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RESUME AF DEN DOBBELTE 
DIDAKTISKE DIMENSION MED FOKUS 
PÅ DANNELSE OG KOMPETENCE 
Undervisere i læreruddannelsens naturfag har udpeget den dobbelte didaktiske dimension – 
herefter forkortet DDD - som et centralt felt at få klarlagt nærmere. Endvidere peger de på 
dannelse og kompetence som andre centrale felter at få udredt i forhold til uddannelse af 
naturfagslærere. Disse felter og deres indbyrdes relationer er undersøgt i tre delleverancer. Den 
dobbelte didaktiske dimension – i læreruddannelsens naturfag (Ellebæk et al 2022) behandler 
den dobbelte didaktiske dimension og især beslægtede internationale begreber. I nærværende 
tekst sætter vi den dobbelte didaktiske dimension i relation til dannelse og kompetence, og i 
Model for operationelt teoretisk rammeværk (Dolin et al., 2022) angiver vi, hvordan et teoretisk 
rammeværk normalt struktureres i international sammenhæng.  
 
De i alt tre leverancer kan læses hver for sig, men kan også med fordel betragtes som en 
helhed. Dette summary behandler elementer fra alle tre delleverancer. Hver delleverence 
baserer sig på klassisk litteratursøgning, scoping review, ekspertseminar og 
ekspertkonsultation, hvor både elev- og lærerområdet har været centralt for alle disse 
videnssøgninger. Vi har tilstræbt en afsøgning af de behandlede felter som eksemplificeret i 
Model for operationelt teoretisk rammeværk (Dolin et al., 2022), og har med baggrund i centrale 
tekster og begreber også benyttet os af mindmap og netværksanalyse af bl.a. dannelse og 
kompetence for grundskoleelever i vores udvikling af en forståelse af de felter vi beskriver. 
 
Den dobbelte didaktiske dimension er i udpræget grad et almendidaktisk anliggende i 
læreruddannelsessammenhæng. Det har relation til mange beslægtede begreber, hvor især 
andenordensdidaktik og second order teaching har mange fællestræk med den dobbelte 
didaktiske dimension. Disse begreber omhandler de didaktiske overvejelser som aktører i 
læreruddannelsessammenhæng anlægger, og den praksis de reelt udfolder, med henblik på at 
facilitere kommende læreres evne til fremtidig undervisning. Grunduddannelse af lærere sker på 
to arenaer: en campusarena og en professionsarena. Her fremfører vi, at relationerne mellem 
disse arenaer indeholder forskellige ordner af dobbelt didaktik: 
 
DDD af 1. orden angiver didaktiske overvejelser omkring campusorganiseret undervisning i, 
med og omkring fag, som implicit eller eksplicit har undervisning i grundskolen som 
genstandsfelt 
DDD 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 
DDD af 3. orden angiver didaktiske overvejelser over selvgennemført undervisningspraksis i 
grundskolen som led i udvikling af lærerprofessionalitet 
 
Dannelse og kompetence er veletablerede begreber i både grundskole og læreruddannelse, 
selvom de er forskellige i de to uddannelser. Vi benytter et bredt vidensbegreb til at etablere en 
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sammenhæng mellem dannelse og kompetence. Begreberne har dog væsentligt forskelligt 
indhold på de to behandlede uddannelser da deres sigte er meget forskelligt. Grundskolen skal 
uddanne medborgere og kvalificere unge til videre uddannelse, mens læreruddannelsen skal 
udvikle lærerstuderende til kompetente og dannede professionelle lærere. 
 

 Elevers naturfaglighed 
Udvikles og faciliteres af grundskolelærere 

Grundskolelæreres naturfaglige lærerfaglighed 
Udvikles og faciliteres af læreruddannere 

Kompetence En kompetenceorienteret 
naturfagsundervisning som indebærer 
samarbejde om problemer eller udfordringer, 
som eleverne skal finde løsninger på. 
Eleverne skal have mulighed for at handle og 
reflektere undervejs i processen, og de skal 
trække på naturfaglig viden og færdigheder 

Naturfagslæreres fagdidaktiske kundskab består 
af kompetencer til at vide, kunne og gøre i forhold 
til kollektive og personlige aspekter af 
lærerarbejdet. Lærerarbejde bygger på 
vidensbaser som eksempelvis disciplinfaglighed, 
pædagogisk faglighed, viden om elever, 
læserplaner, fagformål og evaluering. 

Dannelse En dannelsesorienteret naturfagsundervisning 
har udvikling af det naturvidenskabeligt 
dannede menneske for øje. Et menneske som 
har; naturvidenskabelig viden, fornemmelse 
for naturvidenskabens historie, er kritisk, har 
selvforståelse, kan forholde sig personligt, og 
udvikler sig som menneske til at agere med 
myndighed.  

Lærerfaglig dannelse omhandler lærerens 
professionelle og personlige forholdemåde og 
identitet i en balance mellem det fagprofessionelle, 
det situerede og det personlige.  

 
Læreruddannere skal 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. Elementer af denne mangefacetterede opgave for en læreruddanner er 
skitseret i vignetten som indleder Den dobbelte didaktiske dimension – i læreruddannelsens 
naturfag (Ellebæk et al., 2022). De kollegiale fora som NAFA har etableret med PLF’er på alle 
landets læreruddannelser har fået til opgave at udvælge en facet, som de nærmere vil 
analysere udfra prøvehandlinger i deres 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. Disse selvstudier og -
udviklinger er kernen i den samlede udviklingsproces NAFA skal stå for i de kommende år. 
 
Kapitlerne i denne delleverance har fokus på dobbelt didaktik, dannelse og kompetence. De 
indledende kapitler om dannelse, kompetence og scientific literacy har fokus på elever og 
grundskole, de starter alle med en gennemgang af litteratur og præsenterer derefter 
begrebsmæssige udviklinger. Det følgende kapitel har fokus på lærere, hvor det sidste 
egentlige kapitel her fokus på lærerstuderende og læreruddannelse. Disse sidste kapitler 
inddrager også relationerne mellem involverede arenaer og institutioner i læreruddannelse og 
lærerudvikling og bruger disse til at udvikle modeller for videnskategorier i lærerudvikling og -
uddannelse samt de allerede nævnte ordner af dobbelt didaktik i forhold til campus- og 
professionsarenaer i grunduddannelsen af lærere. 
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ABSTRACT 
The purpose of the present work has been to create an inspiring framework of the field of 
research covering second order teaching and its relations to “bildung”, science competencies 
and scientific literacy. The work covers these relations in as well compulsory school as science 
teacher education. A competence-oriented teaching at compulsory school level includes 
cooperation between students to find solutions to problems or challenges. The students must 
have options for practice and reflections during the process and they must include science 
knowledge and skills in their solution and process. This mandates a broad and including 
perception of knowledge in compulsory school as well as teacher education. The work 
describes that it is important, that teacher students acquire an understanding of science at the 
same time as they develop skills and knowledge on how to teach science. Teacher students 
develop their science teaching skills and knowledge 1) in campus arena, 2) in the 
transformation of knowledge about science education from campus to the teaching profession 
at school 3) also when teaching and developing science teaching in their practice. The work 
concludes with inspiration for science teacher educators on how to facilitate such development 
among science teacher students, where the key takeaway is a teacher educator awareness of 
opening the teacher students for aspects in students learning.   
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FORORD 
Naturfagsakademiet (NAFA) skal arbejde med at løfte naturfagsundervisningen i Danmark 
blandt andet indenfor grunduddannelse og efter- videreuddannelse af lærere. Dette skal især 
ske gennem kompetenceudvikling af undervisere i læreruddannelsens naturfag organiseret i 
professionelle læringsfællesskaber (PLF). Udgangspunktet er den aktuelle forståelse af natur-
fag og læreruddannelse blandt de deltagende naturfaglige læreruddannere i Danmark. En 
undersøgelse i regi af DASERA (DAnish Science Education Research Association) blandt 
danske naturfagsdidaktikere (Krogh, Dolin & Petersen, 2022) og et survey blandt naturfaglige 
læreruddannere (Nielsen, 2022) har begge peget på, at blandt andet den dobbelte didaktiske 
dimension i læreruddannelse er en central komponent i udvikling af didaktik, praksis og 
undervisning i uddannelse af naturfagslærere. Naturfagsdidaktikere er ifølge DASERA-
undersøgelsen også optagede af betydningen af dannelse og kompetence i 
naturfagsundervisning.  
 
NAFAs ledelse har derfor vedtaget at den dobbelte didaktiske dimension skal være tema for det 
indledende arbejde i læreruddannelses-PLF’er rundt i landet. For at give dette arbejde et 
tidssvarende grundlag er der formuleret et rammeværk på baggrund af State-of-the-Art 
udredning indenfor ”den dobbelte didaktiske dimension med fokus på dannelse og 
kompetence”. Rammeværksarbejdet er igangsat af NAFA’s CESE-ledelse, og er gennemført 
under deres faglige ledelse og ansvar.  Nærværende udgivelse er den sidste af tre der 
præsenterer et inspirerende rammeværk for en forståelse af sammenhænge mellem grundskole 
og læreruddannelse og hvordan dannelse og kompetence kan belyse disse sammenhænge. 
Udgivelsen er metodisk konsistent med en tidligere delleverance om model for rammeværk 
(Dolin, Ellebæk og Daugbjerg, 2022) endvidere indarbejder den begrebsliggørelser fra en 
tidligere delleverance om den dobbelte didaktiske dimension (Ellebæk, Dolin og Daugbjerg, 
2022). 
 
Væsentlige dele af denne udgivelses afsnit om dannelse, kompetence og scientific literacy 
baserer sig på upubliceret arbejde af professor emeritus Jens Dolin, IND, KU, gennemført i 
2017 i forbindelse med arbejdet med den nationale naturfagsstrategi her i Danmark. Dette 
arbejde er opdateret gennem litteraturstudier af yderligere og aktuelle nationale og 
internationale begrebsliggørelser. Endvidere præsenterer udgivelsen en argumentation for og 
en syntese af en forståelse af ”den dobbelte didaktiske dimension med fokus på dannelse og 
kompetence”, som er i overensstemmelse med de foreløbige synteser som blev præsenteret på 
et netværksmøde i Slagelse for de nationale PLF-grupper d. 22.3.2022. 
 
Delleverancen stilles til rådighed som inspiration og baggrund for det igangværende arbejde i 
PLF’er på danske læreruddannelser tilknyttet NAFA. Rammeværket er sine steder ’work-in-
progress’. Kommentarer og forslag til videreudvikling af de opstillede begreber og modeller 
modtages gerne. 
 
Forfatterne vil gerne takke: 
Docent Thomas Iskov (VIA UC), Docent Birgitte Lund Nielsen (VIA UC) og Lektor, Postdoc. 
Roland Hachmann (UC SYD/SDU) for deres deltagelse i seminar i januar 2022 samt 
gennemlæsning og kommentarer af forskellige dele af de tre leverancer.  
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Lektor Jesper Bruun (IND, KU) for udarbejdelse af netværksanalyser af litteratur vedrørende 
dannelse og kompetence. 
Frank Agerholm for at hjælpe med korrekturlæsning, layout og faglig sparring 
 
 
Forfatterne, september 2022  
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INDLEDNING  
For at etablere et opdateret og tidssvarende grundlag for arbejdet i NAFA med at fremme 
motiverende og udbytterig naturfagsundervisning i grundskolen gennem styrket uddannelse af 
naturfagslærere (https://nafa.nu/om-nafa/) er det af NAFAs ledelse besluttet at udarbejde 
nærværende operationelle teoretiske rammeværk om ’Den dobbelte didaktiske dimension med 
fokus på dannelse og kompetence’. Rammeværket er udarbejdet som inspirationskilde for 
arbejdet i PLF’er, forskningsprojekter i de professionelle læringsfælleskaber og andre 
forskningsprojekter i NAFA. Rammeværket undersøger: 
 
Hvordan er der blevet arbejdet med begrebet ”den dobbelte didaktiske dimension” i forhold til 
læreruddannelse og læreruddannelsens naturfag, og hvilke andre begreber forsøger at beskrive 
lignende forhold og problemstillinger? 
Hvordan kan begrebet den dobbelte didaktiske dimension forstås i forhold til begreberne 
dannelse og kompetence? 
 
Arbejdet har indtil nu resulteret i to selvstændige rammeværk, en om hvad der kan forstås ved 
et rammeværk (Dolin et al., 2022), og en hvor der ud fra en rammeværkstilgang gives en 
begrebssættelse af den dobbelt didaktiske dimension i relation til læreruddannelsen (Ellebæk et 
al., 2022). 
 
Indeværende afsluttende rammeværk undersøger den dobbelte didaktiske dimension i 
læreruddannelsen med fokus på dannelse og kompetence. Den starter med en afdækning af 
dannelses- og kompetencebegreberne og deres relationer til naturfagsundervisning i 
grundskolen, og vi diskuterer hvorledes de to begreber kan kobles gennem en fælles 
vidensdimension. Vi inddrager også det angelsaksiske begreb scientific literacy for at få en 
samlet forståelse af de overordnede målkategorier for naturfagsundervisningen i grundskolen. 
Efter denne ret omfattende oversigt adresserer vi den dobbelte didaktiske dimension med fokus 
på dannelse og kompetence som et grundlag for læreres grund-, efter- og videreuddannelse. 
 
Vi følger så vidt muligt anbefalingerne for udvikling af et rammeværk (Dolin et al., 2022), dvs. vi 
anvender den centrale litteratur om dannelse, kompetence og dobbelt didaktisk dimension, 
uden dog at gennemføre en egentlig litteratursøgning, hvilket ligger uden for vores muligheder. 
Vi forsøger desuden at skabe overblik via grafiske repræsentationer, og vi har diskuteret 
resultaterne med eksperter i feltet. Forsknings- og udviklingslitteratur om læreruddannelse 
byder på mange begrebsliggørelser og modeller af relationen mellem læreruddannelse og 
undervisning i grundskolen. En af de centrale, men ikke så let tilgængelige, er den dobbelt-
didaktisk dimension, der i NAFA-ansøgningen (https://nafa.nu/om-nafa/) introduceres således:  
 

"Problemfeltet omfatter både naturfagsdidaktik målrettet grundskolen og læreruddannelsen. Der er 
fokus på udvikling af undervisningsmetoder. På læreruddannelsen er der fokus på den dobbelt-didaktiske 
dimension, der indebærer, at naturfagsdidaktik målrettet læreruddannelsen skal forholde sig til (og være 
eksemplarisk i forhold til) naturfagsdidaktik målrettet grundskolen." 

 
Nærværende ’State-of-the-art’ rammeværk har betragtet formuleringen i NAFA-ansøgningen 
som en eksemplificering af relationen mellem læreruddannelse og undervisningen i 
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grundskolen, hvor vi desuden skal udfolde denne dimension i forhold til begreberne dannelse 
og kompetence. Disse to begreber er til gengæld velkendte inden for naturfagsdidaktikken, 
uden dog at være veldefinerede. Vi skal således eksemplificere et relativt lidt kendt og løst 
begreb med nogle velkendte, men lige så løst definerede begreber! 
 
Arbejdet med begrebssætningerne kompliceres yderligere af, at dannelse og kompetence har 
forskelligt indhold for læreruddannere, lærere, lærerstuderende og grundskoleelever. Hvor 
læreruddanneres, grundskolelæreres og lærerstuderendes dannelse og kompetence er lærer- 
eller underviserprofessionel og rettet mod deres virke som lærere i grundskolen eller 
undervisere i læreruddannelse, er grundskoleelevers kompetencer og dannelse almen og rettet 
mod hele deres liv herunder medborgskab.  
 
Hvorledes forskellene udfolder sig er netop bestemt af forståelsen af den dobbelt didaktiske 
dimension. 
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DANNELSE  
Skolen har i mange generationer haft et dobbelt formål i form af uddannelse (viden) og 
dannelse. På emu’en opsummeres således afsnittet om folkeskolens formål 
(https://emu.dk/grundskole/uddannelsens-formaal-og-historie/folkeskolens-formaal) på denne 
måde: 

”Gennem alle perioder har formålsparagraffen fokuseret på skolens dobbelte formål – 
dannelse og uddannelse, hvilket ofte har givet anledning til debat.” 

Men paradoksalt nok nævnes dannelse ikke direkte i folkeskolens nuværende formålsparagraf. 
Der oplistes en række mål, der kan opfattes som dannelsesmål, såsom at fremme den enkelte 
elevs alsidige udvikling, og at forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og 
pligter. Men dannelse hverken nævnes eksplicit eller defineres. I modsætning til de gymnasiale 
uddannelser, hvor det eksplicit i gymnasielovens §1 står, at eleverne ”… tilegner sig 
almendannelse, viden og kompetencer gennem uddannelsens kombination af faglig bredde og 
dybde og gennem samspillet mellem fagene.” 
 
Forestillingen om et formål med uddannelse (og livet) der går ud over det konkrete indhold har 
rødder tilbage til antikken. Det har op gennem historien været båret af skiftende idealer, der har 
afspejlet samtidens og samfundsstrukturens grundlæggende værdier (Dolin, 2020), hvorpå 
dette afsnit også er delvist baseret).  
 
Den nutidige danske dannelsesopfattelse har sine rødder i tyske værdier fra første halvdel af 
1800-tallet og fysikeren Hans Christian Ørsted gav en af de første formuleringer i Nyt Aftenblad 
i 1824 (Haue, 2004, s. 10): 
 

”Det er ikke så meget kundskabsmængden, der må være målet for den højere undervisning, men det 
fornuftens stempel, der sættes på disse kundskaber”.  

 
En sådan formulering giver en vis forståelse af begrebet uden at definere det entydigt – hvilket 
har været dannelsesbegrebets styrke og svaghed lige siden. Diskursanalysen kalder det en 
flydende betegner, dvs. et begreb hvis betydning ikke er fastlagt og som forskellige diskurser 
kæmper om at indholdsudfylde. 
 
