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BILAG 1: FORSKNINGSVÆRDIGRUNDLAG 

CESE’s forskningsaktiviteter bygger ovenpå første forskningsstrategi 2021 og baserer sig på 
CESE´s på fire værdimæssige principper, der bruges som pejlemærker til at opfylde NAFA’s 
samlede ambition om at opfylde sine overordnede målsætninger gennem tre integrerede 
indsatser: Styrkelse af kapacitetsudvikling i læreruddannelsen, Udvikling af 
kompetenceudviklingsmodeller i skoleindsatsen og CESE- forskningsindsatsen.  
 
De fire værdimæssige pejlemærker er:  

1. Participatorisk forskning 
2. Ligeværdighed  
3. Levende formidling 
4. Forskningsintegritet 

  

1.1 Participatorisk forskning 
CESE har som ambition at bedrive participatorisk forskning i tilknytning til de to andre NAFA-
indsatser: Læreruddannelsesindsatsen og Skoleindsatsen. Det betyder, at CESE-forskning vil 
tage udgangspunkt i undervisningspraksis, og tilstræbe at viden bliver til i et samarbejde med 
praksis i grundskolen og læreruddannelsen, med et blik for de komplekse sammenhænge, 
lærere og læreruddannere indgår i.  
 
Forskningen i CESE bidrager med etablering af et videngrundlag i NAFA-programmet – viden og 
indsigter, der er en forudsætning for NAFA-programmets samlede ambition om at løfte 
kvaliteten af naturfagsundervisningen i grundskolen og på læreruddannelsen. 
 
I relation til NAFA’s ambition om at adressere de små og spredte naturfagsdidaktiske miljøer er 
det gennem CESE-forskning hensigten at skabe viden på tværs af NAFA’s tre indsatser gennem 
involvering af de aktører, der deltager i forskningsprojekterne i forskellige praksisarenaer i 
NAFA-programmet: Læreruddannelsesindsatsen og Skoleindsatsen og i forskningsmiljøerne på 
professionshøjskoler og universiteter.  
 

1.2 Ligeværdighed 
CESE etableres i et ligeværdigt samarbejde mellem professionshøjskolerne og medansøgende 
universiteter. Det indebærer, at professionshøjskoler og universiteter har ligelig 
medbestemmelse i forhold formulering og udmøntning af forskningsstrategi samt bemanding 
af konkrete forskningsprojekter. Konkret betyder det, at alle professionshøjskoler og 
universiteter er repræsenteret i CESE’s udviklingsgruppe samt i styregruppen. Det tilstræbes, 
at alle forskningsprojekter, så vidt det er meningsfuldt, bemandes med forskere fra både 
universiteter og professionshøjskoler (NAFA-projektbeskrivelse, s. 44). 
 

1.3 Levende formidling 
For at leve op til NAFA’s ambition om at løfte kvaliteten af naturfagsundervisningen i 
grundskolen og på læreruddannelsen gennem den tætte kobling af NAFA-programmets tre 
indsatser, forpligtiges alle forskningsaktiviteter til ”Levende formidling” af forskningsresultater.  
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Levende formidling defineres som formidling gennem forskellige kanaler med fokus på 
praksisformidling, uddannelsesformidling og forskningsformidling gennem nogle af følgende 
formidlingsformer: undervisningsmateriale, lærebøger, kompendier, gennem oplæg, 
webinarer, virtuelle oplæg, screen-cast, podcast, video og anden form for æstetisk 
videnskabsformidling. Målgrupperne for den levende formidling er læreruddannere, 
lærerstuderende og lærere. Denne forståelse af levende formidling henter inspiration i en 
nytænkning af literacy i naturfag, som bygger på unges måder at indhente viden i hverdagen, 
såvel digitalt som via andre kommunikationsformer1.  
 

1.4 Forskningsintegritet 
Forskning i CESE forpligtes i forhold til Den danske kodeks for integritet i forskning — 
Uddannelses- og Forskningsministeriet (ufm.dk). Dette kodeks bygger på tre grundlæggende 
principper, der bør gennemsyre alle faser af forskningen: Ærlighed, Gennemsigtighed og 
Ansvarlighed.  
 
Ærlighed 
Forskningens troværdighed sikres ved at forskere er ærlige, når de rapporterer målsætninger, 
metoder, data, resultater og metoder.  
 
Dette kræver præcis og afbalanceret rapportering ved:  

■ Præsentation og fortolkning af forskning  
■ Fremsættelse af påstande som er baseret på resultater  
■ Anerkendelse af andre forskeres arbejde  
■ Ansøgning om forskningsmidler  
■ Bedømmelse og evaluering af forskning 
 
Gennemsigtighed  
For at sikre troværdigheden af videnskabelige ræsonnementer og sikre at akademiske 
overvejelser stemmer overens med praksis inden for det relevante forskningsområde, bør alle 
faser i forskningen være omfattet af gennemsigtighed. 
 
Dette kræver åbenhed ved rapportering af:  

■ Interessekonflikter 
■ Planlægning af forskning  
■ Anvendte forskningsmetoder 
■ Resultater og konklusioner 
 
Ansvarlighed 
For at sikre pålidelig forskning bør alle involverede parter kunne holdes ansvarlige for den 
udførte forskning.  
 

 
1 Tang, K. (2015). Reconceptualising science education practices from New Literacies research. Science Education International. 26: pp. 307-324 
 

https://ufm.dk/publikationer/2015/den-danske-kodeks-for-integritet-i-forskning
https://ufm.dk/publikationer/2015/den-danske-kodeks-for-integritet-i-forskning
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Dette kræver, at forskere og institutioner påtager sig et ansvar for den forskning, de udøver, 
med hensyn til:  

■ Forskningsresultaters korrekthed og pålidelighed  
■ Overholdelse af alle relevante bestemmelser  
■ Opbygning og bevaring af en kultur, der understøtter integritet i forskning, via undervisning, 

oplæring og supervision  
■ Sikring af passende håndtering af brud på ansvarlig forskningspraksis  



 

Side 6 af 26 

BILAG 2: FORSKNINGSOMRÅDER  

Baggrund for prioritering i FS22 
Naturfagsdidaktisk forskning har i forlængelse af udviklingen i den offentlige sektor (Greve, 
2017) gennemgået et indholdsmæssigt skifte med udgangspunkt i den undersøgelsesbaserede 
undervisning, hvor målet er at udvikle elevers kompetencer inden for naturfagene. Denne 
tendens bygger ligeledes på de 21st century skills (Bellanca og Brandt, 2020), der spiller en 
stadig større rolle i den uddannelsespolitiske debat (Berthelsen, 2022) og har elevernes evne til 
samarbejde, problemløsning samt kritisk tænkning i centrum for undervisningen. 
Kompetencebegrebet vundet indpas – ikke mindst i dansk naturfagsdidaktik. Flere studier 
fremhæver behovet for forskning i kompetencebaseret naturfagsundervisning (Krogh, Dolin, 
Petersen, 2022, Rambøll og KP, 2019). Desuden er et accelererende ungdomsliv med til at 
udspænde ungdomslivet mellem mange arenaer (Görlich, Katznelson & Pless, 2022), hvor ikke 
mindst klodens tilstand spiller en vigtig rolle i ungdomslivet.  
 
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. 
 
