuværende tidspunkt?



I meget høj grad I høj grad I middel grad I mindre grad

I meget lille grad

KP

VIA

UCL

Absalon

UCsyd

UCN

I alt

0% 25% 50% 75% 100%

25 25 31 13 6

20 50 20 10

20 80

13 50 38

14 71 14

14 43 43

19 40 32 8 2

Respondenter

16

10

5

8

7

7

53

I meget høj grad I høj grad I middel grad I mindre grad

I meget lille grad

KP

VIA

UCL

Absalon

UCsyd

UCN

I alt

0% 25% 50% 75% 100%

19 31 44 6

60 20 10 10

20 60 20

25 25 50

14 43 43

71 29

11 42 40 6 2

Respondenter

16

10

5

8

7

7

53

Hvordan vil du vurdere dit kompetenceniveau relateret til "4.Naturfagsdidaktisk forskning"? -
Erfaring med at finde, fortolke og anvende forskningsresultater i naturfaglig læreruddannelse  - I
hvor høj grad har du VIDEN om/ERFARING med det pågældende område?
 

Hvordan vil du vurdere dit kompetenceniveau relateret til "4.Naturfagsdidaktisk forskning"? - Viden
om akademisk skrivning indenfor det naturfagsdidaktiske område - I hvor høj grad har du VIDEN
om/ERFARING med det pågældende område?
 

Krydset med: Hvilket UC er du tilknyttet på nuværende tidspunkt?

Krydset med: Hvilket UC er du tilknyttet på nuværende tidspunkt?



I meget høj grad I høj grad I middel grad I mindre grad

I meget lille grad

KP

VIA

UCL

Absalon

UCsyd

UCN

I alt

0% 25% 50% 75% 100%

6 19 38 19 19

10 50 10 20 10

60 40

13 50 25 13

14 43 14 14 14

71 14 14

8 38 26 19 9

Respondenter

16

10

5

8

7

7

53



BILAG 2: Foto af plancher fra besøgsrunde 
 
Absalon:(fra padlet) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vision: 
• Spændende vision - som vist har fokus på at tænke ud af den berømte boks. Kan se mig selv i dens bestræbelser, men 

det kræver at man kender ´rammen´ for at udvide den. Det samme med repertoire. Der kan både være personlige-faglige 
rammer og personligt-fagligt repertoire - ligesom der kan være lokale faglige rammer i faggruppen og nationale faglige 
rammer. Så der ligger et stort reflektorisk arbejde for den enkelte - ligesom der ligger et store beskrivende arbejde for 
faggrupperne (lokalt og nationalt) for at kende rammerne samt repertoire. Fantasi kræver også en afklaring - men lyder 
spændende 

• selve definitionen - er den for vag? Jeg er meget begejstret for begrebet "faglig fantasi" og synes det er særligt velvalgt ift 
naturfag, men; faglig fantasi om noget, ikk? Menneske/natur? Mennesket og verden, mennesket i verden osv? Som det 
er tydeligt kommer jeg til kort her til sidst, men mangler der ikke noget? 

• Forskning: Jeg vil gerne bidrage med forskning i/om lærerstuderendes udvikling af autonomi og kompetenceløft af uddannede 
lærer 

• Vendingen "springer rammer" kræver vist en nuancering: hvilke rammer taler vi om, og hvem gør hvad. Personlige 
rammer - altså det jeg plejer at gøre - er jeg med på at springe. Det er det al udvikling går ud på. Formelle rammer kan 
også springes, er det der tænkes på? - og i så fald hvilke og hvordan skal vi så forholde os i den anledning. 

• Forskning ind i læreruddannelsen: Undersøgelse af hvordan teori om studerendes læreprocesser og 
andenordensdidaktikken kan bidrage til udvikling af de studerendes professionsrettede kompetencer og udvikling af 
autonomi 

• Jeg ser frem til at være i et lærende fantasifuldt fælleskab i en større del af min praksis. Desuden i praksis få større 
mulighed for at arbejde tværfagligt - også med andre fag end naturfagene. Den udviklingsorienterede er det grundlag jeg 
står på - og det foregår i samspil med de studerende i al min undervisning. 

• Ny faglig viden (dot 4) giver god mening (som så skal omsættes til UV). Er usikker på hvordan den nyeste faglige viden vil 
tilgå os - foredrag af topforskere eller....? 

Værdigrundlag: 
• Det er vel også en værdi at man anser det for vigtigt at "holde sig kompetent" både naturfagligt og didaktisk - og kræve 

det som en del af sin portefølje... og måske mere - de nævnte værdier synes primært at relatere sig til tilgangen til 
samarbejde med kolleger og studerende (vigtigt, men dog alligevel ikke alt :-)   

• Forandringsparathed, evne til at lytte, og så anerkendelse før ydmyghed 
• Humor (men med vægt på god tone og italesættelser der er svære at mistolke, der hvor tillid og tryghed (endnu) ikke er i 

top :-)   
• At være en gruppe hvor vi hjælpes ad, så den enkeltes viden og erfaring kan komme fællesskabet til gode. Hvor vi 

behandler hinanden med respekt og har en god omgangstone, så både ansatte og studerende kan mærke den gode 
stemning. 

 
 

Styrker: 
• Allerede stor erfaring med fælles FoU opgaver 

vedr. faglig og didaktisk udvikling, bl.a. vedr. 
modellering  

• Fx arbejdet med lektionsstudier, projekt 
”blivnaturligvis”, PD specialiseringsmodul mv. 

 
Udviklingspotentialer: 

• Didaktik på læreruddannelsen 
• Dialogisk udvikling  
• Hvordan får vi organiseret det fælles 

møde 
• Mere indblik i forskning 
• Usikkerhed på hvordan det vi laver 

omsættes til praksis i grundskolen 
• Tænke ud af boksen Ifht hvordan vi 

samarbejder og inddrager hinanden 
 
Muligheder: 

• Arbejde mere og bedre sammen 
• Blive mere sammentømret 
• Systematisk evaluering  
• Fælles arbejdsprogram 
• Mere proces sammen – mulighed for at 

arbejde kreativt sammen  
 
Opmærksomhedspunkter: 

• Hvor opbygge studerendes kompetencer 
– bevæge os fra pensum til 
undersøgelseskompetence 

• Hvordan ser universiteternes deres rolle?   



UCN: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



UC syd: 
 

  
 
 
 
 
 
 



VIA: 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KP: 
 
 

  
 
 
 
 



UCL: 
 
 

   
 
 
 
 