Ørsted selv udfolder sit ’fornuftens stempel’ i en tredeling:  
 

"Det sande (fornuften i fornuften), det gode (fornuften i viljen) og det skønne (fornuften i fantasien)" 
 
Dette kan lidt groft ligestilles med viden, tanker over viden og personliggørelse af viden. 
 
 
Klafkis dannelsesbegreb 
Næsten samme tredeling kan genfindes hos den tyske dannelsesteoretiker Wolfgang Klafki 
(1927-2016), som har haft stor indflydelse på dannelsesforståelsen i det danske 
uddannelsessystem. Klafki samler en række hidtidige uddannelsesmæssige 
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dannelsesforestillinger i to grupper, nemlig materiale dannelsesopfattelser, som lægger vægt på 
indholdsudvælgelsen, og formale dannelsesteorier, som vægter den brede anvendelighed og 
det processuelle i fagene. I modsætning til disse dannelsesforestillinger formulerer Klafki den 
såkaldte kategoriale dannelse, som dækker over  
 

”… det fænomen, ved hvilket vi – i vor egen oplevelse eller i forståelsen af andre mennesker – umiddelbart 
begriber enheden af et objektivt (materielt) og et subjektivt (formelt) moment. 
[…] 
Dannelse er kategorial dannelse i den dobbeltbetydning, at en virkelighed ’kategorialt’ har åbnet sig for et 
menneske og dette menneske netop selv er blevet åbnet for denne virkelighed – takket være indsigt, 
erfaringer, oplevelser af ’kategorial’ art, som dette menneske selv har fuldbyrdet” (Klafki 1983, s. 61f) 

 
Den kategoriale dannelse er således en personlighedsdannelse baseret på en faglig viden, hvor 
fagets indsigter gøres til den lærendes egne og dermed er med til at forme den lærendes 
opfattelse af verden. I sine senere skrifter konkretiserer Klafki det personlige aspekt og 
definerer almendannelse som en dobbelthed af indhold (og refleksioner over indhold) og 
forholden sig personligt til indholdet: 
 

”Almendannelsen er i denne henseende ensbetydende med at få en historisk formidlet bevidsthed om 
centrale problemstillinger i samtiden og – så vidt det er forudsigeligt – i fremtiden, at opnå den indsigt, at 
alle er medansvarlige for sådanne problemstillinger, og at opnå en beredvillighed til at medvirke til disse 
problemers løsning.” (Klafki 2001, s. 73) 

 
Klafki mener at almendannelsen opnås ved at arbejde med nogle såkaldte tidstypiske 
nøgleproblemer, og han nævner selv fem nøgleproblemer: Fredsspørgsmålet, 
miljøspørgsmålet, den samfundsskabte ulighed, de tekniske styrings-, kommunikations- og 
informationsmedier og den menneskelige subjektivitets rykken i centrum (ibid. s. 73 ff).  
 
 

Den klassiske dannelsesmetafor 
Viden er således en del af dannelsen, og endda det nødvendige grundlag for dannelse, men 
noget viden er vigtigere end andet og viden alene er ikke nok. Der skal ske en bearbejdning af 
viden og problemstillinger, så man kan se ud over det konkrete og være i stand til at forholde 
sig til det.  
 
I sin grundforståelse har dannelse og læring således det samme sigte, nemlig en bevægelse 
mellem det kendte og det ukendte, en rejse ud i verden hvor vi kommer i kontakt med det 
fremmede, ser det og tolker det med det udgangspunkt vi nu har, men hvor vi samtidig åbner os 
for det, så vi kommer ud over vores fordomme og lader os påvirke og ændre af det og i den 
sidste ende kommer hjem igen som et rigere menneske. Man går i dialog med det ukendte og 
transformerer det inden i sig selv – og sammen med andre – til noget kendt. 
 
Dannelse er desuden altid koblet med et vist konkret indhold. Man møder nogen eller noget og 
dannes gennem arbejdet med dette bestemte emne eller bestemte problem. Men pointen i 
denne sammenhæng er, at dannelsesbegrebet i sin samlede historie altid har rettet op på en 
ensidighed, har udgjort en modvægt til det enkle og umiddelbare, ved at balancere mellem 
modsætningspar såsom det indholdsmæssige og det formmæssige, det tænkende og det 
handlende, det intellektuelle og det færdighedsmæssige, det fælles og det individuelle, det 
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traditionsbestemte og det kritiske. Dannelse har med von Humboldts noget højstemte definition 
(Den Store Danske Encyklopædi, bd. 4, s. 598) udgjort:  
 

"… den højeste og mest afbalancerede udvikling af mennesket." 
 
Dette klassiske dannelsesbegreb er løbende udviklet og tilpasset et samfund i hastig forandring.  
 
 

Dannelse i postmoderniteten 
Det personlighedsdannende forstået som etableringen af et ego og en grundlæggende 
personlighedsstruktur blev i den klassiske og ny-humanistiske dannelsestradition anset som 
værende på plads tidligt i opvæksten gennem den socialisering børn og unge blev udsat for. 
Deres identitet var sikret gennem de stærke forbilleder de – til en vis grad i modsætning til 
nutidens unge - var blevet præget af i deres opvækst. Postmodernismens unge har ikke på 
samme måde en (næsten-færdig) identitet, der på et tidspunkt kan (videre)dannes. Når de 
rejser ud har de en svagere subjektivitet som sparringspartner til den omgivelsernes påvirkning, 
der skulle sikre dannelsen (og læringen). Samtidig med dannelsen skal der derfor ske en 
kontinuert personlighedsstrukturering. Deraf den refleksivitet, den selviscenesættelse som gør 
dannelsesprocessen til ikke kun en formningsproces, men en opbygningsproces – hvor skolen 
har en større betydning end tidligere som værende vel nok det vigtigste fælles referencepunkt 
for børn og unge. 
 
Dannelsesproblematikken yder – med Lars-Henrik Schmidts udtryk – en 
individualitetsoverskridende individualitetsforsikring (Schmidt, 1999, s. 35). Individualiteten 
skabes og fastholdes gennem selvoverskridelse i det sociale. Men vilkårene, hvorunder det 
sker, er ændrede. Den kulturelle frisættelse (Ziehe, 1983) har som sin pris nødvendiggjort en 
uafbrudt identitetsskabelse, eller rettere en skabelse af mange identiteter svarende til de 
arenaer den unge færdes på. 
 
I Dannelse i en læringstid forklarer Søren Bengtsen (2013) at begrebet om dannelse er blevet 
relevant fordi dannelse fungerer ”som kulturens værn om sine egne allerede etablerede og 
velforankrede normer og værdier” (s. 52). Skolens almendannelsesprojekt kan derfor forstås 
som et der handler om en indsocialisering i en kultur og om at erhverve sig legitimitet i forhold til 
de kredse af kulturen, der benytter sig af disse normer og værdier.  
 
Ud fra det perspektiv kan man også sige noget om hvordan dannelsesbegrebet ser ud fra 
lærerens ståsted, som med sit fag kan bibringe og bidrage til elevernes dannelse. Ud fra 
indsocialiseringstanken bliver faget i kraft af sin rolle i kulturen – som kulturinstitution – 
dannende i sig selv: det at vide noget om fagets indhold, metoder og største bidragydere er et 
dannelsesideal. Ydermere kan begrundelsen for, at faget er en kulturinstitution, inddrages som 
dannelsesideal: Det er dannet at kende fagets indvirkning på kulturlivet og dets rolle i 
samfundsudviklingen, men endeligt kan det dannede individ til enhver tid forsvare og 
argumentere for at faget fortsat indtager en fremtrædende position, f.eks. i 
uddannelsessammenhænge. Det dannede individ véd hvorfor faget undervises i skolen. 
 
Dette dannelsesbegreb er altså et, der henleder tanken på det projekt, hvor skolens rolle var at 
bevare og sortere. Dannelse var noget dannede mennesker genkendte hos hinanden og brugte 
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til at genkende hinanden med. Denne opfattelse af dannelse som noget bevarende står i 
modsætning til et mere proaktivt dannelsesideal: ”Paradoksalt nok,” skriver Steen Nepper 
Larsen (2013) i sin bog om dannelse, ”lader dannelsen sig slet ikke planlægge eller designe af 
samfundets normsystem (…), da den må skabes og erobres af hvert enkelt menneske hele livet 
igennem.” (s. 6). I et sådant perspektiv er det indsocialiserende dannelsesideal ikke nok. Man 
må tage alvorligt, at læring også handler om at skabe sig selv i en relation til det, man lærer: 
 

”Samtiden kalder … på mennesker der af egen drift har mod til at bruge deres forstand uden andres 
ledelse, samtidig med at de kan tåle at erfare, at de ikke ved eller kan alt; men at de altid kan lære noget 
mere, og at verden ikke er farlig eller ligegyldig, og at det sociale ikke er en spændetrøje, men en 
mulighed for åbne og nysgerrige udvekslinger med andre søgende. Dannelse hører livet til, den er 
autonom og er måske endda sin egen begrundelse, ligesom kunsten, glæden og kærligheden. Dannelse er 
afkaldet på at blive gjort dum og uværdig” (Larsen 2013, s. 7). 

 
En anden formulering af dannelsestænkningen bygger dels på den klassiske højskoletænkning 
om dannelse gennem folkeoplysning baseret på demokrati som livsform og samværsform, dels 
på det enkelte menneskes udviklingspsykologi og afledte socialpsykologiske aspekter 
(Andersen, 2020). Andersen (2020) fremhæver, at samtaler med såvel folkeoplysende karakter 
som personligt udviklende perspektiv kan udvikle deltagernes ansvarlighed, selvstyring og 
autenticitet til at agere som tidssvarende moralske mennesker. Andersen (2020) formulerer et 
ideal for denne almene menneskelige udvikling i retning af individer med overskud til at hjælpe 
andre, som accepterer paradokser, og har en udpræget relationel tænkning uden behov for 
principper. Således bliver et mere samtidigt begreb om almendannelse et der rækker ud mod 
og ind i de omliggende strukturer, men som også har øje for at dannelse er et individuelt 
anliggende, som handler om at skabe sig selv i en relation til fagene, viden, normer og værdier: 
 
Der er således sket en opblussen af dannelsesdebatten de seneste år, ofte med et ideologisk 
og kritisk udgangspunkt (Moos (red.), 2017; Rømer, 2019; Brinkmann, Tanggaard & Rømer 
(red.) (2021)). Dette kan bl.a. ses som en reaktion på hele New Public Management bølgen og 
dens øgede konkurrencebasering og målstyring inden for den offentlige sektor, ikke mindst 
uddannelsessektoren med dens øgede præstations- og testorientering. Tilgangen indlejres 
derfor ofte i en generel kritik af uddannelsessystemet, som den fx er fremført af Gert Biesta 
(2009). Her problematiseres hele det øgede fokus på læring, det Biesta kalder ’Learnification’, 
som ifølge Biesta sker på bekostning af det, han anser for vigtigst i uddannelser: Indhold, formål 
og relationer. Netop Biestas påpegning af det vigtige i at diskutere hvilke værdier, uddannelser 
skal fremme, frem for at stille målbare formål op, kan ses som et argument for at styrke 
dannelsesorienteringen i hele vores uddannelsessystem. Der rettes samtidigt en stærk kritik af 
kompetenceorienteringen, der anklages for netop at gå New Public Managements ærinde. Det 
vil vi vende tilbage til senere.  
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Dannelse indenfor naturfag  
Dannelsesbegrebet er et meget nordeuropæisk begreb – stærkt præget af det tyske bildung-
begreb - uden en direkte angelsaksisk pendant. Arbejdet med at udforme en naturfaglig 
dannelsesforståelse i Danmark har derfor naturligt nok taget udgangspunkt i denne klassiske 
dannelsestilgang, typisk ved at applicere Klafkis begrebsapparat på en naturfaglig kontekst. 
Men ligesom naturvidenskaberne udvikles gennem internationale samarbejder, er også det 
nordeuropæiske dannelsesbegreb blevet påvirket af den internationale science education 
forskning, især gennem det omfattende arbejde med scientific literacy, der uddybes i et 
selvstændigt afsnit nedenfor. 
 
Naturfaglig dannelse er i Skandinavisk kontekst især rammesat gennem Svein Sjøbergs hyppigt 
reviderede bog om ’Naturfag som almendannnelse’ (Sjøberg, 2005). I denne peger Sjøberg på 
forskellige argumenter for naturfag: Nytte, Økonomi, Demokrati og Kultur. Alle disse kan have 
forskellige elementer af dannelse i sig, men ofte bruges især demokrati- og kulturargumenterne, 
som afsæt for at argumentere for at naturfag har en almen dannelsesmæssig værdi (Daugbjerg, 
2021). Sjøbergs demokrati-argument genfinder man i Nielsen og Sillasen (2020) med deres 
fremhævelse af indgribende og kritiske unge i forhold til teknologisk dannelse. For såvel 
Sjøberg som Nielsen og Sillasen handler det dels om deltagelse i samfundsdebatter, dels om 
løsningsudvikling. Endvidere er der også ligheder mellem Nielsens og Sillasens (2021) 
reflekterende og nytænkende unge og så Sjøbergs (2005) kultur-argument. Her handler begge 
fremstillinger om forståelse af vilkår for menneskeheden nu og i fremtiden. Der er betydelig 
overensstemmelse mellem sådanne begrundelser for undervisningens indhold og den danske 
grundskoles formål om at eleverne skal få tillid til at handle og tage stilling (Daugbjerg, 2021). 
Den genfindes også i de enkelte naturfags formål, hvor eleverne også skal få tillid til egne 
muligheder for stillingtagen og handlen.  
 
Handledimensionen, som fremhæves i disse tekster, har en lang tradition i den danske 
naturfagsdidaktik, fx gennem Karsten Schnacks (1993) begreb handlekompetence, som han 
definerer som at have "tillid til egne muligheder og er villige til at tage stilling og handle – på en 
ansvarlig og kompetent måde”. Her ses handlekompetence som et dannelsesideal, der består i 
evne og vilje til at være engagerede samfundsborgere. 
 
Der er således omkring årtusindskiftet, hvor kompetencebegrebet vokser frem og endnu ikke er 
etableret som en selvstændig målkategori, forsøg på at give det traditionelle dannelsesbegreb 
en handledimension, som senere overtages som det centrale element i kompetencebegrebet. 
For at give en meningsfuld adskillelse af dannelse og kompetence vil vi placere evnen til 
udadvendt, fagligt velfunderet handlen i kompetencen og den mere indadvendte, faglige 
selvreflektion og personliggørelse i dannelsen. Vi gør dette vel vidende at der er stærkt overlap, 
som vi bl.a. placerer i det faglige indhold, den faglige vidensdimension, og med bevidsthed om 
at den kompetente handlen med faget bidrager til den faglige dannelse og at den faglige 
dannelse tilsvarende bidrager til den faglige kompetence. 
 
Med udgangspunkt i den klassiske dannelsesforståelse og med skelen til scientific literacy-
begrebet kan faglig dannelse, eller dannelse inden for et fag, på tværs af teoretikere og 
forskellige fremstillinger med god ret siges at bestå af tre dimensioner (Dolin et al., 2016): En 
vidensdimension, en perspektiveringsdimension og en personlighedsdimension. 
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Det er nødvendigt at være vidende indenfor et fag for at være dannet, men viden i sig selv er 
ikke nok, man skal også kunne perspektivere denne viden. Begge disse dimensioner vil normalt 
indgå i en bred faglighedsforståelse, i forståelsen af at kunne beherske faget, at være 
kompetent inden for faget. Disse to dimensioner er også de dominerende i scientific literacy 
(som gennemgås senere), hvor de langt hen ad vejen svarer til Roberts’ to visioner (Roberts, 
2007). Nogle forståelser af scientific literacy inkluderer derudover også personlighedsdannende 
elementer og overlapper således den nordeuropæiske almendannelsesforståelse, hvilket 
udfoldes senere. Med inddragelse af elementer fra scientific literacy er det meningsfuldt at 
formulere nedenstående (kortfattede) operationalisering af naturvidenskabelig almendannelse 
bestående af tre dimensioner: 
 
■ En vidensdimension: At have naturfaglig viden og kunne bruge de naturfaglige kompetencer 

baseret på denne viden, herunder kende relevante naturvidenskabelige metoder. 
■ En perspektiveringsdimension: At have viden om naturvidenskab (Nature Of Science), 

herunder naturvidenskabernes historiske udvikling, deres muligheder og grænser og deres 
relationer til andre videnskaber. 

■ En personlighedsdimension: At have vilje til at opsøge, forholde sig til og bruge naturfaglig 
viden i sin dagligdag og sin identitetsudvikling og personlige stillingtagen. 

 
Hvorvidt alle tre dimensioner skal være til stede for at man kan siges at være 
naturvidenskabeligt almendannet kan naturligvis diskuteres, men kun at beherske 
vidensdimensionen kan ikke med rimelighed berettige til at blive benævnt almendannet og 
overensstemmelse med det almene dannelsesbegreb fordrer også inddragelse af 
personlighedsdimensionen.  
 
”Sammenfattende kan man sige at det naturvidenskabeligt dannede menneske:  
 

… har naturvidenskabelig viden - i bred forstand: både viden om det naturvidenskabelige indhold og 
færdighed i naturvidenskabelige metoder. 
 
… har en fornemmelse for naturvidenskabernes historie: Man har en forståelse for, at viden ikke er en 
statisk størrelse, men at den udvikles løbende og bidrager til den samfundsmæssige, kulturelle og 
teknologiske udvikling. 
 
… er kritisk: Man kender naturfagenes begrænsninger og muligheder (virkeområder, relevansområder) og 
man kan derfor se fagene i forhold til andre fagområder. Man kan trække på og argumentere for brugen 
af forskellig faglig viden i en given problemstilling. 
 
… har selvforståelse: Man forholder sig til hvilken rolle man spiller i verden og hvordan den verden man er 
del af, har betydning for hvem man er. 
 
… forholder sig personligt: Man tænker på naturvidenskab som vedkommende og relevante, og man kan 
give et bud på hvorfor “et stykke naturvidenskabelig viden” er meningsfuldt. 
 
