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RESUMÉ 
I rapporten præsenteres resultater fra et survey der blev gennemført ved opstart af NAFA 
projektet. Survey spørgsmål er bl.a. udviklet baseret på forskning om læreruddanner-
professionen, læreruddanner-kompetencer og vidensdomæner blandt naturfaglige 
læreruddannere. Der er i dette survey anvendt både åbne og lukkede spørgsmål.  
Resultaterne viser, at de danske naturfaglige læreruddannere er en blandet gruppe 
erfaringsmæssigt. Overordnet set er der tale om en veluddannet gruppe både 
naturvidenskabeligt og naturfagsdidaktisk med i gennemsnit mere end to relevante 
uddannelser, herunder er der cirka en tredjedel, der selv har en læreruddannelse og også cirka 
en tredjedel, der har en ph.d. uddannelse.  
Et af de områder, hvor der indikeres et behov for kompetenceudvikling, handler om 
didaktisering af ny naturvidenskabelig viden. Der ser generelt ud til at være et meget højt 
oplevet kompetenceniveau indenfor brede områder af det naturfagsdidaktiske område, men 
digitale ressourcer og computational thinking, og hvordan man får viden om evaluering til 
støtte for læring i naturfag i spil i undervisning i læreruddannelsen, fremstår som andre 
områder med større faglig usikkerhed. Desuden er andenordensdidaktik i praksis i 
læreruddannelsen et område, der med fordel kunne adresseres og i relation til det fjerde 
overordnede domæne, kompetencer relateret til naturfagsdidaktisk forskning, gælder det 
særligt de specifikke tilgange i uddannelsesforskning og i det hele taget adressering af 
muligheder for at være en del af et FoU miljø.  
Læreruddannerne har selv i åbne refleksioner peget på en række specifikke områder, hvor de 
oplever et behov for kompetenceudvikling, områder der generelt bekræfter indsigterne fra 
analyse af de lukkede spørgsmål. Læreruddannerne har endvidere bidraget med nuancerede 
refleksioner om, hvad der særligt kvalificerer til det at være læreruddanner, hvor bredde og 
syntese fra flere områder og typer af erfaringer fremstår tydeligt, hvor passion, interesse og 
holdning samt en generelt nysgerrig og undersøgende tilgang til arbejdet ses som afgørende, 
og hvor man må se kompetenceudvikling, som en løbende og vedvarende proces. 
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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 kompetenceudviklingsbehov blandt de 
naturfaglige læreruddannere i Danmark. Denne kortlægning har konkret bestået af en række 
forskellige indsatser, herunder dialogmøder på alle de seks danske UC ér, og der er igennem 
kortlægningen indsamlet både kvalitativt og kvantitativt baseret datamateriale. I nærværende 
rapport diskuteres et survey gennemført ultimo 2021 som et enkelt element i denne 
kortlægning. Resultaterne fra survey skal således fortolkes ind i kontekst af hele 
kortlægningen, hvor øvrige elementer uddybes i en efterfølgende rapport (Nielsen & Wied, 
2022). 
 

Teoretisk Baggrund: Læreruddanner – profession og kompetencer 
Det at være læreruddanner set som en profession, de særlige læreruddanner-kompetencer og 
de behov, der kan være for professionel udvikling blandt læreruddannere, har i stigende grad 
fået opmærksomhed i den internationale forskning i det seneste årti (Loughran, 2014; 
Loughran & Berry, 2012; Lunenberg, Dengerink, & Korthagen, 2014; Lunenberg, Korthagen, & 
Swennen, 2007; Vanderlinde et al., 2021). I skandinavisk kontekst er der lavet forskellige 
vidensopsamlinger fx Lillejord og Børte (2017), der diskuterer vidensgrundlag for 
læreruddannelsen som forskningsinformeret professionsuddannelse, og Mork, Henriksen, 
Haug, Jorde, og Frøyland (2021), der fokuserer særligt på naturfaglige læreruddannere. Den 
sidste vidensopsamling uddybes her, da overskrifter er anvendt i survey, men først et par 
generelle pointer fra den internationale forskning om læreruddanner-professionen.  
 
Betegnelsen læreruddanner anvendes internationalt både om ansatte på videregående 
uddannelsessteder og om skolebaseret læreruddannelse. Den store bredde i en 
læreruddanners opgaver og roller fremhæves. Opgaverne omfatter bl.a. (faglig) undervisning 
og vejledning af lærere ude i praksis og lærerstuderende, for de sidste også mere personlig 
coaching og relationsarbejde, udvikling af curriculum og forsknings- og udviklingsopgaver (FoU) 
(Lunenberg et al., 2014). Det særlige ved, at man som læreruddanner underviser nogen, der 
selv skal være (eller allerede er) undervisere – det dobbeltdidaktiske perspektiv - fremhæves i 
denne forskning, fx at læreruddannere derved bliver rollemodeller for de kommende lærere, 
og at man som læreruddanner med fordel kan arbejde eksplicit med andenordensdidaktik 
(Isskov, 2020), fx gennem ”modelling”, og generelt gennem professionel inquiry, hvor 
læreruddannere samarbejder om systematisk undersøgelse af praksis i læreruddannelsen 
(Boyd & White, 2017).  
 