CESE-forskningsstrategi 2022 bygger videre på de skitserede tendenser og prioriterer 
forskningstematikker, der korresponderer med de dokumenterede forskningsbehov inden for 
dansk naturfagsdidaktik (Krogh, Dolin, Petersen, 2022, Rambøll og KP, 2019) samt det 21ende 
Århundredes Kompetencer og den tværfagligt orienterede naturfagsdidaktik. 
 
Forskningsstrategien inddeles i to områder:  

1. NAFA-temaforskning – følgeforskning i forlængelse af de besluttede NAFA-temaer 
(inkl. mulighed for tilknytning af ph.d.-projekter) 

2. Strategisk forskning i forlængelse af den til enhver tid gældende forskningsstrategis 
besluttede forskningsområder (inkl. mulighed for tilknytning af ph.d.-projekter) 

 
NAFA-temaerne er fælles for de tre indsatsområder i NAFA; indsatsen på grundskoleområdet, 
indsatsen på læreruddannelsesområdet og forskningsindsatsen (for uddybelse af 
forudbestemte NAFA-temaer se NAFA-ansøgningen). 
 
CESE´s forskningsstrategi 2022 bygger på følgende NAFA-temaer og prioriterede 
forskningsområder:  
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2.1 Forskning – NAFA-temaer 
 

 
 
Evaluering af naturfaglige kompetencer (NAFA-Tema 2 og strategisk forskning) 
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.  
 
Nogle af de centrale spørgsmål som CESE-forskningen kan opstille er: 

■ Hvordan kan evalueringspraksis integreres i undervisningen?  
■ Hvilke evalueringstilgange og -metoder er velegnede til at understøtte læring?  
■ Hvordan kan man etablere systematiske evalueringspraksisser, som både fremmer læring og 

bidrager til et validt vidensgrundlag som lærere/undervisere og ledere kan bruge i deres 
beslutningsprocesser? 
 

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. 
 
Centrale spørgsmål som CESE-forskningen kan rejse i forbindelse med dette tema kunne være: 

■ Hvordan er tilknytningen mellem STEM fagligheden og den teknologiske dannelse samt 
samspillet mellem fagdidaktiske metoder og fagoverskridende problematikker, som 
eksempelvis SSI-problemstillinger? 

■ Hvordan er samspillet mellem STEM-faglig dannelse, teknologisk dannelse og 
almendannelse?  

■ Hvilken rolle spiller digital teknologiforståelse i naturfagsundervisningen sammenlignet med 
andre former for teknologisk dannelse?  
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2.2 FS22 Forskningsområder - Strategisk forskning 
 

 
 
Naturfaglig undervisning i bæredygtig udvikling 
Bæredygtighedsundervisning i naturfagene og hvordan naturfagsundervisere arbejder med 
udvikling af en bæredygtighedsdidaktik og indarbejder bæredygtighedsdagsordenen i den 
kompetenceorienterede naturfagsundervisning med særligt fokus på udvikling af elevers 
handlekompetence og omverdensforståelse.  
 
Et centralt spørgsmål som CESE-forskningen kan opstille kunne være: 

■ Hvordan kan der arbejdes med kapacitetsopbygning således, at handlekompetence udvikles 
hos elever, når de gennem deres skoleforløb arbejder med visioner og handlinger for 
bæredygtig fremtid? 
 

Skolestrukturer og kulturer som understøtter udvikling af motiverende 
naturfagsundervisning  
Skolestrukturer, skolekulturer og hvilken rolle strukturer og kulturer spiller i udvikling af 
motiverende naturfagsundervisning. Studier kunne fx omfatte whole system approach 
undersøgelse af naturfagsdidaktikken i relation til Åben skole, naturfaglig kultur i 
lærerkollegiet, lærersamarbejde, tværfagligt samarbejde, inkluderende naturfagsundervisning.  
 
Nogle af de centrale spørgsmål som CESE-forskningen kan opstille kunne være: 

■ Hvilken rolle spiller lokale strukturer for undervisernes muligheder for at udvikle og 
gennemføre motiverende naturfagsundervisning, og hvilke muligheder og begrænsninger 
findes i Åben skole? 

■ Hvad betyder den lokale naturfaglige kultur i relation til motiverende 
naturfagsundervisning? 
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Elevcentreret naturfagsundervisning  
Aktiverende naturfagsundervisning, der fx inkluderer problembaserede, undersøgelses-
baserede, designbaserede, innovationsbaserede undervisningsformer, der blandt andet har 
fokus på at styrke elevers problemløsningskompetencer i transdisciplinære sammenhænge, fx 
baseret på scenariedidaktik.  
 
Et centralt spørgsmål som CESE-forskningen kan opstille kunne være: 

■ Hvordan fremmes elevinvolvering og self efficacy i naturfagsundervisningen fx i arbejdet 
med lokale naturfaglige problemstillinger? 
 

 

2.3 Realisering af FS22 
 
FS22 realiseres ud fra ovenstående NAFA-temaer, prioriterede forskningsområder og 
excellence i samskabende naturfagsdidaktisk forskning.  
 
I FS22 fremhæves det, at CESE bestræber sig på at skabe excellence i samskabende 
naturfagsdidaktisk forskning med national forankring i NAFA’s tre indsatsområder ud fra 
følgende elementer: 

■ Samskabende forskning: Vores ambition er at være forbillede for naturfagsdidaktisk 
forskning i Norden og i verden, samt 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 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 NAFA-
partnerinstitutioner 

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

Disse elementer af excellence kobles til forsknings-temaer og prioriterede forskningsområder i 
FS22 gennem den didaktiske trekant. CESE-forskning kobler sig til den didaktiske trekant (lys 
grøn i figuren nedenfor) og prioriterer forskningsområder, der er undervisningsrettede, 
elevrettede og rettet mod underviserne. Cirklen (mørk grøn) illustrerer ambitionen om 
excellent forskningssamarbejde.  
 
Alt i alt er det ambitionen på baggrund af forskningsstrategi 2021 at fortsætte med at realisere 
CESE´s arbejde gennem excellent forskning inden for de prioriterede forskningsområder og 
NAFA-temaer i FS22. 
 
Realisering af FS22 – Excellent forskningssamarbejde 
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Det er CESE´s ambition at operationalisere FS22 ved at bygge på eksisterende potentialer og 
styrkepositioner i feltet af partnerinstitutioner i en kobling mellem mennesker og forsknings-
områder og derigennem arbejde pragmatisk med excellence-opnåelse. Det sker ved, at CESE 
tager igangværende og eksisterende ekspertise i betragtning i bemanding af forsknings-
projekter. Fx synergi i forlængelse af Ph.d.-afhandlinger, internationalt netværk og 
kompetence inden for naturfagsdidaktisk forskning.  
 
Litteratur 
Bellanca, J.A. og R. Brandt (red.) (2010). 21st Century Skills: Rethinking How Student Learn. 
Bloomington: Solution Tree Press.  
 
Berthelsen, U.D., (2022). 21st century skills, om det 21. århundredes kompetencer – fra 
arbejdsmarkedspolitik til allemandseje, Nationalt Videncenter for Læsning, Samfundslitteratur. 
 
Greve, C. (2002). New public Management. København: Nordisk Kultur Institut. 
 
Görlich, A., Katznelson, N., & Pless, M. (2022). Mistrivsel i lyset af tempo, præstation og  
psykologisering-Om ny udsathed i ungdomslivet. 
 
