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TEMA 1  
Temastyringen i NAFA er en hjørnesten for sammenhængskraften mellem de tre indsatser: 

Læreruddannelsesindsatsen, Skoleindsatsen og CESE-forskning. For hvert skoleår iværksættes 

udviklings- og forskningsaktiviteter under en overordnet temaramme, som er retningsgivende for alle 

aktiviteter. Rammerne for temaerne beskrives i en samskabelsesproces, som involverer didaktiske 

eksperter og NAFA’s udviklingsgrupper. Konsensus omkring rammebeskrivelserne er vital for ejerskab og 

engagement i NAFA’s kollaborative vidensudvikling og -deling. 
 
I NAFAs programperiode arbejdes med i alt fem temaer som defineres med inspiration fra et indledende 
delphi-studie, der er beskrevet nærmere i CESEs Forskningsstrategi 21. Arbejdet med hvert NAFA-tema 
forløber generelt over en periode på et studieår (2 år i skoleindsatsen), dog er der til det første tema 
afsat en periode på to år for at sikre tilstrækkelig tid til at NAFAs programdeltagere kan blive fortrolig 
med nye opgaver og (sam)arbejdsformer.  I skoleindsatsen arbejder man løbende med NAFA-temaer i 
afprøvning af kompetenceudviklingsmodeller. Den lokale forventningsafstemning med kommuner om 
afvikling af kompetenceudvikling sikrer en meningsfuld operationalisering af den didaktiske viden fra de 
forskellige NAFA-temaer.  
Det første NAFA-tema er: Den dobbelte didaktiske situation med fokus på dannelse og kompetence. 
Dette dokument er opbygget på følgende måde: Først redegøres kort for begrebet den Dobbelte 
Didaktiske situation i læreruddannelsen. Herefter redegøres for, hvordan der arbejdes med Tema 1 i 
henholdsvis Læreruddannelsesindsatsen, Skoleindsatsen og CESE-forskning.  
 

Hvad er den dobbelte didaktiske situation?  
Den dobbelte didaktiske dimension refererer til det særlige didaktiske fokus i læreruddannelsen og 

lærer-efteruddannelse: Den didaktiske situation omkring lærerstuderende/lærere på kursus i relation til 

den didaktiske situation omkring elevers naturfaglige undervisning.  Den dobbelte didaktiske situation i 

læreruddannelse og lærer-efteruddannelse kan illustreres med nedenstående figur, hvor koblingen 

mellem praksis på læreruddannelsen og praksis i skolen ifølge Lund-Nielsen & Jelsbak (2018) kan 

beskrives ved hjælp af transfer-begrebet (fed grøn dobbelt pil), som bruges til at beskrive om 

undervisning og læring fra en kontekst, fx læreruddannelse eller lærer-efteruddannelse, kan anvendes i 

en anden kontekst, fx praksisser i skolen. Det der arbejdes med i 

læreruddannelsespraksis/efteruddannelsespraksis, den didaktiske trekant til venstre, vil på forskellig vis 

kunne give anledning til, at lærerstuderende eller lærere på efteruddannelse, i samarbejde med andre, 

konstruerer mening/forståelse og handler i den didaktiske trekant til højre. Og omvendt kan erfaringer 

fra praksis i skolen være med til at mediere den måde, der arbejdes på i uddannelseskontekst eller 

efteruddannelseskontekst.    
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Dette afsnit præsenterer en fælles temabeskrivelse for tema 1, som beskriver NAFAs fælles tilgang til 
arbejdet med temaet på tværs af de 3 indsatsområder, herunder relevante begrebsdefinitioner 
og   ideer   til   mulige anknytningsmuligheder, nedslag og genstandsfelter for arbejdet med temaet.   
 
 I Tema 1 zoomer vi ind på det særlige ved, at læreruddannelsens kerneopgave er at undervise nogen, 
der selv skal være (eller allerede er) undervisere – altså det dobbeltdidaktiske perspektiv. Hermed 
menes at man som læreruddanner i arbejdet med (faglig) undervisning, vejledning og personlig coaching 
af nuværende og kommende lærere i en vis forstand skal være en slags rollemodel for de lærende. 
Netop denne rollemodel-funktion udgør et centralt element i den dobbeltdidaktiske dimension, som 
lægger op til forskellige didaktiske overvejelser og begreber, som er centrale at have for øje.   
  