Der efterlyses generelt mere viden om, hvordan man bedst kan understøtte læreruddanneres 
løbende professionelle læring, men der er imidlertid gennem de seneste år blevet udviklet på 
vidensgrundlaget i internationale fora, se opsamling i Vanderlinde et al. (2021). En overordnet 
pointe herfra er, at startstedet i professionelle udviklingsaktiviteter må være 
læreruddannernes daglige praksis (Vanderlinde et al., 2021). Når det gælder involvering i 
forskning, er der på tværs af læreruddannelses-institutioner internationalt meget stor forskel 
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på balancen mellem undervisning og forskning. Dette er et område, der diskuteres en del i 
forskningen i læreruddanner-professionen, fx under overskriften ”researcherly disposition”, og 
kort fortalt fremhæves det som en pointe, at alle læreruddannere bør have mulighed for 
løbende at være involveret i FoU, her med citat fra Tack og Vanderlinde (2019): ..a significant 
part of teacher educators’ work, in addition to teaching teachers, should be to conduct 
research … twofold responsibility ‘working the dialectic’ …teacher educators’ role is neither an 
exclusive researcher role, nor an exclusive practitioner role, but an intertwining and 
complementary combination …the lines between professional practice in teacher education and 
research related to teacher education are increasingly blurred’…  
 
Med denne kondenserede opsamling fra tematiseringer i den internationale forskning bliver 
bredden og kompleksiteten i de kompetencer, der fordres af en læreruddanner tydelig. Tabel 1 
er fra Mork et al. (2021), der har særligt fokus på naturfaglige læreruddannere.   
 

 
Tabel 1: Fire domæner med overskrifter fra litteratur review (Mork et al., 2021, s. 4) 

 
Mork et al (2021) understreger - i rationalet bag deres litteratur review - kompleksiteten og 
den centrale rolle naturfaglige læreruddannere har, som undervisere af de kommende 
naturfagslærere og som hovedaktører når forskellige reformer implementeres. I kortlægningen 
identificeres forskellige domæner af naturfaglige læreruddanneres kompetencer (tabel 1). 
Pointer fra den internationale forskning, og særligt dette litteratur review, er blevet anvendt i 
udvikling af survey. 
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METODE 
Survey er udviklet til at omfatte både åbne refleksioner og lukkede likert-skala items, det sidste 
typisk med 5 svarmuligheder, hvor respondenterne har markeret grad af enighed på en skala 
med formuleringerne: ”i meget høj grad”, ”i høj grad”, ”i middel grad”, ”i mindre grad” og ”i 
meget lille grad”.   
 
Survey har i overblik haft følgende opbygning: 

1. Baggrund 
a. Erfaring som læreruddanner (samlet set - det kan være fra forskellige 

steder/ansættelser) 
b. Hvilket UC er du tilknyttet på nuværende tidspunkt?  
c. Uddannelse (du kan markere flere end en)  
d. Åbent felt: Skriv et par linjer om, hvad du mener særligt kvalificerer dig som 

(naturfaglig) læreruddanner - det kan fx handle om erfaring før og/eller ved 
siden af arbejdet i læreruddannelsen  

2. Selvrapporterede kompetencer relateret til forskellige områder, som i litteraturen 
fremhæves som relevante som naturfaglig læreruddanner (Likert-skala). Her er med 
reference til Mork et al (2021), som der refereres til i baggrund ovenfor, anvendt de 
følgende fire overskrifter, hvor der under hver overskrift er spurgt ind til en række 
områder (detaljer i items fremgår i resultater):  

a. Naturvidenskab 
b. Naturfagsdidaktik  
c. Uddannelse af naturfagslærere 
d. Naturfagsdidaktisk forskning. 
e. Åbne felter til uddybning og derudover åbent spørgsmål relateret til d): ”Skriv 

et par linjer om din erfaring med, og mulighed for at deltage i FoU (forskning 
og udviklingsarbejde) i forbindelse med din ansættelse i læreruddannelsen”  

3. Åbent felt: Indenfor hvilke områder oplever du særligt, at du har brug for 
kompetenceudvikling? 

4. Åbent felt: Har du øvrige kommentarer til det kommende arbejde i NAFA regi? 
 