Krogh, L. B., Dolin, J., & Petersen, M. R. (2022). De vigtigste udfordringer i det danske 
naturfagsdidaktiske felt. MONA-Matematik-og Naturfagsdidaktik, 2022, 24-42. 
 
Rambøll & Københavns Professionshøjskole, (2019). Undersøgelse af kompetencebehov bland 
naturfagslærere i grundskolen. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. 
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BILAG 3: PRINCIPPER FOR BEMANDING AF 
FORSKNINGSPROJEKTER 

Rekruttering til forskningsprojekter tager udgangspunkt i en række principper:  
 

1. Projektgrupper bidrager til forskning af høj kvalitet i overensstemmelse med 
kvalitetskriterierne for excellent forskning (se Forskningsstrategi21 og bilag 2) samt 
forskningsværdi-grundlaget (se bilag 1). Det betyder, at forskergrupper 
sammensættes, så det altid er forskningsprojektets indhold sammenholdt med 
potentielle projektdeltageres forskningskompetencer, der afgør bemandingen.  

 
2. Forskningsprojekter bidrager aktivt til forskningskvalificering af “noviceforskere” 

(forskere med lav “forskningsalder”) i det naturfagsdidaktiske felt: Det betyder, at 
CESE-forskning har en forpligtigelse til opkvalificering og videreudvikling af 
forskningskompetencer i det naturfagsdidaktiske felt. Der sker gennem mentor-novice 
samarbejde i forskningsprojekterne.  

 
3. Forskningsprojekter bidrager til national spredning og opbygning af 

forskningskapacitet. Det betyder, at CESE-forskning har en forpligtigelse til at bidrage 
til forskningskapacitetsopbygning ved alle deltagende professionshøjskoler og 
universiteter. 

 
4. Forskningsprojekter bidrager til inspiration og samarbejde med internationale 

eksperter. Det betyder, at vurdering af de nationale forskningskompetencer indenfor 
et forskningsfelt kan vise, at der er behov for inspiration udefra. Eksempelvis ved 
etablering af et internationalt advisory board eller ved konkret forskningssamarbejde 
med en internationalt anerkendt ekspert indenfor projektets forskningsfeltet.  

 
Projektleder i et forskningsprojekt har dokumenteret erfaring med projektledelse og 
gennemførelse af forskningsprojekter.  
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BILAG 4: LÆRING AF CESE’S  
FORSKNINGSSTRATEGI 2021 

Denne bilag bygger på data fra CESE-møder, hvor forskellige konstellationer i NAFA har drøftet 
Forskningsstrategi 21 samt interviews/reflekteret dialog med udvalgte tværgående grupper. 
Formålet med bilaget er at fungere som et velbegrundet kvalitativt grundlag for udformning af 
Forskningsstrategi 22 i CESE. Bilaget fremhæver først udvalgte relevante opmærksomheds-
punkter eller pointer omkring: Vision og mål, forskningsprojekter (organisering og temaer), 
kvalitet og samarbejde samt formidling. Herefter følger vigtige pointer fra interview med CESE-
ledelsen og CESE-ledelsesstøtte. Slutteligt samles der op på konklusioner fra de foregående 
afsnit.  
 

4.1 Datagrundlag og metoder 
Datagrundlaget for dette bilag bygger på referater og videooptagelser af møder samt i 
tværgående grupper, der er tilknyttet CESE, samt interviews/reflekteret dialog med hhv. NAFA-
ledelse og med CESE-ledelse (Martin Sillasen og Gitte Miller Balslev). Bilaget tager samlet set 
udgangspunkt i følgende:   
 

Organiseringstype Datakilder 

NAFA-programledelse 
Deltagere: Ivar Ørnby, Kia Wied, Jens Juelsgaard Larsen 
Interviewere: Martin Krabbe Sillasen og Gitte Miller Balslev 

Type: Lydfil fra 
fokusgruppeinterview 
Dato: 31.08.2022 

CESE-ledelse 
Deltagere: Martin Krabbe Sillasen og Gitte Miller Balslev 
Interviewer: Tina Maria Brinks 

Type: Lydfil fra 
fokusgruppeinterview 
Dato: 05.09.2022 

CESE-ledelsesstøtte 
Deltagere: Ditte Busted 
Interviewere: Martin Krabbe Sillasen og Gitte Miller Balslev 

Type: Lydfil fra 
interview 
Dato: 20.09.2022 

Styregruppe 
Deltagere: Gitte Sommer Harrits, Mikkel Bohm, Anette Kolmos 
(for Olav Geil), Jakob Harder, Sami Boutaiba, Claus Holm, 
Marianne Holmer, Nanna Lohman, David Mayntz, Morten 
Kallestrup, Lis  
Madsen, Kristina Koch Sloth, Charlotte Worm, Ivar Ørnby, Jens 
Juelsgaard Larsen, Kia Wied samt CESE-ledelse Martin Krabbe  
Sillasen og Gitte Miller Balslev, og fondsrepræsentant Berith 
Bjørnholm 

Type: Referat og 
videooptagelse fra 
styregruppemøde 
Dato: 03.12.2021 
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Ikke til stede: Olav Geil, Jan Alexis Nielsen, og fondsrepræsentant 
Agi Csonka 

Projektlederpanel 
Deltagere: Birgitte Lund Nielsen, Rune Müller Kristensen, Steffen 
Elmose, Christina Madsen, Thomas Albrechtsen, Jan Sølberg samt 
CESE-ledelse, Martin Krabbe Sillasen og Gitte Miller Balslev 

Type: Referat og 
videooptagelse fra 
projektlederpanel 
Dato: 29.08.2022 

Nordisk ekspertgruppe 
Deltagere: Ane Qvortrup, Tine Sophie Prøitz, Christina Ottander,  
Maria Andrée samt CESE-ledelse, Martin Sillasen og Gitte Miller 
Balslev 

Type: Videooptagelse 
fra nordisk 
ekspertgruppemøde 
Dato: 17.12.2021 

Udviklingsgruppe CESE 
Deltagere: Anders Vestergaard Thomsen, Bjørn Friis Johannesen, 
Christian Christup Kjeldsen, Claus Auning, Connie Svabo, Jan  
Sølberg, Lykke Bertel, Martin Kjær Hornsgaard, Morten Rask  
Petersen, Peer Daugbjerg samt CESE-ledelse Martin Krabbe  
Sillasen og Gitte Miller Balslev 

Type: Videooptagelse 
fra 
udviklingsgruppemøde 
Dato: 23.11.2021 

 
Det kvalitative datamateriale er tematisk analyseret og kondenseret med udgangspunkt i 
tematiseringer fra FS21. Derudover er resultater, der i øvrigt er fremkommet, fremhævet 
løbende.  
 

4.2 Resultater fra datamateriale 
I dette afsnit fremhæves de udvalgte relevante resultater opdelt på afsnittene Vision og mål, 
temaer og felter, kvalitetssikring og projektmodning, outreach og forbedringer FS22.  
 

Vision og mål 
Styregruppen fremhæver helt overordnet at det er vigtigt, at NAFA sætter sig spor i den 
undervisning som børnene på skolerne møder. Det tager lang tid inden det rammer 
klasselokalet. Derfor er det vigtigt med praksisvinklen. En bekymring er, at NAFA’s formål ikke 
implementeres i praksis og derfor er det værdimæssige ’oversættelsesarbejde’ vigtigt. CESE 
skal se på hvor det er lykkes at indarbejde praksisændring i selve forskningen og beskrive 
eksisterende samarbejder på tværs (fx LSUL og aktionsforskning). Det er vigtigt at overveje, 
hvordan forskningen kommer ud i klasseværelserne.  
 