.… udvikler sig som menneske: Man bruger naturvidenskabelige fag til at udvide sin horisont med, til at 
tage stilling og danne meninger med, og i sidste ende til at sikre at man kan agere med myndighed. 

 
Set i et dannelseslys skal de naturvidenskabelige fag således give den enkelte et refleksionsredskab i forhold til 
problemstillinger med et naturvidenskabeligt indhold, som sikrer såvel en faglig som en samfundsrelateret og en 
identitetsudviklende perspektivering.” (Dolin et al., 2016, s. 17) 
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Netværk om naturfaglig dannelse 
Naturfaglig dannelse og naturfag som almendannelse har en veletableret forskningstradition, i 
international sammenhæng med brug af både det centraleuropæiske begreb bildung og det 
angelsaksiske begreb scientific literacy. Vi har i det foregående refereret en række tekster om 
dannelse og naturfaglig dannelse og vil her gennem en netværksanalyse sammenfatte et 
naturfagligt dannelsesbegreb ud fra to centrale naturfagsdidaktiske tekster.  
 
Sjöström m.fl.s tekst (Sjöström et al., 2017) sammenfatter de dominerende generelle, 
internationale dannelsesopfattelser og retter dem mod en naturfaglig anvendelse. Jens Dolin 
m.fl.s  tekst (Dolin et al., 2016) giver et bredt accepteret bud på en naturfaglig dannelse ud fra 
en dansk tilgang. Derfor har vi bedt Jesper Bruun om at tegne et netværk ud fra nøglebegreber i 
de to tekster, se figur 1. I figuren er medtaget de 21 mest centrale moduler (dvs. 
sammenhængende ordgrupper med 10 eller flere ord), og størrelsen cirklerne er proportionale 
med antallet af ord. 
 
 

 
Figur 1. Netværk dannet af Jesper Bruun ud fra Sjöström et al. (2017) og Dolin et al. (2016). 
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Dette netværk peger helt overordnet på, at dannelse ses som socialisering og som individuel 
frigørelse. Den stærkeste relation hertil kommer fra at dannelse giver mening til og er et formål 
med uddannelse. Kritisk refleksion og personliggørelse af viden står centralt, koblet til evne til at 
kunne handle med autoritet. Mennesket, der skal finde sig selv i verden, har også en tæt 
forbindelse til dannelsen. Lidt fjernere står mod til at engagere sig i kritisk tænkning og at danne 
et uselvisk jeg. Den naturfaglige dimension indgår ved at gå bag om naturvidenskaben som fag 
og via opmærksomhed på den historiske dimension af naturvidenskaben. 
 
Ud over disse definitoriske begrebssættelser nævnes en række karakteristika ved dannelse. 
Der er forskellige traditioner inden for dannelse, det er et politisk begreb, der er et vist overlap til 
scientific literacy, det er en flydende betegner, og dannelse kan pege på et behov for at forstå 
viden og mestring på en ny måde. 
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KOMPETENCE 
Kompetence er gennem de seneste 20-25 år blevet inkorporeret i mange styringsdokumenter 
vedrørende uddannelser (Illeris, 2011). Begrebet er således blevet et centralt begreb for en 
tidssvarende forståelse af skole, uddannelse, læring og kvalificering, og det indrammer 
væsentlige forhold vedrørende uddannelse i vores samtid. Vi vil ikke her give en generel 
gennemgang af begrebets indførelse i uddannelsessystemet, men henvise til Illeris (2011) og 
Dolin (2020). 
 
Vi vil i stedet gå mere i dybden med hvorledes kompetencer kan forstås i en naturfaglig 
kontekst – og hvordan de egentlig er introduceret i det naturfagsdidaktiske miljø. Det gør vi som 
et input til den debat, der om eventuelle modsætninger mellem naturfaglig dannelse og 
naturfaglige kompetencer.  
 
 

Kompetencer i naturfagsundervisning  
Kompetencer som begreb slog i dansk sammenhæng igennem med rapporten om Fremtidens 
Naturfaglige uddannelser (Andersen et al., 2003). Forhistorien er imidlertid interessant, fordi 
den viser, at selv om kompetencebegrebet har sine rødder i erhvervslivet og økonomiske 
interesseorganisationer, lykkedes det i vidt omfang at få disse ideer indpasset i en 
igangværende udvikling af naturfagsundervisningen og naturfagsdidaktikken. 
 
De konstruktivistiske og sociokulturelle tilgange til naturfagsundervisningen igangsatte en række 
forsøg med nye undervisningsformer og nyt indhold op gennem 1970’erne, 1980’erne og 
1990’erne (Dolin, 2022). Der blev arbejdet med omverdensrelevante problemstillinger, ofte i 
tværfaglige projektforløb, og hele naturvidenskabens processide blev vægtet højere. Eleverne 
skulle ikke kun lære et konkret indhold, de skulle lære at arbejde naturvidenskabeligt. Wolff-
Michael Roths (1995) Authentic School Science kan ses som eksponent for en sådan 
’undersøgelsesbaseret’ tilgang til naturfagsundervisningen. Samtidig var der en international 
forståelse af naturfagene som havende både en demokratisk og en personlig betydning, og den 
koblede denne betydning af naturfagene med deres samfundsmæssige og økonomiske værdi. 
Store projekter som det amerikanske Projekt 2061, med publikationen Science for All 
Americans (AAAS, 1990), og det engelske Beyond 2000: Science education for the future 
(Millar & Osborne, 1998) promoverede en procesorienteret, science-for-all tilgang med vægt på 
udvikling af elevers scientific literacy. 
 
Hele denne udvikling skete parallelt med at der globalt var stærke økonomiske og politiske 
interesser i at ændre uddannelsessystemets vægt på konkrete kvalifikationer og viden hen imod 
mere generelle, helhedsorienterede – og dermed mere fleksible og dynamiske – personlige 
egenskaber. Her bød kompetencebegrebet sig til, og i OECD-regi blev det operationaliseret i 
det såkaldte DeSeCo-projekt med publikationen Defining and Selecting Key Competencies 
(Rychen & Salganik, 2002). 
 
Beskrivelse af naturfagenes formål i kompetencetermer fik hurtig stor international 
gennemslagskraft (Waddington, Nentwig & Schanze, 2007). Generelt anvendes samme 
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forståelse af kompetence, som formuleret i referenceværket Encyclopedia of Science Education 
(2015): 
 

“Competence can be seen as an extension of the former goal category “qualification,” based on 
knowledge and skills, by adding to this the ability and willingness to use the knowledge and skills in 
complex situations. Fulfilling complex demands and tasks requires not only knowledge and skills but also 
involves strategies and routines needed to apply the knowledge and skills, as well as appropriate 
emotions and attitudes, and effective management of these components. Thus, the notion of 
competence encompasses cognitive but also motivational, ethical, social, and behavioral components. It 
combines proficiency and intentionality into a capability to solve tasks and problems of some 
complexity.” 

 
I Danmark var der en klangbund for disse nye tilgange. Karsten Schnack (1993) havde op 
gennem 1990´erne talt om handlekompetence og Mogens Niss stod i spidsen for et stort 
projekt, der formulerede matematikfaget i kompetencetermer (Niss og Jensen, 2002). Inden for 
naturfagene skrev Jens Dolin i 2002 sin PhD-afhandling Fysikfaget i forandring. Læring og 
undervisning i fysik i gymnasiet med fokus på dialogiske processer, autenticitet og 
kompetenceudvikling (Dolin, 2002), hvor der blev udformet en kompetencebeskrivelse af fysik 
inspireret af Mogens Niss’ kompetencetilgang og W-M Roths autenticitetsbegreb. I 2001 
nedsatte det daværende Forskningsministerium (Ministeriet for Videnskab, Teknologi og 
Udvikling) en arbejdsgruppe, som i 2002 kom med en rapport Fysik og kemi. Naturvidenskab-
for-alle, der anbefalede ”… en ændring af undervisningen fra fokus på pensum mod fokus på 
kompetencer.” (Arbejdsgruppe, 2002). Samme år nedsatte Undervisningsministeriet en 
arbejdsgruppe, som i 2003 kom med rapporten Fremtidens Naturfaglige Uddannelser 
(Andersen et al., 2003). Her blev der i bilagsbindet givet en overordnet definition på naturfaglig 
kompetence: 
 

”Even og vilje til handling, alene og sammen med andre, som udnytter naturfaglig undren, viden, 
færdigheder, strategier og metaviden til at skabe mening og autonomi og udøve medbestemmelse i de 
livssammenhænge hvor det er relevant.”  (Dolin et al., 2003) 

 
Rapporten formulerede også fire naturfaglige delkompetencer: Empiri-, Repræsentations-, 
Modellerings- og Perspektiveringskompetence.  
 
Kompetencer og tilhørende viden og færdighed er efterfølgende udmøntet meget detaljeret i 
beskrivelserne af grundskolens naturfag fra ’Klare mål’ i 2001 frem til de p.t. gældende 
fagbeskrivelser fra 2019. I alle disse beskrives videns- og færdigheds-målpar for forskellige 
færdigheds- og vidensområder og -mål i forhold til de fire naturfaglige delkompetencer for 
grundskolens fire naturfag: undersøgelse, modellering, perspektivering og kommunikation. De 
fire implementerede naturfaglige delkompetencer afviger fra de foreslåede fra 2003, hvor især 
kommunikationskompetencen omfatter faglig læsning og skrivning mere eksplicit end 
repræsentationskompetencen gjorde i 2003. 
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Netværksanalyse af forsknings- og udviklingslitteratur om 
kompetence 
Som anført er denne fokusering på kompetencebeskrivelser ikke unik for Danmark, men en del 
af en international bevægelse gennem de sidste årtier. For at få et overblik over den 
internationale forskningslitteratur analyserede INDs forskergruppe for science education i 2020 
en lang række centrale tekster om kompetence. Som en del af arbejdet udarbejdede Jesper 
Bruun den i fig. xy afbildede netværksanalyse, som indfanger nøgleord som gruppen brugte om 
de 20 beskrivelser kompetence, som indgår i Mathias Ropohl m. fl.s artikel The Concept of 
Competence and Its Relevance for Science, Technology and Mathematics Education (Ropohl et 
al., 2018). For hver af de 20 beskrivelser (i gruppens arbejde kaldet snippets) er nøgleordene 
udvalgt af INDs forskergruppe for science education og omdannet til en netværksform. Det 
første uddrag (Snippet 1) lyder  
 

”competences are seen as something each individual possesses and that have to be applied to specific 
situations in order to solve problems. Prerequisites for being competent in a specific domain are 
cognitive constructs like knowledge and skills as well as affective constructs like interest or motivation.” 
(Ropohl et al., 2018).  
 

De koder, gruppens medlemmer brugte til at beskrive dette uddrag, er vist i figur 2. De 
nøgleord, som blev brugt til at beskrive uddraget, knyttes til uddraget grafisk med en streg.  
 
 

 
Figur 2. De nøgleord forskergruppen brugte til at beskrive første uddrag (Snippet_1) fra Rophol et al. (2018).  
 
 
Alle 20 uddrag er så samlet i et fælles netværk sammen med den basisdefinition, som indgik i 
FNU-rapporten og en meget tilsvarende udarbejdet af Jesper Bruun, se fig. 3. I det fælles 
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netværk kan et nøgleord godt bruges om flere uddrag og på den måde er fremkommet et 
sammenhængende netværk af uddrag og nøgleord. Netværket er medtaget her for at illustrere 
kompleksiteten i et netværk, der omfatter 22 bidrag.  
 

 
Fig. 3. Netværk over definitioner og nøglebegreber i Ropohl et al. (2018) sammenholdt med FNU-definitionen. Størrelsen af 
cirkler der repræsenterer uddrag (snippets) er proportional med antallet af nøgleord der er blevet brugt til at beskrive dem. 
 
 
Netværket i figur 3 indeholder information om, hvilke nøgleord der bruges til at beskrive de 
forskellige uddrag. Det kan man bruge til at lave en kortlægning af, hvilke nøgleord der ofte 
bruges sammen, og det kan her bruges til en kortlægning af de mulige dimensioner der er, når 
vi beskriver kompetence i naturfagene.  Helt konkret kan man lave et netværk kun af 
nøgleordene, hvor to nøgleord er forbundne hvis de bruges til at beskrive samme uddrag. For 
eksempel vil alle nøgleordene på figur 2 være forbundne, fordi de bruges til at beskrive det 
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første uddrag. Det viste sig, at ordene ”skill” og ”knowledge” blev mere forbundne 
(repræsenteret ved en tykkere streg mellem de to ord), fordi de to nøgleord ofte blev brugt 
sammen til at beskrive et uddrag. Denne metode dannede et netværk bestående udelukkende 
af nøgleord, og figur 4 viser ”rygraden” (backbone) af det netværk. Netværket på figur 4 har fået 
fjernet forbindelser som er numerisk små og derfor anses som et udtryk for tilfældighed snarere 
end en meningsfuld forbindelse. Her har vi brugt en særlig metode (Foti et al., 2011), som tager 
udgangspunkt i det enkelte nøgleords forbindelser. 

 
Fig. 4. Forsimplet netværk over nøgleord, der beskriver naturfaglig kompetence. Størrelsen af cirklerne angiver hvor ofte de er 
blevet brugt sammen med andre nøgleord. Farverne angiver stabile grupperinger af nøgleord ud fra en computeralgoritme.  
 
 
Netværket i fig. 4 ses at have disse nøgleord: 
■ Problemløsning 
■ Samarbejde 
■ Potentiale for handling 
■ Domænespecifik (Naturfag) 
■ Situeret 
■ Refleksiv 
■ Evne 
■ Viden og færdigheder  
■ Udfordringer 
 
Herudfra kan man sammenfatte en naturfaglig kompetence som:  
 
Evne til samarbejde om at finde løsninger på problemer eller udfordringer i en given situation, 
ved at reflektere og trække på naturfaglig viden og færdigheder. 
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KOMPETENCE OG DANNELSE KOBLET 
Begreberne kompetence og dannelse udgør forskellige aspekter af uddannelsers mål og 
betragtes endda af nogle som modsætningsfyldte (Schmidt & Dolin, 2022). Kompetencer, som 
en evne til at handle i specifikke situationer, kan konkretiseres og optimeres indenfor et specifikt 
stof eller en endelig praksis og dermed gøres til genstand for evaluering. Kompetence kritiseres 
derfor for at være markedsorienteret og knyttet til en snæver målstyring (Illeris, 2011). Dannelse 
derimod kredser om at se det specifikke i relation til en kontekst og et fags kulturkreds, dets 
udførelse og betydning for menneskets erkendelse og udvikling (Raahauge, Jessen & 
Mortensen, 2015), ligesom den personlige relation og den individuelle frigørelse har stor vægt. 
En sådan manglende afgrænsning gør på den anden side, at dannelse kritiseres for at være 
ukonkret og elitær (Illeris, 2011).  
 
Disse forskelligheder betragter vi ikke som uforenelige modsætninger, men som frugtbare 
positioner, hvorfra man kan undersøge og analysere naturfagsundervisning og -didaktik. I det 
følgende beskriver vi de to positioner gennem udviklings- og forskningslitteratur og kobler dem 
sammen med en vidensdimension som indgående bliver behandlet i kapitlet om relationen 
mellem grundskole og læreruddannelse. 

 
 

Kobling af naturfaglig dannelse og kompetence vha. 
vidensdimensionen 
Elever udvikler deres naturfaglighed gennem deres arbejde i grundskolens naturfag. Dette 
arbejde er som beskrevet ovenfor målsat gennem naturfaglige kompetencer og naturfaglig 
dannelse. Kompetencerne indebærer en udadrettethed baseret på tilegnelse af fagenes 
karakteristiske forståelse af verden, mens dannelsen mere er en indadrettethed, hvor fagenes 
karakteristika er med til at forme personligheden (og dermed indirekte personens handlinger). 
Viden er imidlertid centralt for en opnåelse af såvel kompetence som dannelse og i 
særdeleshed for en forståelse af sammenhængen mellem dem: Viden og viden om viden er 
nødvendig som baggrund for at kunne handle i faget (Dolin, 2021), og viden udgør den basale 
af tre dimensioner i naturfaglig almendannelse.  
 
Men viden er ikke noget enkelt begreb. Det er i generationer blevet brugt som det laveste 
niveau i Blooms (1956) taksonomi for kognitive processer og her adskilt fra forståelse, så det 
nærmest havde karakter af (løsreven) information. I en stærkt revideret udgave (Bloom et al., 
2001) blev vidensbegrebet udvidet til at omfatte fire dimensioner: Faktuel viden, begrebsviden, 
procedureviden og metakognitiv viden. Her blev der skelnet mellem relativ enkel viden, der 
nærmest kan memoreres uden forståelse, og viden om komplekse   sammenhænge, der kræver 
indsigt i et framework og dermed indebærer forståelse. Desuden blev de processer, som 
frembringer viden, set som en del af viden, ligesom viden om viden blev inddraget.  
 
En tilsvarende opdeling af viden blev foreslået af Li and Shavelson (2001), der skelnede mellem 
deklarativ viden (knowing what), procedural viden (knowing how), skematisk viden (knowing 
why) og strategisk viden (knowing when, where, how knowledge applies). 
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Vi vil sammenfatte disse forskellige vidensopdelinger i et vidensbegreb med tre dimensioner:  
 
■ Begrebsviden (indeholdende faktuel viden, begrebsviden, deklarativ viden) 
■ Procedural viden 
■ Epistemisk viden (indeholdende metakognitiv viden og skematisk og strategisk viden). 
 
Med denne udvidede forståelse af viden (er det muligt at relatere elevers indsigt i naturfaglige 
fænomener og deres færdigheder i at fx modellere disse fænomener til deres grundlag for at 
tage samfundsmæssige og personlige beslutninger. Dolin (2021) har på dette grundlag udviklet 
en model, der kobler de ovenstående karakteristika for kompetence og dannelse med det 
udvidede vidensbegreb, hvor de begrebsmæssige og proceduremæssige elementer i højere 
grad er knyttet til kompetencesiden og de epistemiske elementer primært er knyttet til 
dannelsessiden. Men hvor alle tre dimensioner er i spil i såvel kompetencetilegnelse som i 
dannelsesudvikling. 
 