I anerkendelse af, at `kompetence´ som mindstemål både rummer videns- og 
handlingselementer var spørgsmål 2, a-c designet som et dobbeltbatteri, hvor der er spurgt ind 
til hhv.: ”I hvor høj grad har du viden om det pågældende område?” og ”I hvor høj grad 
anvender du denne viden i undervisning i læreruddannelsen?”. Med denne og andre mindre 
tilpasninger er survey udviklet videre fra overskrifterne i Mork et al. (2021), både når det 
gælder måden at spørge til kompetencerne på, da Mork et al. (2021) ikke adresserer eller 
bygger på spørgsmål til survey, men blot handler om overskrifter på domæner og 
vidensområder, og ligeledes er de enkelte formuleringer tilpasset den danske kontekst både 
sprogligt fra det engelske og ved fx at nævne alle naturfaglige delkompetencer (undersøgelse, 
modellering, perspektivering og kommunikation). Det samlede spørgeskema er inden 
udsendelse piloteret med læreruddannere fra udviklingsgruppen og de danske formuleringer 
blev tilrettet efter tilbagemeldinger fra piloteringen. 
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Survey er udsendt via email fra surveyXact systemet til de de 62 naturfaglige læreruddannere, 
som på forhånd var identificeret fra de seks UC’er. Disse 62 læreruddannere består af hhv. 38 
mænd og 24 kvinder. Der er indkommet svar fra 57 respondenter, hvilket giver en svarprocent 
på 90%. Svarene fordeler sig som det fremgår af figur 1. 
 

 
Figur 1: Fordeling af respondenter på de 6 UC’er. 

 
Analyse af de lukkede items er sket via frekvens - og krydstabulering. Analyse af åbne 
refleksioner er sket gennem induktivt/databaseret tematisering.  
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RESULTATER 
 

De naturfaglige læreruddanneres uddannelse og erfaring 
I figur 2 nedenfor er vist en repræsentation af uddannelsesbaggrund blandt de naturfaglige 
læreruddannere.  
 

 
Figur 2: De naturfaglige læreruddanneres uddannelsesbaggrund 

 
Samlet set er der markering af 118 uddannelser fordelt på de 57 respondenter, dvs. mere end 
2 uddannelser per person. Som det fremgår af figur 2 har 36% selv en læreruddannelse. 
Derudover er der forskellige uddannelser på `master-niveau´, de fleste (62%) har en 
kandidatuddannelse, typisk cand scient i fysik, kemi, geografi eller biologi, men der er fx også 
en kandidat i nanoscience, et bifag i idræt og en enkelt cand mag repræsenteret. Blandt dem 
der har en cand pæd er der 6 i biologi, 3 i geografi og 2 i fysik kemi. Blandt de 
masteruddannede dominerer naturfagsdidaktik og/eller naturfagsundervisning. Derudover er 
der 31% af læreruddannerne, der har en ph.d.. Der er en variation i tematikker i ph.d. 
projekterne, heraf 7 læreruddannere (41% af dem med ph.d.) med en ph.d. indenfor en 
naturvidenskabelig disciplin og 8 læreruddannere (47% af dem med ph.d.) med en 
naturfagsdidaktisk ph.d.  
Blandt ”andre uddannelser” er der fx nogle med en naturvejlederuddannelse. 
 
Når det gælder erfaring som læreruddanner er resultaterne repræsenteret i figur 3, både som 
frekvenser i hele gruppen og fordelt på de 6 UC’er. 
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Figur 3: Øverst: Frekvenser for erfaring i hele kohorten. Nederst: Niveau af erfaring krydset 
med de forskellige UC’er. 
 
Det fremgår af figur 3, at 55% af de naturfaglige læreruddannere har mere end 15 års erfaring, 
men der er samtidig en relativ stor gruppe (21%) med under 5 års erfaring. Hvis man ser på de 
forskellige UC’er er det interessant, at UCL er fordelt med 50% læreruddannere, der har mere 
end 20 års erfaring og 50% der har mindre end 5 år. Udover UCL har UCN en relativ stor andel 
nye læreruddannere (mindre end 5 års erfaring), mens VIA og UC syd har en relativ stor andel i 
den mest erfarne gruppe.  
 
Nogle væsentlige pointer i relation til kompetenceudvikling i NAFA-regi er, at man samlet set 
kan tale om en meget veluddannet gruppe af undervisere både indenfor naturvidenskabelig 
faglighed og fagdidaktik. De forskellige specialiseringer indikerer, at der er stor mulighed for at 
hente ekspertise indenfor netværket af danske naturfaglige læreruddannere, både nationalt 
set og i relation til udviklingsaktiviteter på det enkelte UC – det sidste naturligvis særligt på de 
større UC’er.  Når det gælder spændet i erfaring er det i planlægning af 
kompetenceudviklingen i NAFA regi vigtigt at være opmærksom på de lokale forhold, herunder 
at der kan være forskellige behov alt efter hvor mange år, man har arbejdet i 
læreruddannelsen. Derudover må det understreges, at der baseret på den relativt høje 
gennemsnitlige anciennitet må forventes en udskiftning i gruppen af naturfaglige 
læreruddannere i de kommende år. 
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Selvrapporterede kompetencer under de fire overskrifter 
Respondenterne havde, inden batterierne med likert skala spørgsmål, der adresserede 
kompetenceniveau indenfor en række givne områder, mulighed for med egne ord at reflektere 
over, hvad de selv oplever kvalificerer dem som læreruddanner. Dette spørgsmål var bevidst 
formuleret, så det opfordrede til et narrativt og personligt præget svarformat, og det åbne 
spørgsmål var, bl.a. for at minimere påvirkning fra de lukkede kategorier, der kunne begrænse 
bredden i sådanne refleksioner, placeret før batterierne. Valget er dog at placere en opsamling 
fra disse åbne refleksioner til sidst i rapporten, med en tråd videre til opsamling og konklusion.  
 