Begrebet ’dobbeltdidaktik’ er et almendidaktisk anliggende, som har relation til mange beslægtede 
begreber, bl.a. ’andenordensdidaktik’ (Isskov, 2020), ’modelling’ og ’second order teaching’. Disse 
begreber omhandler de didaktiske overvejelser som aktører i læreruddannelsessammenhæng anlægger, 
og den praksis de udfolder, med henblik på at facilitere kommende læreres evne til fremtidig 
undervisning.    
  
’Dannelse’ og ’kompetence’ er veletablerede begreber i både grundskole og læreruddannelse, selvom 
de er forskellige i de to uddannelser. Begreberne er således både definerende for måden vi forstår og 
udfolder praksis som lærer i grundskolen og for læreruddannelsens måde at uddanne kommende lærere 
til grundskolen. Men begreberne har dog væsentligt forskelligt indhold i hhv. grundskole og 
læreruddannelse:  Grundskolen skal uddanne medborgere og kvalificere unge til videre uddannelse, 
mens læreruddannelsen skal udvikle lærerstuderende til kompetente og dannede professionelle lærere. 
Et dobbelt didaktisk perspektiv på kompetence og dannelse må følgelig forstås som udspændt imellem 
disse to forskellige overordnede arenaer:  en campusarena (læreruddannelse) og en professionsarena 
(praksis i grundskolen). Relationerne mellem de to forskellige arenaer er karakteriseret ved forskellige 
ordner af dobbelt didaktik:   
  

- Dobbeltdidaktik af 1. orden angiver didaktiske overvejelser omkring campusorganiseret 
undervisning i, med og omkring fag, som implicit eller eksplicit har undervisning i grundskolen 
som genstandsfelt.  

- Dobbeltdidaktik af 2. orden angiver eksplicit arbejde med at transformere (naturfags)didaktisk 
viden, kunnen og gøren mellem campusarena og professionsarena med henblik på 
undervisning i grundskolen eller udvikling af læreruddannelse.   

- Dobbeltdidaktik af 3. orden angiver didaktiske overvejelser over selvgennemført 
undervisningspraksis i grundskolen som led i udvikling af lærerprofessionalitet.   
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Med NAFAs første tema omkring kompetence og dannelse i et dobbelt didaktisk perspektiv lægges der 
op til, at arbejde med en ganske bred forståelse af temaet, som åbner for at arbejde med de forskellige 
begreber, arenaer og -tilgange på mange forskellige niveauer og med mange forskellige konkrete 
genstandsfelter.    
 

Inden for denne meget åbne ramme vil NAFAs deltagere kunne arbejde med og undersøge kompetence 
og dannelse på mange forskellige måder og niveauer og også gerne ud fra et kritisk konstruktivt blik 
herpå og overvejelser om, hvordan vi evt. kan forstyrre de gængse opfattelser af sammenhængen 
mellem uddannelse og praksis, herunder fx i relation til følgende spørgsmål:  

- Hvordan skal lærerstuderende lære at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle en 
dannelses- og kompetenceorienteret naturfagsundervisning?  

- Hvordan udvikles viden om naturfagsdidaktik i professionelle læringsfælleskaber (herefter 
benævnt PLF) på læreruddannelsen? 

- Hvordan kan den oparbejdede erfaring fra prøvehandlinger i professionelle læringsfællesskaber 
i læreruddannelsen omsættes i udvikling af nye kompetenceudviklingsmodeller i 
Skoleindsatsen?  

- Hvordan kan forskningsprojekter bidrage til at kvalificere indsatserne i læreruddannelsen og 
skoleindsatsen?  