 
Fig. 5. Viden i bred forstand som centralt element i såvel kompetence som i dannelse. 
 
 
Modellen i figur 5 oversætter vi til en model med et mere tydeligt grundskoleperspektiv, som det 
er illustreret i figur 6 nedenfor. Centralt i figur 6 står den naturfaglige viden, hvorved vi forstår 
naturvidenskabelig viden i et skoleperspektiv. Denne viden skal kunne sættes i spil i relevante 
situationer, for at bidrage til elevens kompetence. Den samme viden – eller rettere dele af den 
samme viden – skal tilsvarende kunne perspektiveres og personliggøres for at kunne indgå i 
elevens dannelse. 
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Fig. 6. Naturfaglig dannelse og kompetence i rammen af lovgivende, etiske og pædagogiske domæner 
 
 
Hele den lyserøde/blå centrale illustration i figur 6 med elevens kompetence og dannelse i et 
grundskoleperspektiv skal ikke ses som frit flydende strukturer, men skal forstås på baggrund af 
de grundlæggende lovgivende (fx grundskolens og fagenes formål mv.), etiske (herunder 
moralske) og pædagogiske domæner eleven er underlagt i sin myndiggørelse. I et Kant 
perspektiv skal myndlingen (eleven) opdrages til myndighed, hvor en anden myndig person (fx 
en lærer) står den endnu ikke myndige bi, med det formål at myndlingen bliver myndig som 
menneske i verden (Agerholm, 2021). I et sådant lys handler eksempelvis elevens personlige 
forholden sig til perspektiver på naturfaglig viden ikke blot om at eleven blot skal ”mene noget”, 
men at eleven forholder sig vidensbaseret til perspektiver på naturfaglig viden på baggrund af 
lovgivende, etiske og pædagogiske domæner. I et grundskoleperspektiv er det således ikke alle 
vidensbaserede forholdemåder som er indenfor skiven, hvor eleven eksempelvis fint kan 
forholde sig til anvendelsen af atomkraft på basis af naturfaglig viden, men ikke forholde sig 
positivt til brug af atombomben til udslettelse af befolkningsgrupper alene pga. etnicitet (som 
naturfaglig viden jo ikke giver noget svar på og etikken skal konsulteres). I det følgende vil vi 
bruge denne model til at eksemplificere de karakteristika vi har udledt fra forsknings- og 
udviklingslitteraturen. Eksemplerne vil blive kontekstualiseret i forhold til de fire væsentligste 
aktører i planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af naturfagsundervisning i 
grundskolen: grundskoleelever, grundskolelærere, lærerstuderende og læreruddannere.  
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Diskussioner om kompetence og dannelse forenet 
Vi har i det foregående fremhævet den centrale forskningsIitteratur om dannelse og 
kompetence og vi har bearbejdet den med forskellige repræsentationer. I lighed med 
anbefalingerne for etablering af et rammeværk (Dolin et al., 2022) har vi også haft mulighed for 
at diskutere de fremherskende opfattelser med fagfæller. DASERAs forskerseminar 2021 
handlede nemlig om dannelse og kompetence i naturfagene.  De to udenlandske keynotes var 
Jesper Sjöström og Mathias Ropohl, hvis tekster, (Sjöström, 2017; Ropohl et al., 2018), blev 
brugt som grundlagslitteratur på seminaret. Desuden placerede Jan Sølberg Mathias’ oplæg i 
en dansk kontekst og tilsvarende satte Lars Brian Krogh Sjöströms oplæg i en dansk kontekst. 
Oplæggene og de tilhørende slides kan ses på DASERAs hjemmeside. Oplæggene gav 
anledning til livlig debat, som blev fastholdt i et portfolioformat, og deltagerne har efterfølgende 
reflekteret dette ind i nogle overordnede kategorier, der er udkommet i MONA 2022/3 (Schmidt 
og Dolin, 2022).  
 
Det er svært at sammenfatte denne sammenfatning, men to af seminarets fokuspunkter var 
spørgsmålet om en eventuel dikotomi mellem dannelse og kompetence og spørgsmålet om 
hvor normativ dannelsen må være.  
 
Hvad angår det første gav seminaret anledning til mange overvejelser, som fx: 
 

”I sit oplæg gjorde Ropohl rede for spændingen mellem kompetence og dannelse, idet han forklarede at 
kompetence til en vis grad ændrer indholdet i den traditionelle tyske forståelse af dannelse da dannelse 
ikke opererer med et specifikt outcome eller specifikke læringsmål, og han henviser til følgende citat: 

 
”Når forskere i uddannelsesvidenskab taler om de generelle mål for uddannelse i et moderne 
samfund, skændes de om at finde en balance mellem [på den ene side] Bildung i tysk filosofisk 
tradition, dvs. at udvikle personlighed og tillade enkeltpersoner at deltage i den menneskelige 
kultur, og [på den anden side] kvalifikation, dvs. etablering af viden og færdigheder der er 
relevante for erhvervspraksis.” (Oversat fra Klieme, Hartig & Rauch, 2008, s. 6). 

 
Ifølge Ropohl et al. (2018) viser forskning at kompetence stadig er en noget rodet konstruktion. 
Det skyldes at konceptet har været plaget af vildledende dikotomier mellem et holistisk 
kompetencebegreb med fokus på håndtering af virkeligheden i al dens kompleksitet og et 
kompetencebegreb som lader sig nedbryde til en række identificerbare synlige læringsmål. Det 
sidste blev resultatet for de tyske grundskoler i 2004 og for de danske i 2014. I Danmark blev de 
meget detaljerede videns- og færdighedsmål dog gjort vejledende i 2018.” (Schmidt og Dolin, 
2022).  
 
Især blev der spurgt ind til hvorledes praksis kunne tage hensyn til begge formål: 
 

”Det er for mig stadig ret diffust hvordan god undervisning skal se ud hvis udgangspunktet skal være 
dannelse, men at den samtidig skal være rettet mod kompetencemål.” (ibid). 

 
En deltager havde et bud på en vej fremover: 
 

”Jeg har længe haft en vision om at vi kunne samles i et nationalt praksisfællesskab fokuseret på 
forskning i naturfaglige kompetencer. Et sådant praksisfællesskab kunne tænkes som en slags special 
interest group (SIG), som man kender det fra internationale medlemsforeninger såsom ESERA, NARST 
m.fl. Til forskel fra mere klassiske SIGs tænker jeg at man også bør have en løbende kontakt og et 
løbende samarbejde med STUK, fonde, CFU m.fl., som også har en væsentlig aktie i realiseringen af en 
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mere kompetenceorienteret naturfagsundervisning i Danmark. På denne måde kan vi bygge bro mellem 
forskning og praksis og gøre ambitionerne bag kompetencerne tydeligere for naturfagslærerne.” 

 
Jesper Sjöström introducerede i sit indlæg den vision 3 i scientific literacy, som vises senere her 
i artiklen, og som kan sammenlignes med en dannelsesdimension. Det gav anledning til mange 
overvejelser over dannelsesorienteret undervisnings normative elementer: 
 

”I vores samfund findes der ud over i curriculum mangfoldige normer, også i forbindelse med 
problemstillinger der kan belyses med naturfag. Det gælder fx på det personlige niveau hvor der findes 
samfundsnormer om rygning og indtagelse af alkohol som ung, eller på samfundsniveau, fx brug af 
atomkraft, støtte til bæredygtig produktion, prioritering af biodiversitet eller arbejde med de 17 
verdensmål. Vi ved at naturvidenskaben ikke er normativ i sig selv. Den kan blot bruges til at fortælle 
hvad vi kan gøre, ikke hvad vi skal gøre. Men læreren kommer ikke uden om at overveje sin egen 
stillingtagen og hvordan den evt. skal komme i spil i undervisningen.  
 
Og ja, vores bud er at undervisningen kan blive for normativ. Folkeskolen skal ikke adfærdsregulere, men 
give plads til at eleverne diskuterer og udvikler deres værdier og holdninger. Men man kan til gengæld 
godt arbejde med nogle kriterier for hvordan eleverne baserer deres holdninger på viden, og hvordan de 
arbejder kildekritisk. Ved at styrke deres viden om NOS vil de i højere grad kunne vurdere hvornår data 
kan tillægges værdi, og hvornår man kan sige at noget er sandt – eller i hvert fald er vores aktuelt bedste 
bud på et svar på konkrete spørgsmål der kan undersøges med naturfag.” (ibid). 
 
 

  



 

Side 32 af 72 

Netværk over dannelse og kompetence 
Jesper Bruun har i lighed med den tematiske netværksanalyse over hhv. dannelse og 
kompetence, også udarbejdet en tematisk netværksanalyse over de to begreber sammen. Det 
er baseret på to oversigtstekster om naturfaglige kompetencer (Ropohl et al., 2018; Elmose, 
2016) og to oversigtslige tekster om dannelse (Sjöström, 2017; Dolin et al., 2016). Det 
tilsvarende netværkskort er vist i figur 7. 
 

 
 
 
Figur 7. Et netværkskort over fire tekster om hhv. kompetence (brune moduler, 2 tekster) og dannelse (Lilla moduler, 2 tekster). 
Hvert tema/modul repræsenterer en del af et større netværk. De hvidere temaer/moduler indeholder ord fra både kompetence 
og dannelsesteksterne. 
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Netværkskortet i figur 9 indeholder 34 af de mest ordrige moduler. For at sætte fokus på, hvor 
der kunne være overlap mellem de to begreber, viser farverne på kortet, hvor der primært 
bruges ord fra kompetenceteksterne (mere brune), ord fra dannelsesteksterne (mere lilla) og 
hvor der bruges ord fra begge tekster eller ord er optræder i begge tekster (mere hvide). 
Netværkskortet viser også de enkelte temaers vægtigste forbindelser (rygraden af netværket).  
 
Ligesom ved netværkskortet for dannelse har hvert tema/modul en intern struktur, som har givet 
anledning til det navn modulet har fået på figur 7.  
Da modulerne alle stammer fra rygraden af netværket (backbone network), er der skåret i 
antallet af forbindelser. Man kan derfor ikke “bare” læse teksten ved at følge forbindelser, men 
man kan få et indtryk af, hvordan temaerne hænger sammen. Det indtryk kan man teste ved at 
gå tilbage til originalteksterne og se, hvordan ordene faktisk bruges i sammenhæng. Det er 
denne læsning, frem og tilbage mellem netværksrepræsentation og originaltekst, som har givet 
anledning til navngivning af modulerne.  
 
Analysen her viser, at det ikke er umiddelbart muligt direkte at koble dannelse og kompetence 
udfra en netværksanalyse, hvilket berettiger at vi se dem som to adskilte begrebssæt, på trods 
af at de langt henad vejen indeholder de samme ordkategorier. Den eneste direkte kobling er 
dannelsestemaet ’Kategorical nature of knowing’ som føder ind i kompetencetemaet ’Mastering 
science subject area’, hvilket understøtter viden som et fælles udgangspunkt for såvel dannelse 
som kompetence. 
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SCIENTIFIC LITERACY  
Mens der i den centraleuropæiske tradition inden for naturfagsdidaktik er arbejdet med at 
raffinere dannelsesdimensionen i undervisningen, er der inden for den angelsaksiske 
uddannelsestradition i løbet af de sidste 50 år udviklet et stort begrebsapparat om scientific 
literacy. Dette begrebsapparat forsøger også at indfange de fagoverskridende og 
personlighedsdannende aspekter ved undervisning i de naturvidenskabelige fag, men med 
mere vægt på en metaforståelse af naturvidenskaben og dens samfundsmæssig 
anvendbarhed. I de amerikanske National Science Education Standards defineres scientific 
literacy som 
 

… viden og forståelse, som er nødvendig for personlig stillingtagen, deltagelse i samfundsmæssige og 
kulturelle forhold og for økonomisk produktivitet (National Research Council, 1996, s. 22).  

 
Udfoldelsen af begrebet er typisk sket i forbindelse med større curriculum-projekter, såsom det 
amerikanske Project 2061, som i publikationen Science for All Americans (1990) oplister de 
basale dimensioner i science literacy som (egen oversættelse):  
at være fortrolig med den naturbundne verden og forstå både dens mangfoldighed og dens 
helhed 
 
■ at forstå nogle af de vigtige måder, hvorpå naturvidenskab, matematik og teknologi afhænger 

af hinanden  
■ at forstå naturvidenskabens nøglebegreber og principper  
■ at have evne for naturvidenskabelig tænkemåde  
■ at forstå, at naturvidenskab, matematik og teknologi er menneskeskabte projekter; og have 

forståelse for, hvad det betyder for deres styrker og begrænsninger og  
■ at kunne anvende naturvidenskabelig viden og tænkemåde til individuelle og 

samfundsrelaterede formål.  
 
Denne forståelse af scientific literacy ses at indeholde et udvidet vidensbesgreb med relativ stor 
vægt på epistemiske elementer, men også med et handleperspektiv.  
 
Det engelske projekt Beyond 2000 (Millar and Osborne (eds.), 1998) havde ganske stor 
indflydelse på den danske forståelse af naturfaglig dannelse. Ligesom Project 2061 udsprang 
Beyond 2000 af en voksende bekymring blandt undervisere og andre med interesse i 
naturvidenskabsundervisning over det voksende misforhold mellem indhold og form i den 
daværende undervisning og behov og interesser hos unge mennesker, der skal være 
fremtidens samfundsborgere. Beyond 2000 opstillede som målsætning for 
naturvidenskabsundervisningen at alle borgere i samfundet skal være i stand til 
 
■ at forstå de metoder, hvormed naturvidenskaben opnår viden 
■ at forstå styrke og begrænsninger i naturvidenskabelige beviser 
■ på fornuftig vis at vurdere risici og at erkende etiske og moralske spørgsmål i forbindelse med 

de handlemuligheder, naturvidenskab og teknologi tilbyder. 
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Her er de procedurale og epistemiske videnselementer i centrum, koblet med etiske aspekter – 
altså stor vægt på hvad vi i Danmark vil kalde dannelse. Rapporten pegede på en række 
uheldige forhold ved naturfagsundervisningen, som årsag til unges manglende interesse, og 
oplistede nogle anbefalinger til undervisningen, som ville fremme opnåelse af de opstillede mål. 
 
Beyond 2000 og NRC var ikke de eneste internationale projekter, der omkring årtusindeskiftet 
interesserede sig for unge og naturfag. I år 2000 gennemførte OECD første gang deres PISA 
vurdering af 15-åriges literacy indenfor for blandt andet naturfag (OECD, 1999). Den blev 
baseret på et udarbejdet rammeværk for scientific literacy (se fx Dolin et al., 2022, s. 11ff) og 
gennemført ved at lade 15-årige løse opgaver, som viser noget om deres forståelse af 
naturvidenskabelig viden, begreber og arbejdsprocesser og deres indsigt i situationer og 
sammenhænge, hvor naturvidenskabelig viden og processer er relevante. Hvorvidt det er 
lykkedes kan problematiseres (Dolin, 2008), men der er gennem PISA-undersøgelserne samlet 
en masse empirisk materiale om 15-åriges færdigheder i og holdninger til naturfag. 
 
OECD præsenterer i 2019 deres nyeste definition af scientific literacy som:  

 
… the ability to engage with science-related issues, and with the ideas of science, as a reflective citizen. 
A scientifically literate person is willing to engage in reasoned discourse about science and technology, 
which requires the competencies to explain phenomena scientifically, evaluate and design scientific 
enquiry, and interpret data and evidence scientifically (OECD, 2019, s. 29).   

 
Denne forståelse af scientific literacy har vægt på 15-åriges evne til at bruge naturfag til at 
engagere sig som medborger og bruge deres naturfaglige og teknologiske indsigt og 
færdigheder.  
 
OECD kobler naturvidenskab og teknologi i deres definition af scientific literacy, andre taler 
mere direkte om Scientific and Technological Literacy fx Gérard Fourez (1997), der definerer 
dette som (s. 906): 
 

… people are ’scientifically and technically literate’ when their knowledge gives them a certain autonomy 
(the possibility of negotiating decisions without undue dependency with respect to others, while 
confronted with natural or social pressure); a certain capacity to communicate (finding ways of getting 
one’s message across); and some practical ways of coping with specific situations, and negotiating over 
outcomes. 
[…] 
The concept of scientific and technological literacy therefore refers to a degree of empowerment of the 
individual, not to some definitely acquired and specific skill. 

 
Fourez taler om og fremhæver vigtigheden af at scientific literacy læres i en autentisk, 
samfundsmæssig kontekst. Han mener at for at blive scientific and technologic literate skal 
elever lære (s. 911) 
 
■ at bruge specialister 
■ at bruge ”black boxes” 
■ at bruge simple modeller 
■ at bruge tværfaglige modeller 
■ at bruge metaforer 
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■ at bruge de videnskabelige discipliner rigtigt 
■ at kunne forhandle, oversætte og overføre viden 
■ at kunne skelne mellem teknologien og de bagvedliggende videnskabelige principper 
■ at koble videnskabelig og teknologisk viden til etiske og politiske beslutninger 
 
 

Forestillinger om Scientific Literacy 
Som det fremgår, er scientific literacy, ligesom almendannelse, ikke noget veldefineret begreb. 
Baseret på et review af hele feltet om scientific literacy har Roberts (2007) kategoriseret de 
mange tilgange i to forestillinger (’visions’). 
 
Forestilling I kigger indad til naturvidenskaben selv og lægger vægt på naturvidenskabens 
produkter og processer. Literacy opnås gennem viden og inden for naturvidenskaben selv. 
Denne viden er især baseret naturvidenskabelige undersøgelser og på arbejde med forståelse 
af naturvidenskabens væsen (Nature of Science - NOS, se fx Roberts 2007, s. 769; Allchin et 
al., 2014; Lederman, 2007). Dvs. systematiske undersøgelse og eksperimenter med tydelig 
variabelkontrol beskrevet med korrekte naturfaglige fagbegreber og argumenteret udfra 
objektive data, observationer og iagttagelser (Roberts, 2007). De aktuelle skriftlige online prøver 
og de nationale test i naturfagene i grundskolen i Danmark er bygget op over denne forestilling 
om hvad der er vigtigst i naturfagsundervisning. Prøverne har fokus på forhold som 
variabelkontrol, naturfaglige begreber og elevernes evne til at kunne konkludere på givne 
naturfaglige observationer. 
 