Kompetencer relateret til Naturvidenskab  
De fire items indenfor overskriften naturvidenskab, hvor der er spurgt ind hhv. til viden om og 
anvendelse i læreruddannelsen, er repræsenteret i figur 4. 
 

 
 
Figur 4:”Hvordan vil du vurdere dit kompetenceniveau relateret til …”. Først: ”I hvor høj grad 
har du viden om det pågældende område?”, og derefter ”I hvor høj grad anvender du denne 
viden i undervisning i læreruddannelsen?” 
 
Nogle centrale pointer, der kan trækkes ud af figur 4, er at der for item 1 ikke er forskel på 
viden og anvendelse. Selvvurdering af indholdsviden indenfor egen naturvidenskabelige 
disciplin vurderes relativt højt, men sammenligning med item 2 viser en lavere vurdering, når 
det gælder opdateret viden om ny naturvidenskabelig forskning, hvor 26% fx rapporterer, at 
dette anvendes i mindre eller meget lille grad i undervisningen i læreruddannelsen. Når det 
gælder naturvidenskabelige forskningspraksisser (item 3) og videnskabsteori/nature og science 
(item 4) ligger det oplevede vidensniveauet lidt højere end niveauet af anvendelse i 
læreruddannelsen.  

1.Naturvidenskabelig indholdsviden 
på et forskningsinformeret niveau i 
relation til mindst en 
naturvidenskabelig fagdisciplin 
 
2.Opdateret viden om ny 
naturvidenskabelig forskning indenfor 
dit felt. 
 
3.Viden om forskningspraksisser og 
metoder indenfor naturvidenskab 
 
 
4.Forståelse af videnskabsteori og 
nature of science 
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Kompetencer relateret til Naturfagsdidaktik 
Svarene på de ti items underoverskriften naturfagsdidaktik er repræsenteret i figur 5.  

 
Figur 5:”Hvordan vil du vurdere dit kompetenceniveau relateret til ..”. Først: ”I hvor høj grad 
har du viden om det pågældende område?”, og derefter ”I hvor høj grad anvender du denne 
viden i undervisning i læreruddannelsen?” 
 

1.Læringsteori og elevers læring i/af 
naturfag 
 

2.Skolens naturfaglige læseplaner, 
herunder mål for naturfag 
 
 
3.Undervisningstilgange der kan fremme 
elevers læring 
 
 
4.Undersøgelsesbaserede tilgange 
 
 
5.Modellering i naturfagsundervisning 
 
 
6.Perspektivering og kommunikation i 
naturfagsundervisning 
 
 
7.Hvordan man evaluerer til støtte for 
læring indenfor naturfag 
 
8.Hvordan man understøtter elevers 
udvikling af 21 century skills 
 
9.Hvordan man organiserer tværfaglig 
undervisning, til understøttelse af fx 
bæredygtig udvikling og demokratisk 
deltagelse 
 
10.Hvordan man anvender digitale 
ressourcer og computational thinking i 
naturfagsundervisning 
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En første overordnet pointe, hvis man sammenligner figur 5 med figur 4, er at der særligt når 
det gælder de første seks items er et meget højt oplevet kompetenceniveau indenfor det 
naturfagsdidaktiske område. Det er fx bemærkelsesværdigt, at der i spørgsmål om de 
naturfaglige delkompetenceområder (undersøgelse, modellering, perspektivering og 
kommunikation) er omkring 80 % der svarer i høj eller meget høj grad. Anvendelse i 
læreruddannelsen relateret til perspektivering og kommunikation (item 6) er lidt lavere end de 
andre med 25% der svarer i middel grad og 6% i mindre grad. Item 8 og 10 viser, at der er en 
større andel, der svarer i mindre eller meget lille grad på spørgsmål om hhv. 21 century skills 
og digitale ressourcer end for de øvrige items. Det skal understreges, at der ikke er noget der 
tilsiger, at en læreruddanner nødvendigvis skal opleve sig lige kompetent indenfor alle de 
meget forskelligartede områder, der er spurgt til i den forskellige items. Desuden kan man 
overveje, hvorvidt det har haft betydning, at der i item 8 og 10 er anvendt specifikke engelske 
begreber (21 century skills og computational thinking). Brug af disse begreber og koblingen 
mellem digitale ressourcer og computational thinking i samme item er valgt med reference til 
Mork et al. (2021). Desuden må det understreges, at begrebet computational thinking er helt 
centralt indenfor feltet teknologiforståelse, som det udfoldes og teoretisk baseres i disse år. 
Digitale ressourcer ville, hvis det stod alene, kunne fortolkes uden den ønskede bredde, der 
fremhæves i forskningen i professionsfaglig digital kompetence, hvor Lillejord og Børte (2017) 
fx fremhæver, at læreruddannere typisk er mere optaget af færdighedstræning end af de 
brede ikt-pædagogiske spørgsmål. Der er altså iflg. forskningen en tendens til en relativt smal 
for-forståelse af det digitale område, som man kan forvente udfordres ved specifikt at koble til 
computational thinking. Det skal endvidere tilføjes, at der hverken ved pilotering eller i selve 
surveyet har været kommentarer om ikke at kende begreberne 21 century skills og 
computational thinking. Det kan derfor forsigtigt konkluderes, at der her er tale om nogle 
områder, hvor der er behov for kompetenceudvikling. Endelig kan det bemærkes, at kun 38% 
svarer i høj eller meget høj grad når det gælder anvendelse af viden om evaluering til støtte for 
læring i naturfag i undervisningen i læreruddannelse (item 7). Dette kunne også indikere et 
område, der med fordel kan adresseres som del af kompetenceudvikling 
 