Kompetence og dannelse i et dobbeltdidaktisk perspektiv som tematisk 

fokusområde i PLF’ernes arbejde i læreruddannelsen 
Læreruddannere skal som en del af deres kerneopgave overordnet kunne støtte lærerstuderende i at 

kunne argumentere for, hvordan en given undervisning kan facilitere elevens dannelse - eller elevens 

kompetenceudvikling - og samtidig støtte lærerstuderende i at kunne planlægge, gennemføre, evaluere 

og udvikle en sådan undervisning. Opgaven for NAFAs PLF’er i læreruddannelsen er at udvælge en facet 

af denne kerneopgave med afsæt i temaet omkring kompetence og dannelse i et dobbelt didaktisk 

perspektiv, som de vil udvikle og analysere nærmere ud fra prøvehandlinger i egen undervisning. Dette 

med henblik på at udvikle deres egen kompetence – og dannelse – til at varetage støtten af de 

lærerstuderende i deres udvikling mod at blive naturfagslærere i den danske grundskole. Dette 

udviklingsarbejde er kernen i NAFAs læreruddannelsesindsats.   

  
PLF’ernes arbejde handler altså som udgangspunkt om udvikling af undervisningen i læreruddannelsen, 

og arbejdet med udvikling af kompetence og dannelse (både de studerendes og læreruddannernes 

egen) i denne sammenhæng. Men med reference til det dobbelt didaktiske perspektiv må PLF’ernes 

arbejde også inddrage den grundskolepraksis der foregår i professionsarenaen. Det kan ske via 

forskellige former for inddragelse af og samarbejde med studerende omkring praksistilknytning og 

praksisafprøvning i praksis i samarbejde med grundskoler og/eller andre eksterne læringsmiljøer. Man 

vil dog i det enkelte PLF selv kunne beslutte, hvor man ønsker at placere sig et sted på et kontinuum i 

forhold til, om dét man har hovedfokus på (og fx hvorvidt de ”data”, man inddrager i undersøgelsen) 

handler om lærerstuderende og undervisning på campus, eller om det handler om elever, som de 

studerende underviser i skolen. Fra NAFAs side vil der ikke blive udpeget en bestemt position på dette 

kontinuum, som PLF’erne er forpligtet på.  

  
Der er i forhold til tilrettelæggelsen af konkrete PLF-aktiviteter fokus på at tilrettelægge PLF-arbejdet 
med inspiration fra professionel inquiry (Boyd & White, 2017). Således vil der i forhold til arbejdet med 
temaet blive lagt op til en fælles design og eksperiment-fase, hvor professional inquiry tilgangen udvikles 
i samspil på tværs af PLF’er bl.a. gennem dialogmøder med følgeforskere, deltagere fra skoleindsatsen 
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og andre PLF’er. NAFAs tilgang til PLF-arbejde er beskrevet nærmere i NAFAs inspirationsguide til 
professionelle læringsfællesskaber i læreruddannelsen.   

  
Læreruddannerne har selv i forbindelse med indledende kortlægninger og refleksioner peget på en 
række specifikke områder, hvor de oplever et behov for kompetenceudvikling og/eller potentiale for 
udvikling af undervisningen i læreruddannelse, herunder bl.a.:  
  

- Didaktisering af ny naturvidenskabelig viden  
- Andenordensdidaktik i praksis i læreruddannelsen   
- Læreruddannerens kompetencer relateret til naturfagsdidaktisk forskning.   

  
NAFA udstikker ikke en konkret linje for hvilke af disse områder NAFAs PLF’er skal tage fat i og hvordan, 
men ønsker at invitere PLF’erne til at give sig i kast med et kalejdoskop af forskellige ting at 
eksperimentere med og udvikle på i PLF arbejdet, som samlet set kan bidrage til en større fælles 
forståelse og ny viden og erfaring omkring temaet kompetence og dannelse i relation til de naturfaglige 
fag i skolen og på læreruddannelsen.   
  

Kompetence og dannelse i et dobbeltdidaktisk perspektiv som tematisk 

fokusområde i Skoleindsatsen  
Skoleindsatsens opgave er at udvikle og afprøve forskellige designs for kompetenceløft i skolen. 