Forestilling II kigger også på naturvidenskaben, men fra situationer uden for naturvidenskaben 
som elever med stor sandsynlighed vil komme i og som er karakteriseret ved at have en 
naturvidenskabelig komponent.  Literacy opnås også gennem viden, men også ikke-
naturvidenskabelig viden fra områder som fx økonomi, sociologi og etik er vigtig (Roberts, 
2007). Denne inddragelse af elementer fra ikke naturvidenskabelig viden sammenfattes i 
engelsksproget naturfagsdidaktisk litteratur ofte Socio-Scientific Issues - SSI (Roberts, 2007, 
Eastwood et al 2012 og Zeidler og Nicholls, 2009). Den aktuelle fællesfaglige prøve i naturfag i 
grundskolens 9. klasse er bygget over denne forestilling om hvad der er vigtigst i 
naturfagsundervisning. I prøverne skal eleverne med udgangspunkt i fællesfaglige 
fokusområder om energi-forsyning, drikkevandsforsyning eller sundhedsteknologi udvikle 
problemstillinger med fokus på aktuelle samfundsmæssige problemstillinger. Det er værd at 
bemærke disse problemstillingers og fokusområders lighed med Klafkis epoketypiske 
nøglespørgsmål (Klafki, 2001). 
 
Begge forestillinger indeholder trædesten og snubletråde. Trædesten for forestilling I er 
naturfagenes tradition for systematiske undersøgelse, snubletråde er den manglende kobling til 
hverdagsrelevans for eleverne. Omvendt med forestilling II, hvor trædesten er aktualiteten i 
problemstillingen og snubletråde er risiko for fravær af fyldestgørende naturfagligt indhold og 
systematik i elevernes arbejde. 
 
Relationen mellem forestilling I og II er også blevet beskrevet som et spændingsfelt mellem på 
den ene side naturfag som uddannelses- og karrierevej og på den anden side naturfag for alle 
og som folkeoplysning (Sjöström og Eilks, 2017; Sjöberg, 2005). Denne dobbelthed er også 
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indlejret i formålet for den danske folkeskole, som blandt andet skal forberede til videre 
uddannelse og give eleverne ’tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og 
handle’ (Børne- og Undervisningsministeriet, 2022). Det er således danske 
naturfagslæreres opgave at balancere en prioritering af disse mål. Dermed er det også en 
opgave for danske læreruddannere at forberede danske lærerstuderende til denne 
balancering. 
 
Arbejdet med disse umiddelbart modstridende mål i læreruddannelsen og grundskolen bliver 
yderligere komplekse af formuleringen af en forestilling III om hvad scientific literacy er eller 
burde være. Denne formulering tager sig udspring i de stadigt mere presserende 
samfundsmæssige problemstillinger med betydeligt naturfagligt indhold som klimaudvikling, 
fødevareforsyning og pandemibekæmpelse. Sådanne problemstillinger kaldes socio-scientific 
issues:  
 

Socioscientific issues are controversial, socially relevant, real-world problems that are informed by 
science and often include an ethical component. (Sadler, Barab and Scott, 2007). 

 
Elevers drøftelser i arbejdet med SSI problemstillinger omfatter forståelse af indholdet i 
problemstillingen, arbejde med informationer om problemstillingen, opmærksomhed på 
moralske og etiske perspektiver på problemstillingen og en stillingtagen i forhold til 
problemstillingen (Sadler, Chambers og Zeidler 2004). 
 
Her kan eleverne vise deres forståelse for begrænsninger i den aktuelle naturfaglige viden, men 
også for hvad naturfag kan bruges til i en beslutningsproces om et aktuelt samfundsmæssigt 
problem (Schaefer, 2002, Sadler og Zeidler, 2009). Dette sidste aspekt af arbejdet med SSI-
problemstillinger overlapper med forskning indenfor naturfagsundervisning inspireret af 
refleksioner over Nature of Science (NOS). NOS har vægt brugen af naturfaglige tænkemåder 
og hvordan disse udvikles, hvor SSI har vægt på den personlige og samfundsmæssige 
betydning af naturfaglig viden og praksis i beslutningsprocesser (Sadler, Chambers og Zeidler 
2004, Eastwood, Sadler, Zeidler, Lewis, Amiri & Applebaum, 2012). Oversat lidt unuanceret til 
aktuelle danske naturfaglige kompetencer, så handler SSI om perspektiveringskompetence, 
men NOS handler om modellerings- og undersøgelseskompetence, hvor NOS og SSI begge 
adresserer dele af kommunikationskompetence. Hvordan den enkelte elev fortolker og vurderer 
modstridende vidnesbyrd/fakta i relation til SSI-problemstillinger afhænger af en række NOS 
relaterede faktorer som data fortolkning og sociale interaktioner omfattende elevens egen 
formulering af personlige overbevisninger og naturfaglig viden (Sadler, Chambers og Zeidler, 
2009). Dette peger også på at NOS-inspireret naturfagsundervisning stemmer overens med 
forestillingerne I og II, hvorimod SSI-inspireret undervisning mere stemmer overens med 
forestillingerne II og III. 
 
Lars Brian Krogh (2022) har givet et bud på en operationalisering af de tre scientific literacy 
visioner formuleret af Sjöström og Eilks (2018), med indarbejdelse af NOS-aspekter 
præsenteret af Roberts (2017). 
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Fig. 8. Foreløbig operationalisering af Sjöström og Eilks visioner for scientific literacy. Udarbejdet af Lars Brian Krogh i 2022 
som et oplæg til kollegial drøftelse af en dansk udgave af naturfaglig dannelse.   
 
 

Vision  
– og overordnet målkategori 

Foreløbig operationalisering 

Vision I Eleverne kan…. 
Viden i naturfag forklare fænomener i sin hverdag med naturfaglig viden 
Viden i naturfag-selvrefleksion placere sig selv som menneske i tid og rum – i lyset af de tre store 

naturvidenskabelige udviklingslinier (menneskets, universets, 
Jordens) 

Naturfaglige kompetencer 
(undersøgelse, modellering, 
kommunikation) 

stille naturfaglige spørgsmål med afsæt i undren 
undersøge livsverdensrelevante spørgsmål m naturvidenskabelige 
metoder 
afkode og bruge naturfagligt sprog & repræsentationer i relevante 
sammenhænge 
kan argumentere med naturfaglige belæg 

Viden om naturfag (I) redegøre for vigtige metoder i naturfag 
med eksempler belyse hvordan naturvidenskaben arbejder 

Vision II Eleverne kan … 
Viden om naturfag (II) diskutere naturvidenskabens betydning for samfund og 

samfundsudvikling 
Viden + 
perspektiveringskompetence + 
engagement 

indgå i diskussioner/debat om verdens tilstand og epoketypiske 
nøgleproblemer/mulige fremtider. 

Kritisk stillingtagen bruge naturfaglig viden til at tage informeret stilling til 
samfundsmæssige problemer med et naturfagligt islæt  
forholde sig informeret og kritisk til science-in-the media. 
forholde sig informeret og kritisk til menneskers brug af teknologi 

Problemløsning udvikle bud på naturfagligt funderede problemløsninger på både 
praktiske og -samfundsmæssige problemstillinger 

Vision III Eleverne kan…. 
Autonomi - 
informationssøgning 

søge og evaluere relevant information af naturfaglig art, på 
internettet og i andre medier. 

handlekompetence bruge deres naturfaglige viden til at handle bæredygtigt I deres 
hverdag 
bruge deres naturfaglige viden til at træffe valg til fordel for en 
sund levevis 

Handlekompetence - agency Har tillid til at kunne tilegne sig naturfaglig viden, når det er 
relevant 

Handlekompetence – 
erfaringer/sensitivitet 

identificere forhold i den nære omverden, hvor naturfagligt 
funderede indsatser vil kunne gøre en forskel 

Handlekompetence bidrage til løsning af SSI-relaterede problemstillinger i sit 
nærområde. 

Selvrefleksivitet reflektere sin egen adfærd og sine handlemuligheder ift lokale og 
globale SSI.  
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Vores figur 6 om relationen mellem viden, dannelse og kompetence har naturfaglig viden som 
sit centrale udgangspunkt, hvilket vi genfinder i målkategorierne som præsenteres for Vision I 
her. Målkategorierne under vision II og III indeholder såvel kompetence som 
dannelseselementer. Fx er perspektiveringskompetence fra Vision II knyttet til dannelse i vores 
figur 6, mens problemløsning i Vision II har relationer til handlepotentialet som vi har som et 
kompetenceelement. Handlekompetence går også igen i vision III. I vision III finder vi 
selvrefleksivitet, som har relationer til den personlige forholden sig knyttet til dannelse i vores 
figur 6. De forskellige forestillinger om scientific literacy har således betydelige sammenfald med 
såvel de kompetenceforståelser som de dannelsesforståelser, som vi har præsenteret tidligere. 
Disse relationer er ikke overraskende da megen af litteraturen inden for scientific literacy, 
naturfaglig dannelse (bildung) og naturfaglige kompetencer trækker på samme forskning i 
grundskole, men også i læreruddannelse. Forskning som peger på fordelene ved at deltagere 
kan se en umiddelbar relevans i den naturfaglighed de arbejder med blandt andet gennem 
praktisk og løsningsorienteret arbejde, jf. vores definition på det at være kompetent, 
præsenteret tidligere. 
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SAMMENFATNING AF NATURFAGLIG 
DANNELSE, NATURFAGLIG 
KOMPETENCE OG SCIENTIFIC LITERACY 
Det centrale fagdidaktiske spørgsmål er uden tvivl hvorfor? Hvorfor skal eleverne have 
naturvidenskab i skolen? Svaret herpå bestemmer de to andre spørgsmål i den fagdidaktiske 
trekant, nemlig hvad? eleverne så skal arbejde med og hvordan? der kan undervises i det. 
 
Dannelse, kompetence og scientific literacy er alle tre svar på dette hvorfor-spørgsmål. De 
udgør tre uddannelsesformål, der har forskellige historiske, kulturelle og interessemæssige 
oprindelser og også forskellige konsekvenser for valg af indhold og pædagogik.  
 
Ældst er uden tvivl dannelse, med dets rødder tilbage til antikken og idealisering af mennesket 
og dets prægning af nordisk og centraleuropæisk uddannelse siden 1800-tallet. Det centrale 
ved dannelse som en generel formålskategori ved uddannelse er den personlige dimension. I 
en (skole)faglig sammenhæng er det således den proces, hvor fagets viden (i bred forstand) 
indgår i den lærendes personlige udvikling, så at sige er med til at danne personligheden. 
Refleksion og kritisk tænkning står centralt i denne proces, således at dannelsen kan give den 
lærende evne til at handle med autoritet, hvad vi må forstå som baseret på fagets autoritet. 
Naturfaglig dannelse manifesterer denne generelle dannelsesopfattelse med den 
naturvidenskabelige viden som indhold og ved at perspektivere naturvidenskaben og gøre de 
naturvidenskabelige forståelser og processer som en del af ens livsopfattelse. I et 
dannelsesperspektiv skal det naturvidenskabelige indhold udvælges, så det kan tematisere 
problemstillinger, der er samfundsmæssigt og/eller personligt relevante og som kan gøres 
meningsfulde for eleverne. Der ligger samtidigt en pædagogisk vigtig opgave i at undgå 
normative-moraliserende tilgange, men at sikre en naturvidenskabelig fundering under 
hensyntagen til dens begrænsninger. 
 
Scientific literacy er udviklet i den angelsaksiske naturfaglige uddannelseskultur i sen-1900-
tallet som en reaktion på den videnskabscentrerede naturfagsundervisning og med et stærkt 
demokratisk sigte. I sammenhæng hermed er scientific literacys ’science-for-all’ udvikling også 
sket som en reaktion på den såkaldte curriculumtradition, hvor læreren ses som formidler af det 
politisk bestemte indhold. Af de omtalte to visioner for scientific literacy består vision I således 
primært af indholdssiden, mens vision II omhandler perspektivering af og kritisk forholden sig til 
denne viden og har således dannelsens vægt på at udvikle personlig myndighed og 
dømmekraft baseret på faglig indsigt. Dette sker typisk ved at arbejde med SSI og NOS, men 
uden den personlighedsdannede dimension. Senere er scientific literacy-begrebet udvidet med 
en vision III, der lang hen ad vejen svarer til vores danske naturfaglige kompetencer tilsat en 
personlig stillingtagen. 
 
Omkring årtusindskiftet er kompetencer så slået igennem som et begreb, der ’rydder bordet’, i 
samme takt som der er sket en gennemgribende økonomisk politisering af 
uddannelsessystemet. Dets oprindelse i den økonomiske sfære gav stor modstand ved 
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indførelsen, men dannelsesdimensionen er som udgangspunkt medtænkt i de naturfaglige 
kompetencer, der lægger vægt på en vidensbaseret evne til at handle i nogle for faget relevante 
situationer. De naturfaglige kompetencer beskriver på ret overordnet vis, hvad det vil sige at 
bedrive naturvidenskab uafhængigt af det konkrete indhold. Denne forskubbelse væk fra 
indhold i form af en emneliste (pensumliste) hen imod spørgende og undersøgende processer 
har ikke været let og er næppe gennemført helt ud endnu, bl.a. p.gr.a. et evalueringssystem, 
der stadig lægger vægt på indholdsdimensionen.  
 
I de seneste år er der foregået en re-vitalisering af formålsdiskussionen. Udgangspunktet har 
ofte været en kritik af det styrings- og målregime, som uddannelsessektoren har været 
underlagt siden årtusindskiftet, og som har lagt vægt på måling og sammenligning af 
uddannelseselementer. Gert Biesta (2009) er en international eksponent herfor med hans 
insisteren på at sætte uddannelsernes formål i centrum. Han argumenterer for at uddannelser 
har tre formål, nemlig kvalifikation, socialisering og personalisering (subjectification). Det sidste 
formål vil sige 
 

… becoming a subject. The subjectification function might perhaps best be understood as the opposite 
of the socialization function. It is precisely not about the insertion of ‘newcomers’ into existing orders, 
but about ways of being that hint at independence from such orders; ways of being in which the 
individual is not simply a ‘specimen’ of a more encompassing order. (Biesta 2009, s. 40) 
 

Dette ligger tæt op ad en generel dannelsesforståelse. 
 
Som vi har set, har en række danske dannelsesteoretikere med samme udgangspunkt som 
Biesta formuleret dannelsesvisioner, der ligger tæt op ad Biestas. 
 
Scientific literacy begrebet udvikler sig også. Ved at inddrage SSI og NOS i undervisningen 
adresseres samfundsmæssige og etiske problematikker, der er vigtige dannelseselementer.  
 
Selvom disse tre formålskategorier har en række fællestræk, hvor de alle tre indoptager nogle 
fælles generiske elementer, som fx kritisk stillingtagen og inddragelse af metaperspektiver, 
skærper de samtidig deres særtræk. 
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LÆRERENS KOMPETENCE OG 
DANNELSE - I RELATION TIL DEN 
DOBBELTE DIDAKTISKE DIMENSION 
I de foregående afsnit om dannelse, kompetence og scientific literacy har vi haft fokus på 
grundskole og dermed elever, men også lidt på lærere og deres daglige virke i grundskolen. Vi 
vil nu fokusere specifikt på lærerne og især deres uddannelse og professionelle udvikling, for 
det er i særlig grad i dette felt, at den dobbelte didaktiske dimension er central, hvor der i 
læreruddannelsessammenhæng tilrettelægges undervisningsaktiviteter med sigte på den 
lærerstuderendes læring og fremtidige undervisning. Vi har i et særskilt rammeværk defineret 
den dobbelte didaktiske dimension som: 
 

Den dobbelte didaktiske dimension omfatter de didaktiske overvejelser omkring planlægning, 
gennemførelse, analyse og udvikling af undervisning, som aktører i læreruddannelsessammenhæng 
anlægger, og den praksis de reelt udfolder, med henblik på at facilitere kommende læreres evne til 
fremtidig undervisning (Ellebæk et al., 2022, s. 12).  

 
Vi tager udgangspunkt i lærerfaglighedens betydning for elevers læring, og stiller så skarpt på 
læreres kompetenceudvikling og dannelse, inden vi sætter læreres kompetence og dannelse i 
relation til den dobbelte didaktiske relation. 
 