Derfor fremhæves vigtigheden i at næste FS har mere fokus på, hvordan ”de tre søjler” 
(indsatsområderne) spiller sammen i relation til omsætning af viden. Der kan i de tre 
indsatsområder, ifølge styregruppen, nemlig være forskellige kriterier for viden i hhv. 
forskningsviden, professionsviden og praksisviden. CESE skal derfor overveje hvordan dette 
formidles og værdisættes.  
 
Et opmærksomhedspunkt fra nordisk ekspertgruppe er, at FS22 bør tage udgangspunkt i mere 
konkret naturfagsdidaktisk forskning, fx danske studier om teknologisk dannelse. Der gives 
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udtryk for at excellence-begrebet skal kunne holdes op imod noget konkret for at kunne bruge 
det (fx ’excellence ift. hvad?). Dvs. at selve målene skal konkretiseres yderligere, fx med 
henblik på at de også kan evalueres på i højere grad end det er tilfældet nu. 
 

Forskningsprojekter (organisering og temaer) 
Styregruppen anbefaler i forbindelse med forskningsprojekter, at: 1) følgeforskningen bør se 
på den kommunale implementering, 2) naturfagene i læreruddannelsen skal være synlige i 
projekterne, 3) forskningsprojekter må ikke udelukkende have samarbejdsprocesser og 
læringsprocesser som genstandsfelt, men der skal fx være en tydeligere rød tråd i forhold til 
forskningens forandringspotentiale ift. praksis. 
Både styregruppen og nordisk ekspertgruppe foreslår desuden, at metodepluralisme er skrevet 
frem i forskningsstrategien – dvs. ikke udelukkende designbaserede metoder, men også mixed-
methods studier, kvantitative studier, mv.  
 
Et andet type organisatorisk opmærksomhedspunkt, der kan være relevant for 
forskningsstrategien, drejer sig om rollefordelingen blandt dem der deltager i flere forskellige 
grupper/forskningsprojekter i NAFA. Der kan ifølge deltagere i projektlederpanelet være et 
dilemma i, at der er overlap mellem de personer, der udvikler (fx i LU-sporet) og de personer, 
der forsker i det. Det vurderes som et løbende dilemma, som skal drøftes både i forbindelse 
med de enkelte sager, men også internt i NAFA-ledelsen.   
 
I projektlederpanelet stilles der ligeledes spørgsmålstegn ved årsagen til at CESE opererer med 
en adskillelse af følgeforskning og strategisk forskning. CESE-ledelsens svar på dette er, at CESE 
som indsatsområde er ”født” således med udgangspunkt i NAFA-projektansøgningen, vel 
vidende at der kan være uhensigtsmæssigheder forbundet med, at følgeforskning, der i 
udgangspunktet ”følger” en indsats underlægges et participatorisk element. Dette kan 
overvejes både ift. den interne og eksterne formidling af FS22. 

Kvalitet og samarbejde 
Blandt de mere logistiske forhold, der blev drøftet på projektlederpanelet, var, at der i tvær-
institutionelt samarbejde kan være nogle konkrete udfordringer/benspænd; 
UC-ansatte har ikke en udvidet biblioteksadgang, hvilket er problematisk ifm. litteratursøgning 
i forskningsprojekterne. Det blev foreslået, at en pragmatisk tilgang kan være, at man kobler 
sig på universitets-kollegerne i forskningsprojektet og/eller gennemfører sin litteratursøgning 
på et af universitetsbibliotekerne.  
 
En anden udfordring er, at det på tværs af NAFA’s indsatser, er nødvendigt med en 
tværgående koordineringsfunktion, der har et løbende overblik over dataindsamlinger på 
tværs af forskningsprojekter og på forskellige organisatoriske niveauer. Det er nødvendigt for 
at undgå informant-overbelastning på deltagende skoler og læreruddannelser. Denne fælles 
koordinering er NAFA-ledelsen i gang med at drøfte og finde mulige modeller for. Det 
fremhæves af flere grupper, projektlederpanel, NAFA-ledelse, CESE-ledelse og 
udviklingsgruppe, hvor der på forskellige måder fremhæves en opmærksomhed på hvordan 
koordinering af empiri-aktiviteter sker fremadrettet. I NAFA-ledelsen fremhæves konkret tre 
løsningsforslag: 1) koordinering som ”pilot” (én person starter op på noget, fortsætter i 
fællesskab), 2) koordinering i form af én person, og 3) koordinering med en pragmatisk tilgang 
(’vi starter et sted og ser hvordan det går’).  
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I forbindelse med det, er et opmærksomhedspunkt i øjeblikket, at der pågår et arbejde for at 
udarbejde en fælles databehandleraftale på tværs af UC’er og universiteter, hvilket viser sig 
som en svær opgave pga. forskellige fortolkninger af GDPR-lovgivninger, praksisser og 
organiseringer.  
 
På baggrund af disse to opmærksomhedspunkter angående fælles koordinering og GDPR, kan 
det derfor være relevant for CESE i relation til FS2022 at indtænke, hvordan 
organisering/koordinering bør beskrives i forskningsstrategien. Hvilke snitflader har direkte 
implikationer for CESE på en måde, så det er nødvendigt at medtage i forskningsstrategien? Og 
hvornår er det omvendt en opgave, som NAFA som organisation bør løse?  

 
Formidling 
At CESE i NAFA-projektansøgningen er organiseret med adskillelse mellem følgeforskning og 
strategisk forskning er en vigtig pointe. Derfor kan en anbefaling være at overveje, hvordan 
dette formidles i FS22 og i forlængelse af det, hvordan det formidles eksternt.  
 
Et opmærksomhedspunkt i forhold til FS22 kan fra NAFA-ledelsen være, hvad skal formålet 
med forskningsstrategien være. Det fremhæves eksempelvis, at der er et tydeligt fokus på 
excellence-begrebet og herunder tværgående processer, som vidensflow. Men i 
læreruddannelsesindsatsen er der et ønske om mere fokus på forskning med 
naturfagsdidaktisk indhold (jf. hovedmål 3 i programansøgningen), og hvordan der skabes 
viden herunder der kan omsættes til praksis. Det er dog en vigtig pointe, at CESE’s formål i 
NAFA-programansøgningen har et tværgående fokus og derfor skal ønsket om mere 
forskningsmæssig naturfagsdidaktisk indhold være forenelig med det.  
I den forbindelse kan det være relevant at overveje i relation til CESE-forskningsstrategi, 
hvorvidt formålet med hhv. FS22, strategiske forskningsprojekter og følgeforskningsprojekter 
er klart formidlet, og hvordan det i så fald bør gøres. Formidlingen, eller narrativet om FS22 er 
derfor helt afgørende fremadrettet – det foreslås i interviewet med NAFA-ledelsen, at det fx 
kan operationaliseres ved at have et løbende punkt, der adresserer dette på alle relevante 
gruppemøder.  
 
I den forbindelse foreslås det i interviewet med NAFA-ledelsen, at det ekspliciteres hvordan 
synergien mellem de tre indsatsområder er/skal være (jf. trekantsmodellen), og hvordan Skole- 
og LU-indsatserne informerer CESE, og herunder hvordan tilbageløbet fra CESE til Skole- og LU-
indsatserne sker. Dette for at imødekomme de forskellige forventninger, som de tre 
indsatsområder kan have til hinanden.  
 