Kompetencer relateret til Uddannelse af Naturfagslærere 
Svarene på de tre items relateret til uddannelse af naturfagslærere er repræsenteret i figur 6.  
Her kan man særligt bemærke item 2. Den engelske formulering fra Mork et al. (2021) er:” 
Knowledge of how to explicitly model research-based teaching practices” (tabel 1). Dette er et 
af de items, hvor der efter pilotering af survey blev arbejdet grundigt med formuleringen på 
dansk, baseret på spørgsmål fra `piloterne´ om, hvad der præcis lå i dette. I den internationale 
litteratur om det dobbelt-didaktiske perspektiv anvendes modelling-begrebet som nævnt i 
baggrundsafsnit til at beskrive det særlige i, at man i læreruddannelsen underviser nogen, der 
selv skal være undervisere: samtidig med at man som læreruddanner underviser i et fagligt og 
fagdidaktisk indhold er man rollemodel for, hvordan de kommende lærere vil kunne 
understøtte elevernes læreprocesser (Boyd & White 2017; Loughran, 2014; Lunenberg et al., 
2007). Det er dog ikke givet, at kendskabet til modelling i denne forståelse er udbredt blandt 
(de danske) naturfaglige læreruddannere. Mork et al. (2021) problematiserer, bl.a. med 
reference til Lunenberg et al. (2007), hvorvidt der blandt læreruddannere generelt er indsigt i 
muligheder gennem modelling i læreruddannelsen. Der blev i piloteringen af survey endvidere 
forudset misforståelser og evt. forveksling med modellering som én af de naturfaglige 
delkompetencer. Derfor er det eksemplariske tilføjet i den danske formulering.  
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Der er i øvrigt ikke i survey rejst spørgsmål til dette item fra respondenternes side - det ser ud 
til at meningen er blevet forstået, med den reviderede formulering, og man kan (forsigtigt) 
konkludere, at dette er et område som med fordel kan adresseres som del af 
kompetenceudvikling.  
 

 
Figur 6:”Hvordan vil du vurdere dit kompetenceniveau relateret til …”. Først: ”I hvor høj grad 
har du viden om det pågældende område?”, og derefter ”I hvor høj grad anvender du denne 

viden i undervisning i læreruddannelsen?” 
 
 
Baseret på sammenligning af svarene i figur 6 med særligt de seks første items i figur 5 kunne 
der således være en indikation af, at der blandt de naturfaglige læreruddannere er større viden 
om fagdidaktiske elementer relateret til børn og naturfag end til de særlige elementer, der gør 
sig gældende, når det drejer sig om at bedrive læreruddannelse. Denne fortolkning dog med 
forsigtighed da de tre items i figur 6 har en anden specificitet end de almene spørgsmål i figur 
5. 
 
 

Kompetencer relateret til Naturfagsdidaktisk forskning 
Svarene relateret til den sidste af de fire overskrifter fra Mork et al. (2021) er repræsenteret i 
figur 7. Der er i dette spørgsmål ikke anvendt dobbeltbatteri, som i de foregående tre, da 
formuleringer om hhv. viden og anvendelse (erfaring med) er en del af de enkelte items. 

1. Hvordan man understøtter 
lærerstuderendes identitetsudvikling 
som naturfagslærere 
 
2. Hvordan man "modellerer"/er 
eksemplarisk ift. 
forskningsinformerede praksisser i 
undervisning af lærerstuderende  
 
3. Hvordan man understøtter 
kompetencer blandt lærerstuderende 
(og lærere i praksis) til løbende at 
udvikle praksis 
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Figur 7: Hvordan vil du vurdere dit kompetenceniveau relateret til … 

 
Sammenlignet med svar på øvrige items indikerer figur 7 ligeledes nogle områder, hvor der kan 
være behov for kompetenceudvikling, og svarene kan samtidig give anledning til at overveje, 
hvilke muligheder de naturfaglige læreruddannere har for at indgå i FoU. Der er fx 40% der 
angiver, at de i mindre eller meget lille grad har erfaring med at udføre naturfagsdidaktisk 
forskning og kun 24% der svarer i høj eller i meget høj grad til dette spørgsmål (item 2).  
Endvidere indikerer svarene om forskellige tilgange i uddannelsesforskning (item 1) en 
metodisk usikkerhed blandt mange, når man ser ud over typiske tilgange anvendt i den 
naturvidenskabelig forskning, som en stor andel af respondenterne kender fra deres 
kandidatuddannelser.  
 