 

Lærerens kompetence  
Søger man på begrebet lærerkompetence(r) i søgemaskinen Google Scholar indgår det 
tilsyneladende i mange forskellige sammenhænge og giver ca. 578 hits (d. 21. juni 2022). 
Kendetegnende for disse sammenhænge er ved en skimning af titler og abstracts, at begrebet 
lærerkompetencer ofte anvendes til at betegne noget som læreren enten kan eller skal kunne, 
og ved en gennemlæsning af et udpluk af disse artikler det er ofte uklart, hvad 
lærerkompetence egentlig betyder i den givne sammenhæng. Eksempelvis angives begrebet på 
titelniveau af både Skovmand & Peters (2021), og Wahlgren (2010), uden at lærerkompetence 
defineres nærmere i teksten. Det antages i disse sammenhænge åbenbart som indlysende 
hvad en lærerkompetence er for noget. Et systematisk review lavet af Dansk Clearinghouse for 
Uddannelsesforskning til Kunnskapsdepartementet i Oslo omkring lærerkompetencer og 
elevernes læring i førskole og skole er dog et forsøg på at indkredse det nærmere (Nordenbo et 
al., 2008). Dette arbejde skal selvfølgelig ses i sammenhæng med, at kompetencebegrebet på 
daværende tidspunkt var en forholdsvis ny størrelse i uddannelsesverdenen, samtidigt med at 
der var en stigende politisk interesse for at orientere sig i retningen af økonomiske parametre 
og internationale sammenligninger med basis i OECD-samarbejdet, som PISA undersøgelserne 
var klare eksempler på. Reviewet tog udgangspunkt i 70 effektstudier på området for at 
klarlægge hvilke lærerkompetencer, der mest effektivt bidrager til læring hos børn og elever i 
førskole og skole. Med basis i DeSeCo´s definition af kompetencebegrebet (Rychen & Salganik, 
2002), de udvalgte studier og narrative synteser på baggrund af en teoretisk model af Muijs & 
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Renyolds (2002) kommer forskerne bag undersøgelsen frem til tre fokalpunkter, som tolkes i 
retningen af de tre kompetencer: relationskompetence, regelledelseskompetence og 
didaktikkompetence. Relationskompetencen henviser til lærerens evne til social interaktion med 
eleverne og evne til at udøve elevstøttende aktiviteter. Aktiviteter som menes at fremme 
elevaktivering og elevmotivering. Regelledelseskompetencen henviser til lærerens evne til at 
etablere regler for klassens arbejde som kan øge elevlæring. Kompetenceområdet betegner 
lærerens evne til at inddrage eleverne i struktureringen af aktiviteter i klassen og med baggrund 
i en detaljeret plan sikre mest mulig tid til regulær undervisning. Didaktikkompetencen henviser 
til, at lærerens undervisningshandlinger har baggrund i en didaktisk kompetence med et højt 
fagligt niveau. Den høje faglige viden giver en generel tiltro til egne evner (self-efficacy) og 
effektivitet indenfor faget hvorigennem læreren kan virke kognitivt udfordrende på eleverne 
(Nordenbo et al., 2008, s. 71). Det forekommer særligt interessant i denne sammenhæng, at et 
udpræget OECD baseret arbejde udført af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning har 
Muijs og & Renyolds teoretiske model for relation mellem lærerkarakteristika og elevlæring som 
baggrund (2002, s. 26-34). Her er det lærerpersonlighed (teacher personlity), 
læreroverbevisninger (teacher beliefs), læreropførsel (teacher behaviors) og lærerens faglige 
viden (teacher subject knowledge), som udgør de centrale elementer i modellen for de primære 
påvirkninger af elevernes faglige udbytte (students achievement). På denne måde står lærerens 
personlighed og personlige overbevisninger og opførsel ret centralt for elevernes udbytte i 
syntesen af disse empiriske studier. Med andre ord betyder lærerens personlige værdimæssige 
orientering meget - også set i et OECD-orienteret effektiviseringsperspektiv omkring særlige 
lærerkompetencer som effektive for elevlæring. Lidt opsamlende kunne man måske 
sammentrække ovenstående til, at lærerens dannelse er en integreret del af lærerens 
kompetencer. Om dette er en rimelig måde at beskrive det på, vil vi vende tilbage til senere. Det 
er dog indiskutabelt, at i lyset af ovenstående anføres det som afgørende for lærerens 
kompetencer, hvordan hun forholder sig og agerer personligt i den professionelle 
sammenhæng.  
 
I 2017 publicerede Institut for Naturfagenes Didaktik ved Københavns Universitet et 
litteraturstudium der bidrog til et vidensgrundlag for arbejdet med en national 
naturvidenskabsstrategi i Danmark (Nielsen, Waaddegaard et al., 2017). Et af kapitlerne i dette 
studium fokuserede på kompetenceudvikling for undervisere (Nielsen & Nielsen, 2017). 
Forfatterne behandler mange af de samme forhold som Nordenbo et al. (2008) og fremhæver i 
deres afslutning flere relevante elementer, der kan udvikle pædagogiske og didaktiske 
kompetencer hos undervisere og andet pædagogisk personale.  
 
Disse elementer peger både på organisatoriske forhold og indholdselementer vedrørende 
læreres kompetenceudvikling. Med fokus på indholdselementerne i dette arbejde kan de 
sammenskrives til følgende: 
 

■ Undersøgelse af og refleksion over praksis 
■ Anvende PCK optik (Pedagogical Content Knowledge) til at forstå og udvikle undervisere 

pædagogisk og fagdidaktisk 
■ Lærersamarbejde (fx i PLF - professionelle læringsfællesskaber) om undervisning og 

udvikling af undervisning for at fremme deres læring 
■ Refleksivt arbejde med undersøgelsesbaseret arbejde, NOS og IKT-brug i undervisningen 
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■ Udvikling af didaktik til tværfaglighed indenfor STEM fagene i grundskolen (Science 
Technology Engineering and Mathematics).  

 
Disse elementer peger på at en kompetenceorienteret uddannelse af naturfagslærere 
indebærer lærerfagligt samarbejde om såvel naturfagligt indhold som pædagogisk viden med 
fokus på elevers læringsforudsætninger og evaluering af deres læring for at kunne planlægge, 
undervise og reflektere over naturfagsundervisning.  
 
I international sammenhæng er forskning omkring lærerkompetencer (teacher 
competencies/teacher professional competencies/teacher professional and pedagogical 
competencies mv.) betydelig og ifølge Toom (2017) er det stadigt en udfordring indenfor feltet at 
finde fælles grundlag omkring teacher competencies og hvad disse kompetencer består af. 
Området er som sådan ikke nyt indenfor læreruddannelsesforskningen, og lærerkompetencer 
bliver her ofte defineret som et integrativt koncept der inkluderer viden, færdigheder, 
beslutningstagning og dispositioner til at handle i multiple professionelle situationer  (Korthagen, 
2004; Pantić & Wubbels, 2010; Struyven & De Meyst, 2010). En allerede klassisk analyse 
(Ryle, 1949) med opdelingen mellem propositionel viden (viden-at) og procedural viden (viden-
hvordan) har vist nødvendigheden af begge vidensformer i professionel praksis. Her pointerer 
Shavelson (2013, s. 74), at kravet til praktikeren går ud over det at vide noget, og inkluderer at 
kunne anvende sin viden (applying knowledge) i forhold til problemer og opgaver i praksis, 
hvilket resonerer fint med Shulman et al.s wisdom of practice (2004) eller Fenstermachers 
anvendelse af Aristoteles begrebet phronesis (1986). 
 
Vidensbegrebet er derfor centralt i en forståelse af lærerkompetencebegrebet. Når vi i dettte 
rammeværk omtaler viden i relation til dannelse og kompetence, mener vi som tidligere 
præciseret ikke viden som et selvstændigt, kontekstuafhængigt leksikonafsnit, men viden som 
det fagspecifikke grundlag, der er nødvendigt for at dannes og kunne agere kompetent i en 
given situation. Denne viden er ikke begrænset af klasseværelsets vægge, men er relateret til 
begivenheder og situationer udenfor skolen. Den har en begrebsmæssig side, som kan give 
forståelse af og hjælp til at bruge naturvidenskabelige domæner, og den har en epistemologisk 
side, som viser at naturvidenskabelig viden er midlertidig og samtidig valideret af 
naturvidenskabelige forskere ud fra rationelle kriterier.  
 
Ifølge Toom  (2017, s. 3) er der trods rimelig stor spændvidde i feltet bred enighed om, at 
lærerkompetencer både beror på en videnskomponent og en handlekomponent. Baumert & 
Kunter (2013) har ifølge Toom (s. 5-6) til US National Board for Professional Teaching 
Standards udviklet en model for lærerprofessionel handlekompetence baseret på fire 
dimensioner: 1) specifik deklarativ og procedural viden i en opdeling mellem content knowledge 
(CK), pedagogical knowledge (PK) and pedagogical content knowledge (PCK) baseret på de 
oprindelig tanker fra Shulman (1986; 1987) 2) professionelle overbevisninger, værdier og 
normative præferencer; 3) motivationel orientering; og 4) meta-kognitive færdigheder og 
professionel selv-regulation. 
 
Som ovenstående antyder vil det være vanskeligt at tale om lærerkompetencer uden at tage det 
store felt omkring Teacher Knowledge i betragtning som en central ingrediens heri. Særligt 
Shulmans begreb pedagogical content knowledge (PCK) (1986, 1987) har vundet frem i 
læreruddannelsesforskningen, hvor begrebet og teorierne er bredt anvendt men i sær fylder 
noget indenfor naturfagsdidaktikken (Abell, 2007; Van Driel, Berry, & Meirink, 2014). I 
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forbindelse med en dansk introduktion til en af de seneste modeller for PCK, sættes PCK i 
relation til de mere handleorienterede sider af lærerens praksis gennem fornyelsen PCK& S 
(PCK and skills), hvor PCK indlejres i en mere overordnet såkaldt konsensusmodel (CM) for 
lærerprofessionel viden og kompetence (Ellebæk & Nielsen, 2016). Nu defineres personlig PCK 
- og PCK&S (S for skills) - i to dele som: 
 
■ “Personal PCK is the knowledge of, reasoning behind, and planning for teaching a particular 

topic in a particular way for a particular purpose to particular students for enhanced student 
outcomes (Reflection on Action, Explicit). 

■ Personal PCK&S is the act of teaching a particular topic in a particular way for a particular 
purpose of particular students for enhanced student outcome (Reflection in Action, Tacit or 
Explicit” (Gess-Newsome, 2015, s. 36).  
 

Denne definition tager sit udgangspunkt i arbejdet fra forskningsgruppen omkring John 
Loughran. De har defineret PCK som; ”the knowledge that a teacher uses to provide teaching 
situations that help learners make sense of particular science content.” (Loughran, Milroy, 
Berry, Gunstone, & Mulhall, 2001, s. 289). Med betydningen af disse definitioner som baggrund 
får anvendelsen af Skills en noget bredere betydning end begrebet færdigheder og mere i 
retningen af begrebet kompetence, som begreberne eksempelvis er defineret af Højgaard 
Jensen og Niss (Højgaard, 2008; Niss & Jensen, 2002). Højgaard definerer færdigheder som: 
”nogens evne til at udføre en given handling med utvetydige karakteristika.” og kompetence 
som; ”nogens indsigtsfulde parathed til at handle på en måde der lever op til udfordringerne i en 
given situation.” (Højgaard, 2008, s. 43-44), hvilket resonerer ganske rimeligt med definitionen 
af kompetence baseret på netværksanalysen i figur 4. 
 
På denne måde bevæger PCK forskningen sig i retningen af mere tydeligt at anerkende de 
handlingsorienterede elementer af lærerens praksis. Shulman selv anfører en kritik af den 
tidlige PCK forskning, som værende for kognitivt orienteret om læreren som primært tænkende 
og reflekterende og mindre som handlende (Shulman, 2015). De handlingsorienterede 
elementer bliver især tydeligt i den seneste model for PCK; den raffinerede konsensusmodel 
(RCM), hvor de tre domæner - realms of PCK - angiver lærerens kollektive PCK (cPCK), 
lærernes personlige PCK (pPCK) og enactede PCK (ePCK). Begrebet ”enactment”, der kun 
vanskeligt oversættes til dansk, er et begreb der stammer fra Dewey og pointerer 
refleksionsprocessen med bevidst på basis af tidligere erfaringer at indarbejde nye ideer eller 
erkendelser i sin praksis  (Clarke & Hollingsworth, 2002). Særligt ePCK angiver læreren som 
primært handlende i undervisningssituationen, hvor læreren så i situationen trækker på de 
øvrige PCK-domæner (pPCK og cPCK) eller de omkransende mere generiske vidensbaser 
(content knowledge, pedagogical knowledge, assessment knowledge, curicular knowledge, 
knowledge of students).  
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Figur 9: Den raffinerede konsensusmodel (RCM modellen) (Carlson & Daehler, 2019, s. 83). 
 
 
RCM-modellen sammenfatter både videnselementer i læreres arbejde og med ’enactment’ også 
færdighedselementer, hvorfor den har et betydeligt overlap med de forståelser af kompetencer 
vi baserer denne udredning på. I denne overensstemmelse mellem elev- og lærerkompetencer 
ligger en vigtig præmis for den dobbelt didaktiske dimension, nemlig det at naturfagslæreren i 
sin ageren udlever såvel sine pædagogiske som sine naturfaglige kompetencer, således at 
eleverne gives mulighed for at tilegne sig naturfaglige begreber og naturfaglige kompetencer. 
Dette kan både afstedkommes gennem det objektiverende i undervisningen, hvor læreren fører 
eleven frem mod undervisningens indhold og mål, eller gennem det subjektiverende, hvor 
læreren lader eleven selvstændigt bevæge sig mod undervisningens indhold (Tange, 2022).  
 
Nu skal ovenstående omkring PCK jo ikke forstås sådan, at vi i forskergruppen forholder os til 
PCK som en udelukkende kompetenceorienteret beskrivelse af lærerens viden, kunnen og 
gøren. Det ville være at gøre vold mod PCK som forskningsfelt. Både CM og RCM-modellerne 
indeholder absolut også personlige undervisningsrelaterede elementer (f.eks. i pPCK (RCM), og 
”amplifiers and filters” (CM)), hvor lærerens egne værdimæssige orienteringer og 
overbevisninger står centralt for den praksis, der udspiller sig i undervisningen. Men ser man lidt 
overordnet på PCK som samlet forskningsfelt, er det måske en lidt mere kompetence- end 
dannelsesorienteret beskrivelse og angivelse af lærerens praksis. PCK er i en anden 
sammenhæng forsøgt oversat til dansk med begrebet fagdidaktisk kundskab (Ellebæk, 2021). 
En oversættelse vi også i dette rammeværk mener rammer den oprindelige og nuværende 
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betydning af PCK, som en særlig viden, kunnen og gøren den enkelte lærer besidder og agerer 
professionelt ud fra. 
 
 

Lærerfaglig dannelse 
Den personlige værdimæssige orientering og overbevisning er netop en dimension mange 
uddannelsesforskere ikke i tilstrækkelig grad mener kan rummes i kompetencebegrebet, da 
begrebet bygger på en forestilling om ”ens evne til at anvende” viden i nye ubestemte 
sammenhænge (Hammershøj, 2017). Denne evne er nok koblet til personen og det personlige, 
men er ikke en forudbestemt evne, da kompetence netop er defineret som evnen til på 
baggrund af viden at håndtere nye ubestemte udfordringer (f.eks. som i OECD-arbejdet 
DeSeCo, som nævnt ovenfor). Hermed bliver det personlige i den forstand koblet til noget man 
er i stand til, som ifølge Hammershøj er for reduceret en måde at betragte det personlige på i en 
professionel sammenhæng. Han hævder det personlige gennem dannelsesbegrebet og sit eget 
professionsdannelsesbegreb i højere grad tillader at udtrykke ens ”måde at være på”, hvilket vil 
sige ens ”måde at forholde sig på” (Hammershøj, 2017, s. 93). Det at forholde sig personligt til 
noget - og ens forholdemåder - er ifølge Hammershøj knyttet til dannelsesbegrebet og som 
sådan sit eget bud på hvad professionsdannelse egentlig vil sige. Et bud, der er i fin 
overensstemmelse med dette rammeværks begrebssættelse af dannelse. Almendannelse og 
professionsdannelse går som sådan hånd i hånd op gennem opdragelse og uddannelse og er 
samtidigt virkende størrelser, som han betegner som to forskelligt virkende forholdemåder. 
”Almendannelse er således den generelle forholdelsesmåde, hvor man forholder sig som 
menneske til sig selv i og til samfundet. Professionsdannelse er derimod den specifikke 
forholdelsesmåde, hvor man forholder sig professionelt i og til sin profession, sit erhverv eller 
arbejde  (Hammershøj, 2017, s. 15). Det er i ovenstående tydeligt, at Hammershøj vægter det 
at forholde sig personligt til et givet professionelt anliggende som centralt for 
professionsdannelsen, og han påpeger samtidigt at kompetencebegrebet ikke indeholder dette 
element i tilstrækkelig grad. Det er vi enige i, og vi anser det for den centrale skelnen mellem 
dannelse og kompetence. Kompetence er en måde at handle på, som er indlejret i faget, og på 
den måde et fagfelts foreskrivelse af handling. Med dette udgangspunkt er der netop grænser 
for hvor personligt, kompetencebegrebet kan være. 
 
Hansen (2011) har forud for Hammershøj også anvendt begrebet ”professionsdannelse”, og 
mens Hammershøjs begreb ikke er knyttet til en bestemt profession, giver Hansen sit bud på 
hvad professionsdannelse er et udtryk for i forhold til en lærers arbejde. Han pointerer at 
begrebet professionsdannelse ud over at angive medlemskab af en profession også 
forudsætter mere end skolastisk viden og teorier, men også forudsætter professionsidentitet. 
Her henviser han til Wacherhausen (2004), som definerer professionsidentitet som ”de interne 
forhold etc. hos den enkelte praktiker, som aktivt er med til at ”drive” strukturere, formgive, 
stabilisere osv. praktikerens praksis” (2004, s. 14), og pointerer i den forbindelse at en 
læreridentitet ligger i handlingen at undervise. Professionsudøveren varetager gennem sin 
identitet ansvaret for at udfylde en funktion i en given praksis, samt drive en given praksis på 
grundlag af et særligt professionelt blik, særlige handlerepertoirer og et særligt fagsprog 
(Hansen, 2011, s.4). Kåre Heggen (2013) udlægger dog professionsidentitet lidt anderledes, 
hvor han i højere grad ser begrebet som en slags kollektiv identitet for de professionelle. I 
forhold til lærere vil det handle om, hvad lærere er, hvad andre forstår ved professionen ”lærer”, 
og hvordan lærerprofessionens selvforståelse italesættes. Han ser således to slags kollektiv 
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identitet, hvor den ene handler om at identificere sig med en gruppe lokalt eller nationalt 
(gruppeidentitet) og den anden om at identificere sig med en bestemt kategori af professionelle 
(kategori). Samtidigt pointerer han, at professionsidentitet differentierer sig fra professionel 
identitet, som i højere grad er rettet mod individets egen forståelse af sig selv som 
professionsudøver indeholdende særlige værdier, holdninger, etiske retningslinjer, færdigheder 
og kundskaber (Heggen, 2013, s. 324). Et nyere ret omfattende review omkring udvikling af 
naturfagslæreres professionsidentitet påviser dog, at lærerens identitet i de fleste studier ses 
koblet til både det respektive naturfag der undervises i og til naturfagsundervisning, og at den 
”affinitets identitet” individet har for disse to aspekter kan variere ret kraftigt igennem et lærerliv 
(Rushton & Reiss, 2021). I forhold til overbygnings- og gymnasielærere (middle and high 
school) ses, at den nyuddannede matematik eller naturfagslærers identitet er tættere koblet til 
deres fag end til deres praksis som pædagogiske eksperter i undervisning i fag, men at dette 
ofte skifter i takt med opnået erfaring i skolepraksis (Rushton & Reiss, 2021, s. 166). Rushton & 
Reiss mener dog først og fremmest at påvise, at det situerede aspekt af en lærers praksis - og 
professionsidentitetens påvirkning af at være medlem af en bestemt gruppe - er undervurderet i 
hidtidig forskning på feltet.  
 
