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CESE-Mission
Ifølge NAFA-ansøgningen er CESE’s mission at:
CESE skal bedrive praksisnær forskning på et 
højt videnskabeligt niveau og koble denne til praksis-
og kompetenceudvikling. Praksisnær forskning indebærer, 
at genstandsfeltet skal kunne undersøges empirisk og kombinerer 
eksplorative, systematiske, analytiske og refleksive design- og 
evalueringsmæssige processer til at undersøge 
undervisningspraksis i tæt samspil mellem forskere og 
fagprofessionelle. Det betyder, at man som CESE-forsker arbejder 
i og med praksis i grundskolen og på lærer-uddannelsen (NAFA-
ansøgning s. 44).

CESE-Vision. CESE-forskning:
• Booster dansk naturfagsdidaktisk forskning
• Samskaber anvendelig viden
• Skaber nye relationer og forskningssamarbejder
• Bidrager til bedre naturfagsundervisning

CESE-Mål
• At kapaciteten, herunder samarbejdet indenfor forskning 

i naturfagsdidaktik, øges
• At der i samspil med praksis produceres naturfagsdidaktisk 

viden, der knytter an til identificerede udfordringer og 
problemfelter i NAFA

• At den viden der produceres i CESE, systematisk omsættes til 
praksis på læreruddannelsen og i grundskole

Center of Excellence in 
Science Education

-
CESE er en del af 

Naturfagsakademiet NAFA 

NAFA er et nationalt program for 
naturfagsundervisning

https://nafa.nu/om-nafa/

NAFA er støttet af 
Novo Nordisk Fonden og VILLUM FONDEN 

Uddybes i 
bilag 1 & 7

https://nafa.nu/om-nafa/
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Excellent forskningssamarbejde
CESE arbejder for at skabe excellence i samskabende naturfagsdidaktisk forskning med national forankring

• Samskabende forskning: Vores ambition er at være forbillede for naturfagsdidaktisk forskning i Norden og i 
verden og vise, at det er muligt at opbygge et nationalt samskabende forskningsmiljø på tværs af alle 
uddannelsesinstitutioner med naturfagsdidaktiske forskningsmiljøer

• Højt specialiseret naturfagsdidaktisk forskning: Vores ambition er at være blandt de bedste i verden til at bedrive 
involverende og højt specialiseret naturfagsdidaktisk forskning, der bygger på styrkepositioner i feltet og får betydning 
for naturfagsundervisning på langs af uddannelseskæden med særlig fokus på læreruddannelse og grundskolen

• National forankring: Vi er forankrede i det danske Naturfagsakademi NAFA, og skaber styrket sammenhæng 
mellem mange mindre forskningsenheder fra nedenstående uddannelsesinstitutioner

• Internationalt samarbejde: CESE-forskning udvikles i samarbejde med CESE´s Nordiske Ekspertgruppe og 
med tilknytning af internationale forskere til CESE-forskningsprojekter

12. december 2022

Uddybes i 
bilag 1, 2 

& 4
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FS22 – Baggrund for prioritering

Undersøgelsesbaseret undervisning
Naturfagsdidaktisk forskning har i forlængelse af udviklingen i 
den offentlige sektor gennemgået et indholdsmæssigt skifte med 
udgangspunkt i den undersøgelsesbaserede undervisning, hvor 
målet er at udvikle elevers kompetencer inden for naturfagene. 

21st century skills
Denne tendens bygger ligeledes på 21st century skills, der 
spiller en stadig større rolle i den uddannelsespolitiske debat og 
har elevernes evne til samarbejde, problemløsning samt kritisk 
tænkning i centrum for undervisningen. Kompetencebegrebet 
vundet indpas – ikke mindst i dansk naturfagsdidaktik. 

Kompetencebaseret naturfagsundervisning
Flere studier fremhæver behovet for forskning i kompetence-
baseret naturfagsundervisning. Desuden er et accelererende 
ungdomsliv med til at udspænde ungdomslivet mellem mange 
arenaer, hvor ikke mindst klodens tilstand spiller en vigtig rolle i 
ungdomslivet. 

12. december 2022

Præsente dagsordner fra fagområde, praksis og samfund

Uddybes i 
bilag 2

Behov for forskning
Denne ultrakomprimerede skitsering kalder ikke 
mindst på en styrkelse af lærere og 
læreruddanneres kompetencer til at arbejde 
sammen om udvikling af tværfaglig 
naturfagsundervisning, der adresserer de 
komplekse problemstillinger, der optager både 
elever og samfund.

Konsekvenser for FS22
CESE-forskningsstrategi 2022 bygger på de 
skitserede tendenser og prioriterer forsknings-
områder, der korresponderer med de 
dokumenterede forskningsbehov inden for 
dansk naturfagsdidaktik samt det 21ende 
Århundredes Kompetencer og den tværfagligt 
orienterede naturfagsdidaktik.