4.3 Perspektiver fra CESE-ledelse 
Perspektiver der fremhæves i dette delafsnit sammenlignes med ovenfornævnte resultater i 
rapportens sidste opsamlende afsnit. I første delafsnit fremhæves opmærksomhedspunkter og 
perspektiver fra CESE-ledelsen, Gitte Miller Balslev og Martin Krabbe Sillasen, og i andet 
delafsnit, fra CESE-ledelsessupport, Ditte Busted, der er projektstøtte i forbindelse med 
projektmodning af projekter.  
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Interview med CESE-ledelse: 
I interviewet med CESE-ledelsen er en af de ting, som de oplever at være lykkes med, 
samarbejde mellem institutioner med forskellige dagsordner. De oplever, at den væsentligste 
årsag er at de har fået etableret tillid, og fremhæver desuden at det er helt afgørende for både 
det samarbejde, der er etableret hidtil, men også fremadrettet. I løbet af CESE’s levetid har 
CESE-ledelsen oplevet at samarbejdet både har været præget af stor tillid, men samtidig har de 
oplevet at befinde dem på kanten af et oplevet tillidsbrud fra samarbejdspartneres side. Det, 
at det lykkedes at afværge et decideret tillidsbrud betyder, at CESE-ledelsen har fået afprøvet 
samarbejdsformatet og det fremhæves som en væsentlig styrke.  
 
CESE-ledelsen oplever begge, at det indbyrdes samarbejde er udpræget tillidsfuldt, og det er 
da også afgørende for at kunne være i et dynamisk samarbejde med institutioner, der har 
forskellige dagsordner. CESE-ledelsen spiller nemlig en vigtig rolle ift. intern og ekstern 
procesledelse, hvor det for dem er vigtigt med transparens og ligeværd mellem 
samarbejdspartnere.   
 
Participatorisk forskning: 
Det første opmærksomhedspunkt der nævnes her, er, at participatorisk forskning skal 
kendetegne den forskning der udføres i CESE. Det kommer både til udtryk i den måde, 
forskningsprojekter organiseres og etableres på, og den måde der lægges op til at der forskes 
på. Det er vigtigt, at forskerne i forskningsprojekterne ”medinddrages” i procesmodningen af 
dem.  
Herunder er det vigtigt, at karakteren af den forskning der udføres, er at den er 
”praksisændrende” – men hvordan faciliteres det? I den forbindelse kunne det være gavnligt 
at overveje i relation til FS2022, hvorvidt ”praksisændrende” skal gradopdeles – skal alle 
forskningsprojekter i CESE være lige praksisændrende? Og hvilken praksis er der tale om i 
hvilke projekter?  
 
Oprettelse og forankring af forskeruddannelse i NAFA: 
I forlængelse af det, er udvikling af en Ph.d.-uddannelse et vigtigt aspekt af FS22. Det er et 
arbejde der pågår med samarbejdspartnere i øjeblikket og er et vigtigt strategisk element i 
forankringen af CESE.  
 
Beslutningsstruktur: 
Et andet opmærksomhedspunkt, der også fremhæves i interviewet, er kvalitetssikring, hvilket 
både gør sig gældende for de interne og de eksterne processer. Det nævnes, at en af årsagerne 
til at samarbejde er lykkes, er at CESE-ledelsen har valgt en ”stram beslutningsstruktur”, der 
har betydning for CESE’s muligheder og udfordringer. Det kommer til udtryk ved at CESE-
ledelsen har etableret stærke strukturer for processer ved eksempelvis at udforme 
procesdokumenter. Det kommer også til udtryk ifm. forskningsprojekter, hvor CESE-ledelsen er 
sig bevidst om spændingsfeltet mellem ”styring/kontrol” på den ene side, og ”sparringsrum” 
på den anden side.  
 
Dette spændingsfelt vurderes i forbindelse med FS22 som et væsentlig løbende 
opmærksomhedspunkt hvortil selve parametrene for dette, bør vurderes og re-vurderes 
løbende. Dette fordi CESE-ledelsen også selv giver udtryk for, at de konstant prøver at 
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”udfordre eksisterende principper og holdninger”. ”Høj kompleksitet i opgaven fordrer i den 
forbindelse løbende fokus på grundværdier og processer”, hvorfor CESE-ledelsen også i 
udformningen af FS2022 bør overveje og vurdere styringsgraden.  
 
Forankring af viden: 
Et tredje opmærksomhedspunkt, der kommer til udtryk i interviewet med CESE-ledelsen selv 
nævner, er spørgsmålet om, hvordan viden forankres (fx forholdet mellem danske og 
internationale publikationer). Hvad skal årsagen med forskning udført i CESE-regi være, og 
hvilket sigte bør den have?  
 
I den forbindelse nævnes også, at det er vigtigt at det fagdidaktiske indhold i forskningen 
styrkes, jf. også fx feedback fra nordisk ekspertgruppe. Derfor vil karakteren af den forskning, 
der pågår i CESE i øjeblikket, ændre sig fra at være af mere organisatorisk karakter, til at være 
af mere fagdidaktisk karakter. Det vurderes i denne rapport, at det er vigtigt at overveje, hvor 
formidlingen af denne bevægelse bedst kan udføres hhv. internt og eksternt.  
 

4.4 Interview med CESE-ledelsesstøtte (projektstøtte) 
På baggrund af interview med CESE-ledelsesstøtte, Ditte Busted, kommer det først og 
fremmest til udtryk, at denne funktion bredt opleves som meget nyttig og vigtig fra både CESE-
ledelse og projektgrupper. En observation fra Ditte Busted er i den forbindelse, at det er 
UC’erne, der i højere grad har behov for projektstøtte fremfor universiteterne.  
 
Selvom projektstøttefunktionen fungerer godt og er med til at operationalisere CESE som 
forskningsindsats i NAFA, er der også enighed om, at projektstøttens funktion i forhold til 
projektmodningen, løbende bør være et opmærksomhedspunkt. Dette fordi det er et vigtigt 
fundament for at projekter kommer godt i gang, og for at projektgruppedeltagere føler sig 
trygge og tilpas ”klædt på” til at projektstyre i en NAFA-sammenhæng.  
 
Et opmærksomhedspunkt er især, at Ditte Busted som projektstøtte overhovedet kan få nok 
timer til at udføre CESE-ledelsessupport. I øjeblikket finansieres timerne delvist af NAFA og af 
VIA, overvejende af sidstnævnte part. Det er vigtigt at italesætte dette løbende og at der 
samtidigt er et løbende fokus på Ditte Busteds portefølje med henblik på at ”passe på” at der 
er nok arbejdstid til de væsentligste opgaver.  
 
Et vigtigt opmærksomhedspunkt, som for Ditte Busted i øjeblikket er krævende, er en fælles 
databehandleraftaler, som til tider er udfordrende. Arbejdet med det pågår i øjeblikket og 
fortsætter i den kommende periode.  
 
Slutteligt kan det fremhæves, at Ditte Busted oplever det interne samarbejde i CESE som 
værende rigtig godt, og at hun oplever at få opbakning og støtte fra CESE-ledelsen i tilpas grad.  
 