Der vil kunne stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt alle læreruddannere som en del af deres 
ansættelse løbende burde indgå i FoU. Som det fremgår af baggrundsafsnit ovenfor er det et 
område, der er adresseret i den nyeste forskning om det at være læreruddanner som 
profession, hvor betydningen af en ”researcher-attitude” fremhæves, som del af en 
læreruddanners professionalisme (Tack & Vandelinde, 2019; Vanderlinde et al., 2021). Ved 
design af survey blev det bl.a. baseret på denne baggrundsviden spurgt specifikt ind til erfaring 
med og mulighed for at deltage i FoU i et åbent felt hvor tematisering fremgår i næste afsnit. 
Men først lidt dybere analyse af svarene i item 2. I figur 8 er vist en krydsning mellem svarene 
på item 2 og de seks forskellige UC’er. 
 

1.Viden om forskellige tilgange i 
uddannelsesforskning 

2.Erfaring med at udføre naturfagsdidaktisk 
forskning 

3.Viden om vejledning i studerendes 
undersøgelsesprojekter (fx BA) 

4.Erfaring med at finde, fortolke og anvende 
forskningsresultater i naturfaglig 
læreruddannelse 

5.Viden om akademisk skrivning indenfor det 
naturfagsdidaktiske område 
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Figur 8: Erfaring med at udføre naturfagsdidaktisk forskning opdelt på de seks UC’er 

 
Som det fremgår af figur 8 er der stor forskel mellem UC’er, når det gælder læreruddannernes 
erfaring med naturfagsdidaktisk forskning. På Absalon og VIA er der hhv. 51% og 40% der 
svarer i meget høj eller i høj grad til dette, mens der på UCL ikke er nogen, der svarer i disse 
kategorier, og på KP kun 6%. På KP er der 51% der svarer i mindre eller meget lille grad og på 
UCL er der 80% der svarer i mindre grad. På UC syd er der en fordeling, hvor 29% svarer i 
meget høj grad, men der er samtidig 57%, der svarer i mindre eller meget lille grad (i middel 
grad svarene er relativt få). Figur 8 viser altså tydelige forskelle mellem UC’er, med en vis 
kompleksitet, det fx ikke ser ud til at handle om, hvorvidt det er stort eller mindre UC.  Man 
kunne på forhånd have haft en hypotese om bedre muligheder på de større UC’er, men figur 8 
indikerer, at noget andet fx i relation til opgavefordeling for underviserne og hvordan FoU 
organiseres, kunne tænkes at være på spil. 
 
Ovenfor er der fremhævet en variation mellem UC’erne, når det gælder den gennemsnitlige 
anciennitet, og derfor er der også foretaget en krydsning mellem erfaring med at udføre 
naturfagdidaktisk forskning og anciennitet (figur 9). 
 

 
Figur 9: Erfaring med at udføre naturfagsdidaktisk forskning opdelt i relation til erfaring som 

læreruddanner. 
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Der er, som det må forventes, forskel på hvor stor erfaring der angives med naturfagsdidaktisk 
forskning alt efter hvor mange år, man har været i læreruddannelsen, fx er der 17% af dem 
med under 5 års erfaring som læreruddanner, der angiver, at de i meget lille grad har erfaring 
med naturfagsdidaktisk forskning og 50% der angiver i mindre grad. MEN sammenhængen 
mellem anciennitet og erfaring med naturfagsdidaktisk forskning er absolut ikke entydig, fx er 
der blandt de allermest erfarne 31% der svarer i mindre grad og 6% i meget lille grad. Samlet 
set bekræfter denne analyse, at mulighederne for at deltage i FoU på det UC, man er ansat, 
kan have en afgørende betydning. 
 

Erfaring med, og mulighed for at deltage i FoU 
I de åbne refleksioner uddybes svarene angående deltagelse i FoU. Det billede der tegnes 
bekræfter resultaterne om meget store forskelle fx ved, at der både er udsagn som: ”Der er 
ingen muligheder for deltagelse i FoU” og ”Det har jeg gode muligheder for at deltage i - og gør 
det allerede i en lang række sammenhænge”.  
Der nævnes flere konkrete eksempler på FoU projekter, som ikke er tematiseret videre her.  
 
Derudover er et centralt tema fra de åbne refleksioner, hvordan man i det hele taget skal 
tænke forskellen mellem forskning og udvikling. Det er fx adresseret i i disse tre citater:  

• ”Har deltaget i mange udviklingsarbejder i mange år, har ikke deltaget i ret mange 
deciderede forskningsprojekter”  

• ”Jeg har arbejdet indgående med udviklingsarbejde, men er ny ift. forskningsarbejde 
….”. 