Opgaveløsningen skal fremme en motiverende og udbytterig naturfagsundervisning i skolen og danne 
afsæt til et kontinuerligt nationalt koordineret udbud af kompetenceløft inden for naturfag.  
 
Opgaven er den samme uanset hvilket overordnet tema der er i fokus hos NAFA. Temastyringen i NAFA 
tolkes derfor fleksibelt i skoleindsatsen, således at man i en lokal aftale kan bevæge sig mellem de 
overordnede temaer for NAFA. Det er en væsentlig parameter fordi aktuelle forløb med kompetenceløft 
skal have kommunernes/skolernes behov i fokus sådan at der for hvert forløb sker en lokal tilpasning i 
samspil med de lokale aktører. Det betyder at den overordnede temaramme for de første 3 forløb (tema 
0, 1 og 2) er naturfaglig dannelse, naturfaglige kompetencer og naturfaglige praksisser og gerne med 
evaluering som et indholdselement:  

- Naturfaglige kompetencer henviser til de fire grundlæggende naturfaglige kompetencer som er 
omdrejningspunktet for naturfagsundervisning i skole, dvs. Undersøgelseskompetence, 
Modelleringskompetence, Perspektiveringskompetence samt Kommunikationskompetence. I et 
kompetenceløft for lærere i skolen skal der fokuseres på både lærernes mestring af disse 
kompetencer men også på deres didaktiske kompetencer til at eleverne tilegner sig 
kompetencerne.  

- Naturfaglige praksisser henviser til læreplansarbejdet i Norge hvor man har nedbrudt 
kompetencebegrebet til en række praksisser der dels skal være en del af elevernes 
undervisning men også en naturvidenskabelig tilgang/tænkning eleverne har med sig også på 
andre områder både inden for og udenfor skolen. I regi af et kompetenceløft skal der indgå 
både lærernes håndtering af disse praksisser og deres didaktiske praksis for at bringe eleverne 
til at være i disse praksisser.  

- Naturfaglig dannelse er et abstrakt begreb at planlægge ind i et kompetenceløft. Her skal det 
forstås som en form for naturvidenskabelig tænkemåde der påvirker både lærerens og elevens 
handlinger ved f.eks. at kunne vurdere, drøfte og se mulige løsninger på samfundsmæssige 
udfordringer på baggrund af naturvidenskabelig viden, færdigheder og tænkemåder. I regi af et 
kompetenceløft for lærere i skolen skal der være plads til at understøtte lærernes egen 
dannelsesproces samt på hvordan man som lærer understøtter elevernes proces med at forme 
deres egen naturfaglige dannelse.  



 

Side 6 af 8 

  

Kompetence og dannelse i et dobbeltdidaktisk perspektiv som tematisk 

fokusområde i CESEs forskningsaktiviteter   
CESE iværksætter flerårige følgeforskningsprojekter i forbindelse med igangsættelse af NAFA-temaer. 
Disse projekter har til formål at følge de igangsatte aktiviteter på læreruddannelsen 
(Læreruddannelsesindsatsen) og i kompetenceudviklingen af praksis (Skoleindsatsen) og dokumentere 
og perspektivere udbyttet af disse gennem et forskningsperspektiv. Der vil løbende blive igangsat 
følgeforskningsprojekter (se evt. case 6 s. 51 i NAFA-projektansøgning).   
Følgeforskningsprojekterne har et bredere fokus end de valgte NAFA-temaer, der arbejdes med i PLF 
eller i kompetenceudvikling. De vil fx beskæftige sig med kompetenceudvikling af læreruddannere og 
grundskolelæreres udvikling af undervisningen.    
Følgeforskningsprojekterne bidrager også med et videngrundlag til den interne evaluering af NAFA 
netop ved at skabe ny viden om NAFA’s øvrige indsatser på professionshøjskolerne og i grundskolen. For 
at skabe en større forskningstyngde og synergi til anden forskning ved professionshøjskoler og 
universiteter, kan nogle følgeforskningsprojekter tilknyttes et ph.d.-forløb med et særligt fokus inden for 
forskningsstrategien.  