Man kunne måske sammenfatte ovenstående på følgende måde: Lærerens viden om faget og 
viden om undervisning i faget, - og medlemskabet af den gruppe som repræsenterer disse 
vidensformer, - giver således en særlig situeret gruppeidentitet (Heggen, 2013), som er central 
for lærerens egen professionsidentitet (Rushton & Reiss, 2021), - der igen er central for 
lærerens professionsdannelse (Hansen, 2011; Hammershøj, 2017).  
 
Det er dog i det hele taget påfaldende, at tekster som direkte belyser lærerens dannelse er 
svære at finde, og i det perspektiv er der meget der tyder på, at det foreslåede fag i forbindelse 
med en revision af læreruddannelsen; ” Lærerens professionelle autoritet og dannelse” ikke for 
nuværende har et særligt entydigt videnskabeligt grundlag at basere sig på. Udviklingsgruppen 
bag forslagene til en ny læreruddannelse anbefaler i november 2021 at oprette faget Lærerens 
professionelle autoritet og dannelse som en hjørnesten i læreruddannelsen, med et spor 
gennem hele læreruddannelsen omkring ”Fagpersonlig dannelse”, som har den studerendes 
personlige fagprofessionelle dannelse som anliggende (Uddannelses og Forskningsministeriet, 
2021). Ved en høring i folketinget d. 1. februar 2022 omkring almendannelsens placering i 
læreruddannelsen argumenterer von Oettingen for at de studerende gennem læreruddannelsen 
ikke som sådan skal blive mere dannet end alle andre borgere, men at de skal kunne reflektere 
deres egen dannelsesproces ind i elevernes dannelsesproces i forbindelse med deres 
fremtidige arbejde som lærere i den danske folkeskole (Folketinget, 2022). Heri må man forstå 
at den særlige fagprofessionelle dannelse ligger, nemlig at kunne facilitere og støtte eleverne i 
deres dannelsesproces uden et forudbestemt mål i sigte. Iskov & Jensen (2022) skriver omkring 
lærerstuderendes fagpersonlige udvikling, og skriver sig ret tydeligt ind i en dannelsesfaglig 
diskurs omkring den forventede nye læreruddannelse, og den fagpersonlige dannelsesproces 
som de lærerstuderende tænkes at indgå i igennem studiet. Iskov og Jensen gengiver ni 
centrale dimensioner for den professionelle lærer udgivet af Danske Professionshøjskoler og 
Læreruddannelsens Ledernetværk. De ni dimensioner er; Didaktiker, Fagperson, Kulturskaber 
og kulturbærer, Myndighedsperson, Leder, Samtalepartner og retoriker, Samarbejdspartner, 
Relationsudvikler, Undersøger og udvikler af praksis (ibid). En pointe er vel hos Iskov og 
Jensen, at det både er fag og det personlige som denne fagpersonlige dannelsesproces 
vedrører, men de gengivne ni centrale dimensioner ser dog umiddelbart mere ud til at vedrøre 
det personlige end det faglige.   
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Pædagogisk takt og dømmekraft 
Genbesøger man den pædagogiske idehistorie som stadigt har stor værdi i dag, kunne tanker 
fra store tænkere gennem tiden, som eksempelvis Aristoteles og Kant, være bud på et centralt 
videnskabeligt grundlag for diskussionen omkring lærerens dannelse. Særligt tanker omkring 
”pædagogisk takt” fra Herbart syntes at være rimelige bud på et begreb der omhandler netop 
dette. Herbart der betragtes som grundlæggeren af pædagogikken som videnskabelig disciplin 
(Grue-Sørensen, 1966), argumenterede for at pædagogen (læreren) i modsætning til andre 
professionelle skulle besidde pædagogisk takt, som en ikke-refleksiv og praktisk kunnen og 
vidensform af næsten intuitiv karakter. Pædagogisk takt beskriver det at kunne handle ret i 
situationer, hvor der ikke findes generaliserbare principper og tolkninger at basere handlinger 
på, og det som adskiller pædagogisk takt fra almen social taktfuldhed, er at der ikke er symmetri 
i relationen mellem lærer og elev, hvor læreren - men ikke nødvendigvis eleven - må forventes 
at agere pædagogisk taktfuldt (Korsgaard, 2021), Van Manen beskriver pædagogisk takt som; 
”Knowing what to do when you do not know what to do” (2016), og at man som lærer er pålagt 
handletvang i en række situationer, hvor man eksempelvis er påtvunget at gribe retvisende ind i 
en elevkonflikt i skolegården i kraft af sin professionelle status og position som lærer. Med 
pædagogisk takt trækker på Herbarts grundlæggende ideer om, at den teoretiske viden er for 
generel til at guide pædagogen i de konkrete praktiske gerninger, men at den pædagog som 
ikke ”iklæder sig teorier” aldrig vil udvikle egentlig pædagogisk takt, men blot være styret af 
intuition. Både teori og praksis er således nødvendig, men der er ikke en direkte anvisning fra 
teori til praksis (Korsgaard, 2021). Ifølge Herbart bliver den professionelle først pædagogisk 
taktfuld, når vedkommende har dannet sig professionelt i mødet med teorierne og har iklædt sig 
disse. Denne metafor, at iklæde sig teorierne, giver konnotationer til Klafkis tidligere nævnte 
begreb ’kategorial dannelse’, som netop indebærer at man gør stoffet til sit eget. Pædagogisk 
takt kunne således også i dag - om ikke andet så delvist - være et rimeligt bud på lærerens 
dannelse, selvom begrebet blev anført første gang i forbindelse med Herbarts 
forelæsningsrække for snart 200 år siden (Herbart, 1841). Pædagogisk takt trækker desuden på 
begreber som Kants reflekterende dømmekraft eller Aristoteles´s phronesis, og er som sådan 
forudsætninger for dannelse forstået som evne til at træffe selvstændige afgørelser på basis af 
indsigt i almene værdier og normer (Nielsen & Boll, 2017). Korsgaard (2021) sammenkæder 
pædagogisk takt, dømmekraft og eksemplaritet, hvor eksemplaritet angiver det centrale i at 
anvende pædagogisk litteratur med gode eksempler på - eller diskussioner af - hvad 
pædagogisk takt og det at handle pædagogisk taktfuldt egentlig kan siges at være i 
eksempelvis konkrete situationer fra praksis. Korsgaard indleder sin artikel med et narrativ 
baseret på en konkret situation fra en musiklærers praksis som et eksempel at diskutere 
pædagogisk takt ud fra. Her pointerer han, at det afgørende for om udvalgte eksempler har 
eksemplarisk kraft kun kan bekræftes af ”kontinuerlig bekræftelse af eksemplets validitet” 
(Korsgaard, 2021, s. 9), ved at eksemplet fortsat findes relevant for læserne i relation til 
dialogen om pædagogisk takt, - og i denne sammenhæng - i relation til lærerens dannelse.  
 
 

Lærerfaglighed - et samlet begreb for lærerens kompetence og 
dannelse? 
Begrebet ”lærerfaglighed” har i de seneste år fundet en ret markant position i den politiske og 
uddannelsesfaglige diskurs, hvor begrebet er skrevet ind i flere ministerielle 
bekendtgørelsestekster (Uddannelses og Forskningsministeriet, 2015). Men hvad betyder 
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”lærerfaglighed” egentlig og kunne man forestille sig, at dette begreb kunne favne og samle 
betydninger om lærerens kompetence og dannelse? Begrebet er bredt anvendt og i dansk 
læreruddannelse ligestilles hovedområdet pædagogik og lærerfaglighed i faget lærerens 
grundfaglighed, nærmest implicit på overskriftsniveau begrebet med det flere tusinde år gamle 
begreb pædagogik. Dette selvom begrebet lærerfaglighed som sådan er ganske nyt i dansk 
sammenhæng, og så vidt vi kan se opstår i litteraturen lige efter årtusindeskiftet, hvor Madsen 
(2005) forsøger at indramme lærerfaglighed som den tværfaglighed, der eksisterer mellem en 
læreruddannelses grundlæggende discipliner; linjefag, pædagogiske fag og praktik. Han ser 
begrebet udspændt mellem tre perspektiver; et professionssociologisk perspektiv, et refleksivt 
perspektiv, og et praktisk-poetisk perspektiv. Det ser dog ikke ud til, at dette interessante 
arbejde bliver brugt i forbindelsen med den konkrete anvendelse af lærerfaglighedsbegrebet i 
den brede uddannelsesfaglige diskurs. Hvad der således mere præcist konstituerer begrebet, 
hvordan lærerfaglighed skal ses i forhold til naturfagslærere, hvordan det skal defineres, eller 
hvordan det skal ses i relation til lærerens kompetence og dannelse, er mere uklart. Det er 
meget sparsomt, hvad der foreligger af pædagogisk/didaktisk forskning bag begrebet. Det er 
endvidere bemærkelsesværdigt, at en nylig antologi med titlen ”Pædagogik og lærerfaglighed”, 
målrettet ovenstående fagområde i den danske læreruddannelse, ikke forholder sig eksplicit til 
begrebet, selvom det ellers tydeligt af titelniveauet fremgår som et markant omdrejningspunkt 
(Hedegaard, Kvols & Petersen, 2017).  
 
Denne manglende definition af lærerfaglighed afspejler en generel mangel på afklaring af 
faglighedsbegrebet i uddannelsessystemet. I dette rammeværk anvender vi Dolins (2021) 
meget pragmatiske definition:  
 

”Eleverne opbygger deres faglighed gennem arbejdet hen imod at opfylde de faglige mål. Faglighed 
forstås som graden af opfyldelse af de faglige mål, det vil sige videns-, kompetence- og dannelsesmålene 
i fagets læreplaner.” 

 
I overensstemmelse hermed kan lærerfaglighed opfattes som lærerens evne til at opfylde de 
krav, som stilles til lærere for at de gennem undervisning i deres fag kan sikre opfyldelse af 
uddannelsens (her Folkeskolens) formål. 
 
Begrebet lærerfaglighed konnoterer en opmærksomhed på lærerens faglighed som værende 
noget særligt og må forstås som en anden form for faglighed end den måske mest udbredte 
forståelse af faglighed, som f.eks. en naturvidenskabelig eller håndværksbaseret faglighed.  
 
Det mest indgående forsøg vi kan finde på at definere lærerfaglighed, er Thingstrup´s PhD 
afhandling (2012), og selvom hun ligesom Madsen (2005) har fokus på lærerfaglighed som 
generisk begreb, og ikke forholder sig specifikt til naturfagslæreres lærerfaglighed, er det et 
interessant studie i denne sammenhæng. I forbindelse med afklaring af hendes begreb 
”multikulturel lærerfaglighed” deler hun begrebet lærerfaglighed op i tre faglige dimensioner; 
referencefaglighed, didaktik faglighed, og dannelsesfaglighed. 
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Figur 10. Thingstrups figur for lærerfaglighed bestående af tre faglige dimensioner i overlap og med en fællesmængde (2012, s. 

128). 
 
 
Referencefaglighed bruges her som et begreb for den faglighed, der refererer til det 
bagvedliggende videnskabsfaglige område til genstand for undervisningen. Didaktikfaglighed 
som et begreb om lærerens refleksioner over elevernes læreprocesser, og hvordan 
undervisning og uddannelse er organiseret mest hensigtsmæssigt i relation hertil. 
Dannelsesfaglighed, som et begreb om lærerens orientering i forhold til skolen som kultur- og 
samfundsinstitution (Thingstrup, 2012, s. 126). I denne sammenhæng er det interessant at 
Thingstrup´s arbejde pointerer lærerens dannelsesfaglighed som central, har et solidt fokus på 
videnskabsfagets bagvedliggende betydning, samtidigt med at lærerens didaktiske handling i 
praksis med formidling af faglige felter er omdrejningspunktet for arbejdet i skolen.  
 
 

Sammenfatning af lærerens kompetence og dannelse 
Thingstrups arbejde udgør umiddelbart et rimeligt bud på en sammentænkning og 
sammenfatning af afsnittet om lærerens kompetence og dannelse. Med en parallelisering til det 
almene faglighedsbegreb der ses som en evne til at opfylde fagets dannelses- og 
kompetencekrav, giver det mening at arbejde med et lærerfaglighedsbegreb som indeholder 
både en dannelsesdimension og en kompetencedimension i samspil med en 
fagvidensdimension. 
 
Med et udpræget kompetenceorienteret fokus på lærerens arbejde adresseret i et større 
reviewarbejde af Nordenbo et al. (2008) med fund af de tre kompetenceområder; 
relationskompetence, regelledelseskompetence og didaktikkompetence, - eller på forskningen 
omkring PCK med RCM modellens domæner; cPCK, pPCK og ePCK - får man et umiddelbart 
blik på lærerens arbejde som vidende, handlende og lærende i praksis. Det er ingenlunde 
sådan at de mere personligt og værdiorienterede elementer i lærerens arbejde er fraværende i 
et udpræget kompetenceorienteret perspektiv, men fokus er primært på det som læreren er i 
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stand til at gøre i praksis, og hvordan læreren professionelt kan håndtere ukendte 
sammenhænge på basis af viden og indsamlede erfaringer fra et langt lærerliv.  
 
Omvendt er de mere personligt værdimæssigt orienterede dele af - og store spørgsmål i - 
lærerens praksis bedre tydeliggjort i teoretiske arbejder som beskriver sider af lærerens 
lærerfaglige dannelse. Eksempelvis bliver det tydeligt gennem begreber som pædagogisk takt, 
myndighed eller dømmekraft, at der i forhold til konkrete praksissituationer fra klasselokalet eller 
skolegården ikke ligger generaliserbare principper og tolkninger at basere handlinger på. En 
didaktisk forståelse af formidling af fag er ikke i sig selv tilstrækkeligt. 
 
Vender vi her kort tilbage til sammentrækningen i afsnittet om lærerens kompetencer, nemlig at 
lærerens dannelse er en integreret del af lærerens kompetencer, er vi stadigt ikke overbevist 
om, at det er en hensigtsmæssig måde at udtrykke det på. Som vi så det i netværksanalysen af 
elevernes kompetence og dannelse, er der også i forhold til lærerens kompetence og 
lærerfaglige dannelse flere fælles ordkategorier uden de dog er sammenfaldende. Vi vil derfor 
fastholde at både lærerens kompetence og lærerens lærerfaglige dannelse primært er frugtbare 
positioner at betragte lærerens viden, kunnen og gøren ud fra. Positioner som begge fordrer et 
betydeligt vidensgrundlag og tilbyder forskellige perspektiver, men som kun vanskeligt kan 
forenes uden at gøre vold på centrale pointer positionerne tilbyder i sig selv.  
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DEN DOBBELTE DIDAKTISKE 
DIMENSION - MED FOKUS PÅ 
DANNELSE OG KOMPETENCE 
Med baggrund i de foregående afsnit, hvordan kan vi så forstå opdraget for nærværende 
arbejde; Den dobbelte didaktiske dimension med fokus på dannelse og kompetence? Vi har 
ovenstående kilder og arbejder vi kan forholde os til, men så vidt vi kan se har ingen ved 
udgivelsen af nærværende arbejde direkte skrevet samlet om den dobbelte didaktiske 
dimension og dannelse og kompetence. Et ekspertseminar med deltagelse af Thomas Iskov, 
Birgitte Lund Nielsen og Roland Hachmann har betydet en del for vores forståelse af 
problemstillingen (Ellebæk et al., 2022). Iskovs arbejde omkring didaktisk intentionalitet med 
didaktiske begrundelses-, betingelses- og beslutningsmomenter i undervisningen (2017), 
Hachmans arbejde omkring transfer, transformation og situeret parathed (2020), har givet 
anledning til flere frugtbare overvejelser og diskussioner. Vi har dog i forskergruppen, i denne 
afsluttende fase af vores arbejde, valgt at tage udgangspunkt i Nielsen & Jelsbak´s arbejde 
(2018), hvor både en campusarena og en professionsarena er præciseret. Vi vurderer at deres 
grundtænkning udgør et godt udgangspunkt for at beskrive hovedelementer i den dobbelte 
didaktiske dimension, hvor vi lidt mere tydeligt og illustrativt kan få dannelse og kompetence i 
spil.  
 
Det videnskabsteoretiske grundlag i figur 11 nedenfor er baseret på en sociokulturel forståelse 
af verden, hvor mening og forståelse konstrueres i et mellemmenneskeligt samspil. Arbejdet i 
campusarenaen i den røde didaktiske trekant til venstre kan på forskellige vis give anledning til, 
at de kommende professionelle praktikere i samarbejde med andre konstruerer 
mening/forståelse og handler i den blå didaktiske trekant til højre. Omvendt kan erfaringer fra 
professionel praksis til højre være med til at mediere, den måde der arbejdes på i campus-
arenaen til venstre (Nielsen & Jelsbak, 2018, s. 16). Dobbeltpilen imellem den lærerstuderende 
som studerende og som lærer i skolen illustrerer således transfer mellem de to arenaer, og de 
to farver illustrerer at det er en gensidig påvirkning, idet professionsarenaen integreres og 
behandles i campusarenaen og omvendt. Vi har vurderet, at det er vigtigt i denne 
sammenhæng, at den studerende i praktik fremtræder tydeligt, som underviser i den didaktiske 
trekant til højre.  
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Figur 11: Den dobbelte didaktiske dimension med de to praksisarenaer i læreruddannelsen; campus-arenaen til venstre og 
professions-arenaen til højre med hver sin didaktiske trekant. 
 