• ”Jeg har ikke forskningserfaring inden for didaktik. Men har lavet mange 
udviklingsarbejder”. 

 
Der ser ud til at være brug for (i NAFA-regi), at diskutere forskellige forståelser af, hvad 
forskning er - hvad kan man kalde naturfagsdidaktisk forskning, hvad hører under en overskrift 
som praktikerforskning, og hvordan kan forskning og udvikling spille sammen?  Et centralt 
tema er, hvordan miljøerne på og på tværs af de 6 UC’er kan styrkes som del af det 
naturfagsdidaktiske forskningsmiljø i DK. Herunder er det væsentligt at overveje, hvorfra 
initiativer og ideer til naturfagsdidaktisk forskning typisk kommer - én af respondenterne 
skriver direkte: ”Det er svært at få egne forskningsidéer igennem…”. Man kunne baseret på 
svarene have en overvejelse om, at der er et uudnyttet potentiale for at styrke og skærpe den 
samlede naturfagsdidaktiske forskning i Danmark gennem større opmærksomhed på og støtte 
til udvikling af miljøerne på professionshøjskolerne. 
 
Et andet centralt tema i de åbne refleksioner relateret til dette er samarbejdet lokalt og 
nationalt. Der er fx én, der efterlyser mulighed for legitim perifer deltagelse som vej til 
indkulturering i en forskertankegang: 

• Jeg har løbende haft mulighed for deltagelse, og har derigennem efterhånden opnået 
nogen erfaring. Men stigningstakten på min læringskurve ville have været 
større/højere, hvis jeg havde været "føl" hos en/flere mere erfarne forskere indenfor 
naturfagsdidaktik.. 
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Der er ydermere udsagn, der bekræfter, det ovenfor nævnte behov for et metodisk fokus  i 
kompetenceudviklingen på det særlige ved uddannelsesforskning – hvilket fx kan adresseres 
gennem forskersamarbejde. Dette må ses i lyset af at mange af læreruddannerne, som det er 
fremgået ovenfor, har en naturvidenskabelig uddannelsesbaggrund, hvilket præger forståelse 
af, hvad forskning er og hvor uddannelsesforskning, herunder naturfagsdidaktisk forskning, 
trækker på bredere og mere diverse metodiske traditioner: 

• Viden om tilgange i uddannelsesforskning har jeg sat på "i mindre grad" da arbejdet 
med FoU gennem de 15 år, ikke har været systematisk, og har været en form for 
mesterlære, hvor mit udgangspunkt har været den viden man har om forskning fra en 
naturvidenskabelig universitetsuddannelse som cand. scient. 

 
Helt centralt er det, at læreruddannerne fremhæver både interesse for og lyst til deltagelse i 
FoU, herunder at dette opleves som kvalificerende som underviser i læreruddannelsen: 

• Jeg har enkelte opgaver, men vil gerne have flere. Jeg synes jeg har lært/lærer meget 
de relativt få gange jeg har været med i en forsknings-/udviklingsgruppe - kompetencer 
jeg i høj grad kan trække på i undervisningssammenhænge på læreruddannelsen 

 

Indenfor hvilke områder opleves der behov for kompetenceudvikling 
Der nævnes her en hel række konkrete områder samt mere overordnede refleksioner, som her 
er samlet og kondenseret i en række overskrifter. Det oplevede behov for 
kompetenceudvikling uddybes i datamateriale fra dialogmøder rundt på UC’er, så her kun en 
opsamling på overskriftsniveau:  

• Viden om tilgange i uddannelsesforskning  
• FoU, særligt at bedrive didaktisk forskning 
• Kompetencer i design af studier og evaluering af studier indenfor 

uddannelsesforskning 
• Teknologiforståelse, computationel thinking, programmering og fagdidaktik forbundet 

med teknologiforståelse 
• Brug af it-baserede værktøjer og redskaber, der kan bruges i et dobbelt didaktisk 

perspektiv. 
• Dechifrering af viden fra forskningsartikler og anvendelse af forskningslitteratur i 

undervisningen.  
• Ny naturfaglig forskning og opdateret viden indenfor fagene, herunder 

didaktisering/redidaktisering 
• Deltagelse i deciderede forskningsprojekter og databehandling i et forskningsmæssigt 

perspektiv. 
• Akademisk skrivning indenfor naturfagsdidaktik 
• Undervisning som er identitets- og kompetence udviklende for lærerstuderende og 

elever 
• Aktivitetsprægede/værkstedsbaserede undervisningsformer og dybdelæring 
• Legende tilgange til læring og undervisning. Inddragelse af det affektive, det æstetiske, 

det kreative 
• Folkeskolens undervisning i naturfagene, de vilkår og problemer lærere og elever 

arbejder under, og hvordan naturvidenskabsundervisningen opleves af eleverne 
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• Bæredygtighed 
• Fælles kulturudvikling i en faggruppe - mulighed for gennem kollegialt samarbejde at 

videreudvikle og nyudvikle naturfaglig læreruddannelsespraksis 
• Fælles udvikling - teori og didaktik - samt afprøvning 
• At få lærerstuderende til at arbejde systematisk undersøgende med deres egen 

lærerpraksis 
• Indhold, mål, evaluering og metode i læreruddannelsen, herunder syntese med 

pædagogiske fag – hvordan uddannes dygtige og nysgerrige naturfagslærere til 
folkeskolen 