NAFA - Naturfagsakademiet6

FS22 – Prioritering

Tendenser i fagområde og samfund
• FS22 bygger videre på tendenser inden for 

dansk naturfagsdidaktisk forskning
• FS22 prioriterer forskningsområder, der 

korresponderer med dokumenterede forsknings-
behov samt det 21st century skills

• FS22 prioriterer den tværfagligt orienterede 
naturfagsdidaktik

• FS22 retter sig mod NAFA-indsatsområderne 
for skole og læreruddannelse

Kriterier for prioritering af forskning i FS22 
korresponderer med denne baggrund.

Forskningsområder
På baggrund af tendenser i fagområde og samfund har 
CESE-ledelse og CESE-udviklingsgruppe prioriteret 
følgende forskningsområder for FS22:

• Evaluering af naturfaglige kompetencer
• STEM-faglig undervisning og teknologisk 

dannelse
• Naturfaglig undervisning i bæredygtig udvikling
• Skolestrukturer og kulturer
• Elevcentrede arbejdsprocesser i naturfag

12. december 2022

Forskningsområder prioriteres med udgangspunkt i præsente dagsordner fra fagområde og samfund

Uddybes i 
bilag 2



FORSKNING – NAFA-TEMAER
CESE-forskningen forholder sig følgende NAFA-temaer, som bliver udfoldet i følgeforskning 
og evt. gennem ph.d.-projekter og strategisk forskning

STEM-faglig undervisning og teknologisk dannelse (NAFA-Tema 3, 2024/25)

Evaluering af naturfaglige kompetencer (NAFA-Tema 2, 2023/24)

NAFA-temaer er fælles for de tre indsatsområder og skifter gennem programperioden



FS22 FORSKNINGSOMRÅDER
CESE-forskningen forholder sig følgende forskningsområder, som fundament for 
strategiske forskning og Ph.d. projekter

Elevcentrede arbejdsprocesser i naturfag

Skolestrukturer og kulturer som understøtter udvikling af motiverende naturfagsundervisning

Naturfaglig undervisning i bæredygtig udvikling
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Praksisnær forskning – NAFA-
temaer
Evaluering af naturfaglige kompetencer (NAFA-Tema 2)

Evaluering af naturfaglige kompetencer udgør fortsat en stor udfordring for 
praksis – både formativt og summativt. Dette medvirker til en kløft mellem de 
høje ambitioner med naturfagsundervisningen og undervisningspraksis.

STEM-faglig undervisning og teknologisk dannelse (NAFA Tema 3)
STEM faglig undervisning indeholder en teknologisk dimension, der rækker 
ud over naturfagsundervisningen, og den teknologiske dimension rækker 
samtidig ind i en skolens dannelsesopgave.

Uddybes i 
bilag 2
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Strategisk forskning
Naturfaglig undervisning i bæredygtig udvikling
Bæredygtighedsundervisning i naturfagene og hvordan naturfagsundervisere 
arbejder med udvikling af en bæredygtighedsdidaktik og indarbejder bære-
dygtighedsdagsordenen i den kompetenceorienterede naturfags-
undervisning med særligt fokus på udvikling af elevers handlekompetence.

Skolestrukturer og kulturer som understøtter udvikling 
af motiverende naturfagsundervisning
Samskabende udvikling af undervisning og uddannelse gennem undersøgelse 
af skolestrukturer og skolekulturer og hvilken rolle disse spiller i udvikling af 
motiverende naturfagsundervisning. 

Elevcentret naturfagsundervisning
Aktiverende naturfagsundervisning i grundskolen, der fx inkluderer problem-
baserede, undersøgelsesbaserede, designbaserede, innovationsbaserede unde
rvisningsformer, der blandt andet har fokus på at styrke elevers 
problemløsningskompetencer.

Uddybes i 
bilag 2
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Forskning i CESE

CESE-forskning
Med udgangspunkt i NAFA-ansøgningen og på baggrund af 
den til enhver tid gældende forskningsstrategi bedriver CESE 
praksisnær forskning med udgangspunkt i feltets styrke-
positioner og med blik for karriereudvikling og kapacitets-
opbygning. Etablering af forskningsprojekter i CESE har blik 
for forskningsinitiativer fra partnerinstitutionernes forsknings-
miljøer.

• Forskning igangsættes med baggrund af strategiens 
prioriterede forskningsområder og knyttes bl.a. til NAFA-
temaer i både Læreruddannelsesindsatsen og 
Skoleindsatsen

• Forskningsprojekter bemandes ud fra vedtagne 
principper (bilag 3)

• Der knyttes Ph.d.-projekter til udvalgte 
forskningsprojekter

Forskningsprojekter og deres bidrag
CESE-forskningsstrategier vil alle have et natur-
fagsdidaktisk fokus med de prioriterede forsknings-
områder.
Forskningsområder i FS22 danner udgangspunkt 
for igangsættelse af forskningsprojekter i strategi-
perioden.
Forskningsområderne har en åbenhed med det 
formål at kunne rumme ændringer i uddannelse og 
omverden, der måtte tilkomme i strategiperioden.