4.5 Opsamling på mulige overvejelser til FS22 
Vision og mål 

■ Hvordan kan CESE fremskrive, hvordan de strategisk kan være med til at fremme 
fagdidaktisk forskning i FS2022, herunder hvordan delmål skal være med til at opnå dette?  
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■ Hvordan er/bør synergien være mellem de tre indsatsområder, herunder hvordan der tages 
højde for de tre forskellige vidensperspektiver, der grundlæggende er tale om?  

■ Hvordan kan mål konkretiseres yderligere i FS22?  
 

Temaer og felter 

■ Fremskrivning af et fokus på mere fagdidaktisk forskning (fx med inspiration fra DELPHI-
studiet). 

 

Kvalitetssikring og projektmodning 

■ Metodepluralisme som et strategisk sigte med både strategiske forskningsprojekter og med 
følgeforskningsprojekterne.  

■ Rollefordeling mellem forskere der både deltager organisatorisk i NAFA (fx i en 
udviklingsgruppe), og som også deltager i forskningsprojekterne – hvad er implikationerne 
heraf?  

■ Fælles koordinering i NAFA af empiri-dataindsamlinger med fokus på at undgå informant-
overbelastning – hvilken rolle spiller CESE ift. det og hvilken rolle bør CESE spille?  

■ Hvordan bør spændingsfeltet mellem høj styring og lav styring spille i hhv. den interne og 
eksterne procesledelse, og hvilke implikationer har det for CESE? NAFA? Deltagere i 
forskningsprojekter?  

■ I feedback fra programledelsen fremhæves det, at projektmodningsmodellen fungerer godt, 
og et opmærksomhedspunkt i FS22 kan være at implementere den samme model i Ph.d.-
projekter på samme måde som forskningsprojekter. 

 

Outreach/formidling 

■ Fokus på hvordan FS22 formidles internt og eksternt – hvad vil vi i CESE gerne 
fremskrive/fokusere på i hvilke kontekster?  

■ Konkretisering af brede mål – hvornår er et mål for bredt eller for snævert? Et konkret 
forslag fra NE består i, at mål skal kunne direkte evalueres (måske effektmåles?) på.  

■ Hvordan kan FS22 formidles, så den er letlæselig og forståelig for alle interessenter?  
 

Inddragelse i udarbejdelse af forskningsstrategier 

■ Fokus på tilrettelæggelse af proces for inddragelse af centrale CESE-aktører i forbindelse 
med etablering af kollaborativ udvikling af forskningsstrategier 

■ I forbindelse med udvikling af Forskningsstrategi 2022 er følgende aktører involveret i 
udvikling og prioritering af forskningsområder på baggrund af en nøje tilrettelagt 
inddragelsesproces: 
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BILAG 5: CESE-PH.D.-UDDANNELSE 

Med baggrund i den styregruppegodkendte Forskningsstrategi 21, skal CESE etablere en Ph.d.-
uddannelse med visionen om at:  

■ Fremme kapacitetsopbygning af naturfagsdidaktisk forskning i spændingsfeltet mellem 
professionshøjskoler og universiteter. 

■ Skabe et nationalt naturfagsdidaktisk forskningsmiljø med læreruddannelsen og grundskolens 
naturfagsundervisning som genstandsfelt i samarbejde med NAFA’s partnerinstitutioner. 

■ Skabe NAFA-Forskernetværk (NAFA-Forsk), og herigennem udbyde forskningskursus, som CESE 
Ph.d.-studerende skal deltage i. Forskningskurset udbydes også til andre interesserede Ph.d.-
studerende. 
 

CESE-Ph.d. Stipendier igangsættes med udgangspunkt i et af de forskningsindsatsområder, som er 
beskrevet i den gældende forskningsstrategi, og vil fortrinsvis, når det kan lade sig gøre tilknyttes et 
CESE-forskningsprojekt.  

Der udarbejdes en samarbejdsaftale mellem de seks professionshøjskoler og fire deltagende 
universiteter, som indeholder en række principper som understøtter fælles praksis for  

1. Etablering og drift af Ph.d.-uddannelsen, interne afregninger mv. 
2. Transparens og agilitet i forhold til projektdrift 

 
Principperne for etableringen af CESE´s Ph.d.-uddannelsen er: 

■ Ligeværdighed mellem partnerinstitutionerne med respekt for respektive roller 
■ Fælles kursus for de Ph.d.-studerende i uddannelsesforløbet (se bilag 6) 
■ Sammenlignelige vilkår for de Ph.d.-studerende 
■ Sammenlignelige vilkår for de økonomiske rammer for uddannelsesforløbene 
■ Kapacitetsoptimering indenfor rammerne af CESE´s Ph.d.-bevilling 
■ Åbenhed og transparens omkring indhold og økonomi 
■ Kapacitetsanalyse som udgangspunkt for igangsættelse af Ph.d.-stipendiekald 
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BILAG 6: NAFA-FORSK OG NAFA-VIDEN 

NAFA-Forsk er et akronym for de forskellige slags kurser og mødeaktiviteter med fokus på CESE-
forskning, herunder fx: 

■ Ph.d.-kurser for CESE’s Ph.d.-studerende. Udvikles med inspiration fra det svenske FontD-
forskerprogram.  

■ Forskningskurser for både Ph.d.-studerende, forskningsinteresserede læreruddannere, samt 
naturfagsdidaktiske forskere fra både professionshøjskoler og universiteter. Det kunne fx være 
kurset: ”Kvalitativ dataanalyse med NVIVO” (se NAFA-Forsk - NAFA) 

■ Online webinarer med internationale og danske naturfagsdidaktiske eksperter omkring aktuelle 
tematikker for CESE Forskningen. Formålet er at dele viden og udveksle erfaringer på det 
naturfagsdidaktiske område. (Se fx LSUL og CESE/NAFA inviterer til møderække om 
naturfagsdidaktik - SDU) 

 
NAFA-Viden er et akronym for den vidensdelingsplatform NAFA har etableret på www.NAFA.nu. 
NAFA producerer viden i alle tre indsatsområder: CESE, Læreruddannelsesindsatsen og 
Skoleindsatsen. Den viden skal dels anvendes på tværs af programmet, men NAFA vil også løbende 
videreformidle denne viden til andre interesserede. Al viden, der kan tænkes at have interesse for 
området, samles på denne side. 
På NAFA-viden formidles viden på forskellige kanaler og med forskellige målgrupper.  
 