• Samarbejdet med praksis og praksisinddragelse i læreruddannelsen 
• Efter- og videreuddannelse af uddannede lærere i science 
• Fællesfaglighed og de naturfaglige kompetencer, her nævnes kommunikation og 

perspektivering specifikt af flere 
• Formativ evaluering af de naturfaglige kompetencer. 

 

Hvad kvalificerer med afsæt i undervisernes egne refleksioner til at være 

naturfaglig læreruddanner 
Som det er angivet ovenfor, blev det valgt i starten af survey, inden formatering fra de lukkede 
kategorier, at spørge til læreruddannernes egne overvejelser om, hvad de oplever gør dem til 
en god læreruddanner. Analyse af disse åbne refleksioner kan fungere godt som overgang til 
opsamling og konklusion, da disse refleksioner giver et spændende og nuanceret blik på, hvad 
der er særligt ved at være læreruddanner. 
En første pointe er, at der i højere grad henvises til ”bred faglig indsigt” end til specifik 
dybdefaglighed. Der er naturligvis flere der nævner deres særlige specialiseringer, men det går 
igen, at det skrives ind i en kontekst, hvor det at være læreruddanner netop handler om 
koblinger på tværs og bredden i forståelsen af og erfaringen med det naturvidenskabelige 
område. 
Dette belyses også ved at mange direkte bruge ”både-og formuleringer” i beretninger om 
erfaringer og kompetencer, fx at man både har erfaring fra folkeskolesammenhæng og 
forskningsinformeret indsigt i naturvidenskab, eller at man både har erfaring fra den formelle 
uddannelsesverden, og erfaring med naturvidenskab og naturfagsdidaktik fra andre steder og 
kontekster, fx naturvejledning.  
Begrebet ”erfaring” bruges i det hele taget meget i refleksionerne, men afbalanceret med 
mere affektivt orienterede begreber som passion, interesse, engagement og holdning til god 
undervisning og det at uddanne naturfagslærere, én skriver direkte: ”..drift mod at forbedre 
undervisningen i naturfag”.  
Der er også flere referencer til løbende opkvalificering, fx gennem deltagelse i FoU og altså en 
pointe om, at kvalificering som læreruddanner ikke er en afsluttet ting, men derimod en 
løbende proces, og her anvendes der endvidere begreber, der henviser til at være nysgerrig og 
undersøgende. 
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OPSAMLING OG 
KONKLUSION 
Baseret bl.a. på forskning om læreruddanner-professionen, læreruddanner-kompetencer og 
vidensdomæner blandt naturfaglige læreruddannere er der udviklet et survey med både åbne 
og lukkede spørgsmål. De danske naturfaglige læreruddannere er en blandet gruppe 
erfaringsmæssigt. Overordnet set er der tale om en veluddannet gruppe både 
naturvidenskabeligt og naturfagsdidaktisk med i gennemsnit mere end to relevante 
uddannelser, herunder er der cirka en tredjedel, der selv har en læreruddannelse og også cirka 
en tredjedel, der har en ph.d. uddannelse. Et af de områder, hvor der indikeres et behov for 
kompetenceudvikling, handler om didaktisering af ny naturvidenskabelig viden. Der ser 
generelt ud til at være et meget højt oplevet kompetenceniveau indenfor brede områder af 
det naturfagsdidaktiske område, men digitale ressourcer og computational thinking, og 
hvordan man får viden om evaluering til støtte for læring i naturfag i spil i undervisning i 
læreruddannelsen, fremstår som områder med større faglig usikkerhed. Desuden er 
andenordensdidaktik i praksis i læreruddannelsen et område, der med fordel kunne adresseres 
og i relation til det fjerde overordnede domæne, kompetencer relateret til naturfagsdidaktisk 
forskning, gælder det særligt de specifikke tilgange i uddannelsesforskning og i det hele taget 
adressering af muligheder for at være en del af et FoU miljø. Læreruddannerne har selv i åbne 
refleksioner peget på en række specifikke områder, hvor de oplever et behov for 
kompetenceudvikling, områder der generelt bekræfter indsigterne fra analyse af de lukkede 
spørgsmål. Læreruddannerne har endvidere bidraget med nuancerede refleksioner om, hvad 
der særligt kvalificerer til det at være læreruddanner, hvor bredde og syntese fra flere områder 
og typer af erfaringer fremstår tydeligt, hvor passion, interesse og holdning samt en generelt 
nysgerrig og undersøgende tilgang til arbejdet ses som afgørende, og hvor man må se 
kompetenceudvikling, som en løbende og vedvarende proces.   
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