Forskningsprojekterne i FS22 bidrager til Skole-
indsatsen og Læreruddannelsesindsatsen med 
forskningsbaseret viden om NAFA-temaer samt 
opbygning af fagspecifik viden om de udvalgt 
forskningsområder.

12. december 2022

Uddybes i 
bilag 1 og 3

CESE igangsætter praksisnære forskningsprojekter



NAFA - Naturfagsakademiet12

Stærk forskningskultur

Det er vores ambition at skabe rammer, der professionaliserer og understøtter vores forskning yderligere. Det gør vi 
blandt andet gennem kapacitetsopbygning i feltet gennem flere indsatser:

• Projektlederforum, hvor fokus vil være på erfaringsudveksling om organisationsopbygning, projektledelse og 
forskningsledelse, der kan bidrage til at støtte og udvikle vidensproduktion og -formidling mellem alle aktører i NAFA

• CESE-udviklingsgruppe, hvor fokus vil være på erfaringsudveksling om, hvordan igangsatte forsknings- og 
udviklingsprojekter kan bidrage til styrkelse af det lokale forskningsmiljø på de enkelte NAFA-partnerinstitutioner.

• Rekrutteringen til CESE-forskningsprojekter sker ud fra principper om sammensætning af erfarne og novice-
forskere i projektgruppen. I tillæg hertil sikres en geografisk spredning af rekrutteringen. Dette har til formål at øge 
kapaciteten af noviceforskernes projektledelseskompetencer som en del af den langsigtede kapacitetsopbygning i 
hele feltet fordelt på alle NAFA partnerinstitutioner (se bilag 3)

• Ph.d.-uddannelse af nye naturfagsdidaktiske forskere. Ph.d.-uddannelse foregår i samarbejde mellem CESE-
partnerinstitutioner med udgangspunkt i ens vilkår for indskrivning og ligeværdigt samarbejde (se bilag 5)

12. december 2022

Uddybes i 
bilag 1,3,5

CESE skaber rammer for kapacitetsopbygning
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Outreach

Formålet med formidling er forskningsmæssig kapacitetsopbygning indenfor den naturfagsdidaktiske 
forskning gennem:

• Publicering i fagfællebedømte tidsskrifter og deltagelse i forskningskonferencer

• Aktiv indlejring af forskningsresultater i læreruddannelse og i grundskole gennem NAFA-aktiviteter 
og NAFA-online-platform:

Levende formidling, der retter sig mod både skolepraksis, efteruddannelsespraksis, 
lærerstuderende, læreruddannere og naturfagsdidaktiske forskere nationalt og internationalt. 
Levende formidling foregår fx gennem workshops, podcasts, screencasts mv. NAFA-viden
udbygges som kanal for levende formidling. 

NAFA-netværk, hvor naturfagsdidaktikere og naturfagsforskere mødes til erfaringsudveksling 
gennem NAFA-forsk, der blandt andet består af online-seminarer og kurser.

12. december 2022

NAFA-Viden

NAFA-Forsk

CESE formidler forskningsresultater til et bredt publikum gennem flere kanaler

Uddybes i 
bilag

Uddybes i 
bilag 6

https://nafa.nu/nafa-viden/
https://nafa.nu/cese-varetager-nafas-naturfagsdidaktiske-forskning/nafa-forsk/
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Udarbejdelse af strategi

• Anders Vestergård Thomsen, Absalon

• Bjørn Friis Johannesen, KP

• Claus Auning, UCSYD

• Connie Svabo, SDU

• Gitte Miller Balslev, CESE-ledelse

• Jan Sølberg, KU

• Martin Kjær Hornsgaard, UCN

• Martin Krabbe Sillasen, CESE-ledelse

• Morten Rask Petersen, UCL

• Lykke Brogaard Bertel, AAU

• Peer Daugbjerg, VIA

• Rune Müller Kristensen, AU

Ledere af skrivearbejdet 
og ansvarlige redaktører:

Gitte Miller Balslev og 
Martin Krabbe Sillasen

12. december 2022

Forskningsstrategien er udarbejdet af CESE-ledelse og -udviklingsgruppe
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Bilagsoversigt til FS22
Bilag til FS22 findes i et særskilt dokument

Bilag 1: Forskningsværdigrundlag
Bilag 2: Forskningsområder
Bilag 3: Principper for bemanding af forskningsprojekter
Bilag 4: Læring af CESE’s forskningsstrategi 2021
Bilag 5: CESE-Ph.d.-uddannelse
Bilag 6: NAFA-forsk og NAFA-viden
Bilag 7: CESE’s organisatoriske grundlag

12. december 2022