Følgeforskning rettet mod LU-indsatsen 

Følgeforskningsprojektets overordnede idé er at skabe ny viden om feltet “samarbejde om udvikling i 
naturfaglig læreruddannelse” ved at følge tæt, hvordan der på UC’erne i NAFA-regi arbejdes med Tema 
1:”Den dobbelte didaktiske dimension med fokus på dannelse og kompetence” i de professionelle 
læringsfællesskaber (PLF). Følgeforskningsprojektet følger det første rul i PLF-arbejdet fra forår 2022 til 
udgangen af 2023, og undersøger hvilke typer af samarbejds-, udviklings- og undervisningspraksisser PLF 

arbejdet - som det er rammesat i NAFA kontekst - giver anledning til og mulighed for.   
 

Den dobbelte didaktiske dimension refererer til det særlige didaktiske fokus i læreruddannelse og lærer-
efteruddannelse, hvor den der undervises selv er eller skal være underviser, hvilket fx aktualiserer brug 
af implicit og eksplicit modelling i undervisningen (Ellebæk, Dolin & Daugbjerg, 2022). Som det 
fremhæves i NAFA inspirationsguide til PLF-arbejdet er læreruddannerrollen en profession i sin egen ret 
og spørgsmålet om, hvordan man bedst kan organisere kompetenceudvikling for netop denne gruppe af 
professionelle har fået øget bevågenhed i de seneste år. Der argumenteres i den internationale 
forskning bl.a. for betydningen af, at alle læreruddannere involveres aktivt i forskning og 
udviklingsaktiviteter (Boyd & White, 2017) og det understreges, at undervisning i læreruddannelsen 
grundlæggende indbefatter en kritisk forholden sig til ny faglig og (fag)didaktisk forskning og 
læringsteori, fx gennem en eksperimenterende og udviklingsorienteret tilgang til undervisningen 
(professionel inquiry: Boyd & White 2017). I relation til den dobbelte didaktiske dimension er det en 
pointe fra Boyd og White (2017), at modelling også gælder praksisser med løbende kritisk refleksion 
over og udvikling af undervisningen, hvor læreruddannerne fx kan invitere de studerende ind i 
professional inquiry projekter, og gennem deres tilgang til fælles løbende udvikling være eksemplariske 
og inspirere de lærerstuderende til samarbejde om udvikling i skolen i deres kommende praksis.   
 

Der er således i NAFA en kompetenceudviklende hensigt med etablering og organisering af PLF, der 
arbejder med undersøgelse af udvikling af uddannelsen, og målet er iflg. NAFA inspirationsguide bl.a., at 
naturvidenskabelig og naturfagsdidaktisk viden løbende omsættes til undervisning på læreruddannelsen 
med tæt kobling til de lærerstuderendes (kommende) praksis i skolen.   
Med hensyn til de særlige vidensområder som naturfaglig læreruddanner henvises i inspirationsguiden 
og i kortlægning af kompetenceudviklingsbehov inden opstart (Nielsen, 2022) til de fire domæner 1) 
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Naturvidenskab, 2) Naturfagsdidaktik, 3) Uddannelse af naturfagslærere og 4) Naturfagsdidaktisk 
forskning (Mork, Henriksen, Haug, Jorde & Frøyland, 2021).   

 
Når det gælder begreberne dannelse og kompetence er afsæt for følgeforskningen ligeledes de 
grundlæggende dokumenter fra NAFA/CESE. I CESE Forskningsstrategi 2021 er begrebs-domænerne kort 
beskrevet således:  

- Læreres kompetencer er vigtige for elevernes udbytte af naturfaglig undervisning. Der er behov 
for indsatser i relation til både naturfaglighed og fagdidaktisk samt professionel dømmekraft, 
proces-facilitering, kollegasamarbejde og vejlederrollen.  