De forskellige kanaler omtales kortfattet her: 

■ CESE-viden: Her formidles forskning bl.a. i form af vidensrapporter og afrapportering af 
forskningsprojekter: CESE Viden - NAFA 

■ Læreruddanner-viden: Som en del af NAFA’s indsats på læreruddannelsen arbejder 
læreruddannerne i professionelle læringsfællesskaber, PLF’er, med at udvikle didaktiske 
undervisningstiltag, som afprøves sammen med lærerstuderende, forskere, lærere i grundskolen 
m.fl. Denne side samler de vidensprodukter, som er relateret til NAFA’s indsats i 
læreruddannelsen: Læreruddanner Viden - NAFA 

■ NAFA-podcasts: NAFA udgiver løbende podcasts som en del af sin vidensformidling: NAFA 
Podcasts - NAFA 

■ NAFA Webinarer: NAFA formidler løbende viden fra projekter og fra partnere om alle aspekter af 
naturfagsdidaktikken gennem webinarer:  NAFA Webinarer - NAFA 

 
 
  

https://nafa.nu/cese-varetager-nafas-naturfagsdidaktiske-forskning/nafa-forsk/
https://www.sdu.dk/da/forskning/stem/aktuelt/netvaerksmoede-for-naturfagsdidaktikere
https://www.sdu.dk/da/forskning/stem/aktuelt/netvaerksmoede-for-naturfagsdidaktikere
http://www.nafa.nu/
https://nafa.nu/nafa-viden/cese-viden/
https://nafa.nu/nafa-viden/laereruddanner-viden/
https://nafa.nu/nafa-viden/nafa-podcasts/
https://nafa.nu/nafa-viden/nafa-podcasts/
https://nafa.nu/nafa-viden/nafa-webinarer/
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BILAG 7: CESE'S ORGANISATORISKE GRUNDLAG 

7.1 CESE som en del af Naturfagsakademiet 
Naturfagsakademiet (NAFA) blev etableret i august 2021 som et syvårigt program med det formål at 
bidrage til kapacitetsopbygning og kompetenceudvikling af læreruddannere samt styrke det 
naturfagsdidaktiske forskningsmiljø omkring læreruddannelsen og læreres professionelle udvikling. 
  
Begrundelsen for at etablere NAFA henter bl.a. inspiration i Den Nationale Naturvidenskabs-strategi 
(2018), hvor der ifølge indsatsområde 2 er behov for fagligt dygtige og engagerede lærere opdateret 
med den nyeste viden indenfor naturfagsdidaktik. Lærerne og lærerstuderende skal derfor ”tilbydes 
kompetenceudvikling og i højere grad have støtte til at inddrage og omsætte ny viden i deres 
undervisningspraksis (s.11)”.   
 
Men som der står i NAFA-projektbeskrivelsen, så har få initiativer været nationalt forankrede, hvilket 
har medført nogle udfordringer: ”Viden bliver ikke udbredt og omsat til undervisning i den grad, det 
potentielt kunne ske. Der har bl.a. ikke været sat ind med en koordineret kompetenceudvikling af 
læreruddannerne, der skal sikre et højt fagligt niveau blandt grundskolelærerne.” (NAFA, 2020, s.4)  
  
For at imødekomme disse udfordringer bygges aktiviteterne i NAFA op omkring tre nationalt 
koordinerede indsatser (se figur 1).  
 

  
Figur 1: NAFA-programmet er bygget op omkring tre indsatser: Læreruddannelses-indsatsen, 
grundskoleindsatsen og CESE-forskningsindsatsen. Pilene indikerer, at der foregår en løbende 
koordinering af indsatserne på flere niveauer. CESE er en forkortelse for Center of Excellence in 
Science Education.  

  
Læreruddannelsesindsatsen  
Læreruddannelsesindsatsen fokuserer på kompetenceudvikling af læreruddannere, som organiseres 
i professionelle læringsfællesskaber både internt og på tværs af professionshøjskoler.   
  
De praksisnære forsknings- og udviklingsaktiviteter i læreruddannelsesindsatsen bidrager til at 
generere erfaringer til den dobbelte didaktiske situation i læreruddannelsen, som overordnet kan 
beskrives som værende koblingen mellem undervisningspraksis på læreruddannelsen og 
undervisningspraksis i grundskolen.   
  
Koblingen kan også karakteriseres ved hjælp af transfer-begrebet (fed blå-rød dobbeltpil i figur 2), 
som bruges til at beskrive om undervisning og læring i læreruddannelsens campusarena kan 
anvendes i skolens professionsarena og vice versa.  
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Figur 2: Transferbegrebet illustrerer den kobling, der er mellem undervisning i læreruddannelsen i 
campusarenaen og professionsarenaen i skolen og vice versa.  

  
Skoleindsatsen   
I skoleindsatsen undersøges det, hvilke kompetenceudviklingsmodeller der både kan tilgodese 
grundskolens behov, muligheder og efterspørgsel, og som bygger på aktuel forskning om, hvad der 
skaber forankring af læring inden for naturfag. Indsatsen skal bidrage til at stimulere efterspørgslen i 
kommuner og på skoler. Det er ambitionen, at der gennem programperioden opbygges et nationalt 
koordineret udbud med en vifte af gennemprøvede kompetence-modeller, der har fokus på faglig og 
naturfagsdidaktisk udvikling i relation til et eller flere naturfag. Et udbud, som kan bæres af sektoren 
og er attraktivt og realiserbart for målgruppen.  
 
Ifølge NAFA-projektbeskrivelsen (2021) er målet med indsatsen at udvikle og afprøve modeller for 
kompetenceløft, som er forskningsbaserede, bæredygtige og skalerbare. Med bæredygtig-hed 
menes, at modellerne både skal være økonomisk og tilrettelæggelsesmæssigt realiserbare såvel 
som, at de baserer sig på evidensbaseret læring. Med skalerbarhed menes, at modellerne skal have 
høje ambitioner for lærernes kompetenceløft samtidig med, at modellerne skal være så fleksible, at 
de kan imødekomme lokale ressourcemæssige og praktiske behov.   
 

Forskningsindsatsen – CESE  
Visionen med forskningsindsatsen er at booste dansk naturfagsdidaktisk forskning ved at opbygge og 
udbygge et samlet naturfagsdidaktisk forskningsmiljø på tværs af landets professionshøjskoler og 
universiteter med fokus på grundskolen og læreruddannelsen. Den forskning som igangsættes via 
forskningsindsatsen, skal være af højeste kvalitet, og for at understrege denne pointe benævnes 
NAFA’s forskningsindsats for Center of Excellence in Science Education (CESE).  
 
Ifølge NAFA-projektbeskrivelsen skal CESE ”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 læreruddannelsen”.  (NAFA, 2021, s.44)  
 

7.2 Organisationsteoretisk udgangspunkt for etableringen af CESE 
CESE’s organisatoriske udgangspunkt og videreudviklingen af CESE henter inspiration i forskningen 
omkring organisatorisk læring og forandringsprocesser i uddannelsessystemer.  
I dette afsnit refereres kort nogle af de teorier og begreber, som CESE-ledelsen bruger som 
pejlemærker: 
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NAFA som ramme for en forandringsproces 
På et overordnet plan kan den forandringsproces, som NAFA er med til at rammesætte opdeles i tre 
bredt definerede hovedfaser: Initiering, implementering og institutionalisering.  
 
Initiering 
Initieringen var den indledende proces, hvor NAFA-programbeskrivelsen blev udarbejdet i et 
koordineret samarbejde mellem ca. 50 personer fra de deltagende partnerinstitutioner.  
 

Implementering 
Implementeringen er den proces, hvor visionen med NAFA realiseres i praksis gennem de tre 
koordinerede indsatser som er beskrevet i foregående afsnit: Skoleindsatsen, 
Læreruddannelsesindsatsen og CESE-forskning.  
 