- Naturfaglig dannelse er naturfagenes bidrag til elevernes almene dannelse. Det er naturfagenes 
vigtigste opgave i skolen. En afgørende udfordring er imidlertid, at der ikke findes en fælles 
forståelse eller et ekspliciteret begreb om, hvad vi skal forstå ved naturfaglig dannelse. 
Arbejdet med Tema 1 i NAFA skal bidrage med et fælles sprog og en fælles forståelse på tværs 
af de naturfagsdidaktiske miljøer.  

 
Heraf fremgår, at der er fokus på de lærerstuderende/kommende læreres kompetencer, med henblik på 
elevernes udvikling af naturfaglig dannelse, samtidig med at PLF-arbejdet som nævnt er fremskrevet 
som en kompetenceudviklingsaktivitet for læreruddannerne. Det giver derfor god mening at fokusere på 
begge disse to aktørgrupper i følgeforskningen.   
Mht det særlige for naturfagsområdet kan der fx henvises til Sjöström et al (2017) udredning relateret til 
begreberne scientific literacy og naturfaglig almendannelse (bildung).  
 

Følgeforskning rettet mod Skoleindsatsen 

Nærværende følgeforskningsprojekt er dedikeret til forskning i NAFA’s udvikling, gennemførsel og 
kvalificering af netop nye modeller for kompetenceudvikling (herefter EVU-designs, hvilket er 
betegnelsen, der anvendes af skoleudviklingsgruppen samt de involverede kommuner). NAFA’s 
skoleindsats udgør derfor genstandsfeltet for dette projekt, hvilket i praksis betyder at forskerteamet 
følger, beskriver og analyserer den kommende konstruktion og afprøvning af 
kompetenceudviklingsforløb for naturfagslærere. Herunder dokumenteres og perspektiveres udbyttet 
ud fra et forskningsperspektiv.  
 

Betegnelsen følgeforskning henviser til NAFA´s forskningsstrategi f2021, hvor forskningsindsatsen 
vedrørende NAFA´s skoleindsats hører under kategorien følgeforskning. Forskningsteamet omkring 
skoleindsatsen er tillige forpligtet på at bedrive deltagelsesorienteret forskning som forskningsstrategien 
tillige betegner som kollaborativ. En kollaborativ forskningstilgang vil forskningsteamet forstå som en 
bestræbelse på at inddrage alle relevante deltagere i forskningsprocesserne, herunder i overvejelser 
vedrørende formål for forskningsaktiviteterne, metodeudvikling, diskussion og validering af resultater 
samt konklusioner. Inddragelse af alle relevante deltagere har til hensigt at fremme kvaliteten af fælles 
læreprocesser med henblik på forandring af praksis (Phillips, 2008). Relevante deltagere er i denne 
sammenhæng dels udviklingsgruppen dels lærere, ledere og kommunale medarbejdere, der deltager i 
udvikling og afprøvning af modeller (Se afsnittet; Kvalitetssikring og Dataindsamling).   
  
Følgeforskningsteamet skal dermed bidrage til systematisk udvikling af forskningsbaserede og 
bæredygtige EVU-designs for kompetenceløft af naturfagslærere, der kan skaleres i form af et nationalt 
koordineret udbud (nafa.nu, 2022).   
  

- Med begrebet forskningsbaseret forstår projektet, at NAFA’s EVU-designs er baseret på 
systematisk indsamlet viden om naturfagslæreres professionelle udvikling med formålet at 
anvende og integrere denne viden i nye sammenhænge (Frascati Manual, 2002).   
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- Med begrebet bæredygtig forstår projektet både bæredygtighed som forankring af en ændret 
og kvalificeret lærerpraksis på skolen samt bæredygtighed anskuet i et ledelsesfagligt 
perspektiv med fokus på EVU-designets fagligt, sociale samt økonomiske meningsfuld, når det 
implementeres på skolen (Lysgaard og Laugesen, 2022).  

- Med begrebet skalérbarhed forstår projektet, at en model kan tilpasses varierende lokale 
kontekster i forhold til faglige behov og eksisterende kapacitet og ressourcer til gennemførsel 
af et kompetenceløft på de lokale skoler (Røvik, 2011)  
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