Traditionelt set er der to forskellige implementeringsstrategier, når forandringer omsættes til 
praksis: Top-down og bottom-up. Men i NAFA-sammenhæng forsøger vi at skabe en bottom-linked 
forandring, som operationaliseres både indenfor forskningsaktiviteter i CESE og igennem de tre 
koordinerede NAFA-indsatser. Bottom-linked samarbejde skabes gennem et mere eller mindre 
eksplicit samspil, dialog og forhandlinger mellem ledelse og medarbejdere – mellem program og 
programdeltagere (Balslev, 2012, 2021). Inden for innovationslitteraturen viser ny forskning, at 
bottom-up-begrebet skal nuanceres i forhold til de samarbejdsprocesser, der foregår. Kristensen 
(2011) argumenterer for, at bottom-up-begrebet let kommer til at overse væsentlige 
samarbejdsprocesser i innovationssammenhæng, hvorfor hun videreudvikler begrebet til bottom-
linked. Bottom-linked forandring omhandler forandringer eller innovationer, der er skabt gennem et 
mere eller mindre eksplicit samspil, dialog og forhandlinger mellem ledelse og medarbejdere 
(Kristensen 2011, s. 8). 
 
Fullan (2007) har på et generelt niveau identificeret en række karakteristika ved uddannelses-
forandringer, som er kritiske for at opnå succesfuld implementering, som også kan anvendes på 
NAFA. Disse generelle karakteristika ved en forandringsproces er behov, klarhed, kompleksitet og 
kvalitet:  
 

1. Er der behov for en given forandring? Undervisere har i deres daglige arbejde en tætpakket 
dagsorden. Derfor kan det være nødvendigt ikke bare at overveje, om der er behov for et 
forandringsinitiativ, men også hvor vigtigt et givent forandringsinitiativ er sammenholdt med 
andre behov.  

2. Klarhed i forandringsinitiativers mål og midler er et tilbagevendende problem. Selv om der 
er enighed om, at en forandring er nødvendig, er det ikke sikkert, at der er enighed om, hvad 
underviserne skal gøre anderledes for at nå målsætningerne med en forandringsproces.  

3. Kompleksitet refererer til henholdsvis udfordringen ved forandring og den grad af 
forandring, der kræves af de undervisere, der er ansvarlige for implementeringen. 
Komplekse forandringer er svære at gennemføre, og sandsynligheden for, at man ikke når 
målene, kan være stor.  

4. Forandringens kvalitet er i sig selv kompleks. Det rejser spørgsmålet om, hvem der 
definerer, hvad der er kvalitet ved forandringen. Hvis forandringen fx har en utilstrækkelig 
kvalitet, kan det medføre, at undervisere tager forandringen til sig, uden at den ændrer 
deres praksis. Men kvalitetens beskaffenhed kan også afhænge af, om andre aktører i 
tilknytning til NAFA med en større autoritet definerer kvalitet uden fornemmelse for den 
praksis, hvori forandringsinitiativet skal virke. Hvis det finder sted, kan forandringen komme 
til at virke top-styret.  

 
Institutionalisering 
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Institutionaliseringen er den proces, hvor forandringer og nye arbejdsrutiner konsolideres. 
Afslutningen af en given forandringsproces er kritisk med hensyn til konsolidering af 
forandringsprocessens resultater. I NAFA-programmet vil vi i høj grad bruge det sidste år (2027/28) 
på at konsolidere de opnåede forandringer.  

  

Meningsfuldhed med kapacitetsudvikling 
Ifølge Fullan (2007) er en væsentlig faktor til succesfuld kapacitetsudvikling, om deltagerne ser en 
meningsfuldhed med kapacitetsudviklingen. Meningsfuldhed med kapacitetsudviklingen kan 
karakteriseres som enten en restrukturering, hvor man ændrer på eksisterende strukturer og 
procedurer for at se, om det bliver mere effektivt, eller en rekulturering af praksis, hvor man ændrer 
på delte sociale forståelser af fælles normer, værdier, forventninger og handlinger. Restruktureringer 
er relativt enkle at gennemføre, men det er ikke nødvendigvis sikkert, at de giver et bedre udbytte. 
Rekulturering er derimod langt mere effektiv – men også mere kompleks at implementere – hvis 
man vil skabe succesfuld kapacitetsudvikling.  
 
I tilknytning hertil er det ifølge Fullan (2007) en stor udfordring, at kvalitet i forandrings-processer 
kan fortolkes meget forskelligt af forskellige aktører. For NAFA’s vedkommende er denne udfordring 
særdeles kompleks, da mange forskellige aktører er forbundne i komplekse netværk, der har både 
social og faglig karakter og sætter scenen for forandringsprocesser, såvel som for professionel 
udvikling (Sillasen 2014): Læreruddannere, lærerstuderende, lærere fra deltagende NAFA-skoler 
samt forskere fra både universiteter og professionshøjskoler. Hvordan denne udfordring adresseres, 
er afgørende for, om potentielle forandringer bliver meningsfulde for de forskellige deltagere. Her 
skal man være opmærksom på, at forandringer kan være skrøbelige processer fyldt med 
modsatrettede følelser og usikkerhed, der kan ende i enten succes eller fiasko:  

  

Real change, then, whether desired or not, represents a serious and collective experience 
characterized by ambivalence and uncertainty; and if the change works out, it can result in a 
sense of mastery, accomplishment, and professional growth. The anxieties of uncertainty and 
the joys of mastery are central to the subjective meaning of educational change and to the 
success or failure thereof. (Fullan, 2007, s.23)  

  
 

Inter-organisatorisk samarbejde gennem netværk  
Forskningsaktiviteter i CESE og samarbejdet med de andre to indsatser i NAFA forudsætter at 
personer arbejder sammen på tværs af de 11 deltagende partnerinstitutioner. For at kunne beskrive 
den form for inter-organisatorisk samarbejde lader CESE-ledelsen sig inspirere af Peter Miller, som i 
sin forskning i organisatorisk læring har observeret to forhold, der er vigtige for muligheden for at 
samarbejde på tværs af organisatoriske grænser – et samarbejde, han kalder for ”Boundary 
Crossing”:  

■ ”Boundary Spanning Structures” – dvs. strukturer, der understøtter Boundary Spanning (Miller, 
2008)  

■ ”Boundary Spanners” – dvs. personer, der har de tilstrækkelige interpersonelle evner til at 
bevæge sig ind og ud af forskellige situationer (Miller, 2009, s. 618)  

 
Ifølge Peter Miller er det sårbart at bygge udvikling på personer alene, særligt fordi man som 
Boundary Spanner ofte har karakter af ildsjæl, der risikerer at brænde ud. Derfor er det nødvendigt 
at forankre arbejdet sammen på tværs af organisationer i mere end personer. Der skal etableres 
robuste strukturer, der understøtter tværgående samarbejde, dvs. sikring af innovationen på lang 
sigt gennem det strukturelle niveau, der understøtter bæredygtighed gennem fortløbende 
forankring, således at innovationen bliver ved med at give værdi – også efter den officielle 
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projektperiode, der støttes med udviklingsmidler, er forbi. Alt i alt kræver etablering af Boundary 
Spanning Structures god innovationsledelse (Balslev 2012).  
  
Innovationsledelse  
Ledelse i en innovationssammenhæng handler om at konstruere netværk, der muliggør inter-
organisatorisk samarbejde (Hargraves og Van de Ven 2006, s. 871) – som fx Boundary Spanning 
Structures – hvor NAFA-aktører deltager i kollektive handlinger for at løse udfordringer, som den 
enkelte NAFA partnerorganisation ikke kan løse på egen hånd. Som leder af en innovationsproces 
skal man gøre sig det klart, at man ikke direkte kan styre og planlægge innovation, men at man kan 
anspore til innovation ved at skabe mål, rammer og kultur, der øger sandsynligheden for, at 
innovation opstår.  
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