 
I det perspektiv forsøger den studerende eksempelvis i forskellige læreruddannelsessituationer 
sig med at indtage lærerens undervisende position, mens praktiklæreren i skolen samtidigt har 
et anliggende i forhold til uddannelsen af den studerende. Vi vil i denne sammenhæng henvise 
til vores arbejde med den dobbelte didaktiske dimension i læreruddannelsens naturfag (Ellebæk 
et al., 2022). 
 
Vi er endvidere inspireret af Hachmanns arbejde (2020), hvor særligt ekspertseminaret åbnede 
for vores forståelse for, at transfer mellem arenaerne er mere vanskeligt end man måske kunne 
forestillet sig. Om transfer i denne sammenhæng nærmest principielt bør afvises, og om viden 
primært bør ses situeret, lader vi stå uafklaret her. Men perspektivet åbner for en forståelse for 
de forskellige aktørers principielle ansvar. Ansvaret for at planlægge potentielle 
læringssituationer ligger hos både læreruddanneren og læreren i skolen (praktiklærer), mens 
den studerende har ansvar for at deltage i det mønster og med den situerede parathed 
situationen kræver (Hachmann, 2020), hvilket stiller krav til deres egen uddannelsesforståelse 
(Frederiksen, Beck, & Lund, 2016). Her har den studerende ansvar for at indgå konstruktivt og 
åbent i den tilbudte læringssituation med henblik på at lære at blive naturfagslærer, med alt 
hvad det indebærer i både et perspektiv af undervisningskompetence i det pågældende faglige 
område og lærerfaglig dannelse indenfor området. I dette perspektiv vil vi argumentere for, at 
lærerfaglig dannelse og undervisningskompetencer er samtidigt virkende - og overlappende - 
størrelser (se senere for præcisering).  
 
Parallelt hermed er det læreruddannerens rolle, at planlægge og rammesætte 
naturfagsundervisningen på læreruddannelsen med potentiale til at øge den studerendes 
lærerfaglige dannelse og undervisningskompetence indenfor det specifikke naturfaglige 
indholdsområde (Ellebæk & Nielsen, 2016). Den studerende skal på samme måde her have blik 
for det mere campusrelaterede deltagelsesmønster og med situeret parathed indgå i de 
undervisningsaktiviteter der tilbydes her. Igen skal dette ikke forstås som to adskilte fysiske 
arenaer (campusarenaen og professionsarenaen), men som den midterste tofarvede dobbeltpil 
illustrerer i en vekselvirkning mellem arenaerne - muligvis i et hybridt læringsrum (Guillén, 
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Gimenes, & Zeichner, 2016; B. L. Nielsen & Jelsbak, 2018; Zeichner, 2010) - hvor hver aktør 
(studerende, lærer og læreruddanner) deltager med blik for egen rolle og ansvar i de enkelte 
situationer.  
 
Med spørgsmålet om hvilken rolle dannelse og kompetence for henholdsvis eleven og læreren 
spiller i forhold til den dobbelte didaktiske dimension, mener vi det overordnet set kan forstås 
som illustreret i figur 12 nedenfor. Med elevens læring som det centrale anliggende, har den 
lærerstuderende i praktik i højre didaktiske trekant ansvar for at gennemføre undervisning, der 
gennem elevernes møde med fag i skolen har potentiale til at øge elevernes almendannelse og 
kompetence. En sådan forståelse fordrer et konstruktivistisk perspektiv, hvor fagene faciliteret 
af undervisning fungerer som nøgler til kompetence og dannelse for eleven (Oettingen, 2018). 
Den lærerstuderende skal således kunne argumentere for, hvordan en given undervisning kan 
facilitere elevens dannelse og/eller kompetence. Det er eksempelvis vanskeligt at forestille sig 
en rent deduktiv undervisning i atomkraftværkets centrale teori og funktionalitet i sig selv giver 
eleven mulighed for at forholde sig personligt til spørgsmålet om for og imod atomkraft. Her må 
undervisningen krydres med mere værdiorienterede elementer som involverer diskussion som 
udgangspunkt for elevens personlige overvejelser. Her er SSI og NOS orienterede 
emneområder som eksempelvis global opvarmning, klimaproblemer, bæredygtighed, 
genmanipulation, kunstig befrugtning eller begrænsningen af naturvidenskabelig viden, 
områder, som har både et naturfagligt, samfundsorienteret og personligt element tilknyttet.  
På lignende måde er det i venstre didaktiske trekant et centralt anliggende og ansvar for 
læreruddanneren, at sætte fag på læreruddannelsen i spil, med potentiale til at øge de 
studerendes lærerfaglige dannelse og undervisningskompetence. Den røde/blå dobbeltpil 
mellem de to arenaer illustrerer, at her er tale om transfer/udvekslinger, så viden mv. fra 
praksis-arenaen behandles i campus-arenaen, - og omvendt. 
 

 
Figur 12. Læreruddannelsens dobbelte didaktiske dimension (DDD) med fokus på dannelse og kompetence. Den røde stiplede 
oval omkredser en lærerstuderende, som faciliteret af læreruddannerens undervisning bliver naturfaglig kompetent og 
lærerfagligt dannet. Den blå stiplede oval viser en elev i skolen, der gennem den lærerstuderendes undervisning, bliver 
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naturfaglig kompetent og dannet. Som det er afbilledet her, kan der forekomme tre forskellige typer af transformationer for 
den studerende i forbindelsen med lærerstudiet. 
 
 
Elevens læring er det centrale anliggende, men figur 12 giver sit blik på læreruddannelsens 
dobbelt didaktiske dimension med fokus på dannelse og kompetence, - som det udspiller sig på 
forskellig vis i forbindelse med lærerstudiet. På denne måde er den lærerstuderendes læring 
omdrejningspunktet, og alle involverede aktører og aktiviteter må kunne begrundes i dette 
formål. Med Figur 12 forsøger vi således at illustrere, hvordan vi tænker dannelse og 
kompetence er i spil i henholdsvis professionsarenaen til højre og campusarenaen til venstre - 
set i lyset af den dobbelte didaktiske dimension. På denne måde illustrerer hele figuren 
læreruddannelse, som den udspiller sig på forskellig vis. Med naturfagene som eksempel, skal 
naturfagslæreren i skolen sætte naturfagene i spil med potentiale til at øge elevernes 
naturfaglige almendannelse og naturfaglige kompetencer. Dette er den afgørende tredje 
transformation. Vi kan kalde det en dobbelt didaktiske dimension af 3. orden, hvor den 
lærerstuderende underviser elever på skolen som en del af lærerstudiet. De lærerstuderende 
øver sig som kommende professionelle praktikere i at varetage undervisning i faget og forsøger 
om muligt at undersøge og nyudvikle undervisningstilgange mv. Det hjælpes de forhåbentlig på 
vej af ved at kunne trække på deres erfaringer som lærerstuderende, hvor de gennem 
studietiden på forskellig vis har arbejdet med at transformere naturfagsdidaktisk viden fra en 
campusarena til en skolearena. Dette kunne eksempelvis være tilvejebragt gennem eksplicit 
modelling, hvor en læreruddanner ekspliciterer hvordan en given undervisning på 
læreruddannelsen er eksemplarisk for den lærerstuderendes fremtidige undervisning i skolen 
(eksplicit modelling B (Iskov, 2020, s. 107)) eller i forbindelse med planlægning af praktikken i et 
samarbejde mellem læreruddanner og praktiklærer. Det kan vi kalde en dobbelt didaktisk 
dimension af 2. orden. Denne transformation er grundlæggende baseret på samarbejdet 
mellem læreruddanneren, den lærerstuderende og ofte en praktiklærer, hvor læreruddanneren 
gennem sin undervisning giver den lærerstuderende mulighed for at tilegne sig 
naturfagsdidaktisk kompetence, der har potentiale til at kunne omsættes i senere praksis i den 
lærerstuderendes praktik (og senere i den lærerstuderendes praksis som lærer, hvilket vi dog 
ikke berører yderligere i denne sammenhæng). Til sidst vil vi kalde undervisning på 
læreruddannelsen, som er forberedende for de studerendes kommende praksis, men ikke 
nødvendigvis eksplicit forholder sig til de studerendes fremtidige undervisning i praksis, for en 
en dobbelt didaktisk dimension af 1. orden. Her undervises den studerende i fag på 
læreruddannelsen på en måde der er internt afstemt men ikke ekspliciteret (eksempelvis implicit 
modelling (Iskov, 2020, s.107; Loughran, 2007)), eller på en måde hvor den interne afstemning 
netop er ekspliciteret (eksempelvis eksplicit modelling A (Iskov, 2020, s. 107)), eller på en måde 
hvor undervisningen er ekspliciteret som relevant for den studerendes fremtidige praksis 
(eksempelvis eksplicit modelling B (Iskov, 2020, s. 107)).  
 
Vi definerer opsamlende de tre ordener som følger: 
 
■ DDD af 1. orden angiver didaktiske overvejelser omkring en campusorganiseret undervisning 

i, med og omkring fag, som implicit eller eksplicit har undervisning i grundskolen som 
genstandsfelt 

■ DDD af 2. orden angiver eksplicit arbejde med at transformere (naturfags)didaktisk viden, 
kunnen og gøren mellem en campusarena og en professionsarena med henblik på 
undervisning i grundskolen eller udvikling af læreruddannelse 
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■ DDD af 3. orden angiver didaktiske overvejelser over selvgennemført undervisningspraksis i 
grundskolen som led i udvikling af lærerprofessionalitet 

 
 

Naturfaglige dannelse og kompetence set i et dobbelt didaktisk 
perspektiv 
Vi vil i det følgende gøre et forsøg på at illustrere, hvordan vi i forskergruppen på baggrund af 
arbejdet behandlet i foregående afsnit og arbejdet med den dobbelte didaktiske dimension i 
læreruddannelsens naturfag (Ellebæk et al., 2022) er kommet til at betragte naturfaglig 
dannelse og kompetence i et dobbelt didaktisk perspektiv. Vores udgangspunkt er figur 6 
’Naturfaglig dannelse og kompetence i rammen af skolens formelle krav’, som har sit 
udgangspunkt i figuren udarbejdet af Dolin (2021). Figur 6 er udfoldet i tidligere afsnit med et 
blik på elevens dannelse og kompetence med udgangspunkt i viden og på et bagtæppe af 
grundlæggende lovgivende, etiske og pædagogiske domæner. Vi vil nu forsøge at bruge disse 
betragtninger og de foregående arbejder til at uddybe vores blik på naturfaglig dannelse og 
kompetence i et dobbelt didaktisk perspektiv. Dette skal således ses som forskergruppens 
afsluttende betragtninger og inspiration til fortsat arbejde med feltet.  
 
Figur 13 nedenfor illustrerer naturfaglig dannelse og kompetence set i et dobbelt didaktisk 
perspektiv. Hermed menes at læreruddannere og studerende i læreruddannelsesregi altid skal 
have et perspektiv på elevernes naturfaglig dannelse og kompetence i grundskoleregi. De to 
”perspektiver” skal ses som indlejret i - og på et ”bagtæppe” af - de grundlæggende 
naturfaglige, etiske og pædagogiske domæner, som er afgørende for at kunne agere 
lærerfagligt dannet og undervisningskompetent relateret til de specifikke indholdsområder man 
som lærer varetager undervisningen i. Opdelingen i de grønne felter (kompetenceperspektiv) og 
de gule felter (dannelsesperspektiv) skal ses som perspektiver der er til stede samtidigt, 
hvormed figur 13 mere skal anses som en analytisk figur, der tillader os at iagttage væsentlige 
forskelle mellem et dannelses- og et kompetenceperspektiv, end som en figur der beder os tage 
stilling til enten at være kompetence- eller dannelsesorienteret. I vores forståelse kan der – og 
bør der - være tale om samtidigt tilstedeværende perspektiver. 
 
Vores dannelses- og kompetenceforståelse tager udgangspunkt i foregående afsnit, hvor både 
dannelse og kompetence er begrebssat i overensstemmelse med metoden udfoldet i ”Model for 
operationelt teoretisk rammeværk” (Dolin et al., 2022). I figur 13 nedenfor angiver vi 
situationsbestemt handlepotentiale som en komprimeret udgave af denne kompetencedefinition 
og som matchende en forståelse af kompetence som en vidensbaseret parathed til at handle 
hensigtsmæssigt i situationer, som rummer bestemte faglige udfordringer (Niss, 2002). På 
samme måde baserer vores dannelsesforståelse sig på de indledende betragtninger om 
dannelse og netværksanalysedefinitionen i tidligere afsnit, hvor dannelse ses indeholdende en 
videns-, perspektiverings- og personlighedsdimension. Vi vælger her begrebet ”lærerfaglig 
dannelse”, da professionsdannelse både i regi af Hammershøj (2013) og Hansen (2011) 
konnoterer mere generiske betragtninger om forholdemåde og professionsidentitet i forhold til 
en række af professioner, og ikke er specifikt målrettet lærerens dannelse.  
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Figur 13. Naturfaglig dannelse og kompetence set i et dobbelt didaktisk perspektiv. 
 
 
Den store gul-grønne figur til venstre i figur 13 illustrerer læreruddannelsesperspektivet på 
uddannelse af naturfaglige lærere til grundskolen. Her står de lærerstuderendes viden om 
naturvidenskab og naturfaglig undervisning i centrum, hvor naturvidenskablig viden er den viden 
som produceres gennem naturvidenskaben, mens naturfaglig viden er naturvidenskabelig viden 
i et skoleperspektiv. Disse vidensområder står samtidig i relation til de øvrige lovgivende, etiske 
og pædagogiske domæner, som den studerende (eller den færdiguddannede lærer) baserer 
øvrige dele af sin professionalitet på. Disse domæner skal ses som basis - eller bagtæppet - for 
at udvikle den lærerstuderendes undervisningskompetence og lærerfaglige dannelse. Ser vi 
tilbage på Thingstrups definition af lærerfaglighed er der visse fællestræk, hvor hendes 
referencefaglighed med rimelighed modsvarer viden om naturvidenskab og naturfag i skolen, 
hendes didaktikfaglighed modsvarer undervisningskompetence, og hendes dannelsesfaglighed 
modsvarer det vi her kalder lærerfaglig dannelse. Indeholdt i viden om naturvidenskab og 
naturfaglig undervisning som centrale indholdsområder er de studerendes egen 
naturvidenskabelige viden, men også viden om hvordan eleverne i grundskolen både skal 
udvikle naturfaglig viden, udvikle naturfaglige kompetencer og naturfaglig almendannelse. Dette 
udgør samtidigt den dobbelte didaktiske dimension og er illustreret ved, at den lyserøde-lyseblå 
figur til højre med naturfaglig dannelse og kompetence centreret omkring elevernes naturfaglige 
viden ligger som et centralt indholdsområde på læreruddannelsen og centralt for de 
studerendes viden om naturfaglig undervisning. Her skal man altså forestille sig, at den 
lyserøde-blå figur ligger som et indholdsområde i det centrale felt, viden om naturvidenskab og 
naturfaglig undervisning.  
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Men det er ikke nok for de studerende at have viden om naturvidenskab og naturfaglig 
undervisning som illustreret i figur 13. Denne viden skal kunne sættes i relation i et 
kompetenceorienteret (grøn) og dannelsesorienteret (gul) perspektiv. Første ”trappetrin” i det 
kompetenceorienterede perspektiv, er at de studerende har færdigheder i at kunne udføre en 
undervisning i et specifikt naturfagligt indholdsområde (f.eks. undervise i månens faser). Men 
der er forskel på at sætte viden i brug og gennemføre en undervisning efter en forudbestemt 
drejebog, og så at kunne være kompetent til at undervise i en specifik sammenhæng i 
grundskolen. Her vil det egentlige professionelle skridt i det kompetenceorienterede perspektiv 
være at have et situationsbestemt handlepotentiale og besidde undervisningskompetence 
indenfor undervisning i et specifikt indholdsområde (f.eks. at kunne undervise kompetent i 
månens faser i 4. klasse på Skåde Skole i morgen). På mange måder har denne 
undervisningskompetence som begreb flere oplagte referencer til visse dele af PCK og PCK-
forskningen (se afsnittet herom). 
 
Samtidigt er det en separat pointe, at man som lærerstuderende formentlig godt kunne tænkes 
at have et vist situationsbestemt handlepotentiale i forhold til undervisning i et specifikt 
naturfagligt indholdsområde, men ikke i særlig høj grad besidder lærerfaglig dannelse - f.eks. 
baseret på en alsidig og mangeårig livs- og undervisningserfaring. Dvs. at man ikke har et 
alsidigt og nuanceret grundlag for at forholde sig personligt til viden om - og perspektiver på - 
naturfaglig undervisning i grundskolen. Særligt i en dansk sammenhæng, er dette ikke 
tilstrækkeligt, og vi vil i læreruddannelsesmiljøet forvente, at den studerende er i stand til at 
forholde sig personligt - og kritisk - til både naturvidenskabelig viden, men måske især i forhold 
til de mange perspektiver, der er på naturfaglig undervisning. Dette er illustreret med de gule 
dannelsesorienterede felter i figur 13, hvor den studerende på første ”trappetrin” skal have 
viden om naturvidenskabelig viden og naturfaglig undervisning. Dvs. f.eks. at vide hvad 
naturvidenskabelig viden kan og ikke kan, - og hvad viden om naturfaglig undervisning kan give 
os mulighed for at konkludere/mene i en bestemt sammenhæng, - eller hvad det ikke kan give 
os mulighed for. Det er spørgsmål om hvad naturvidenskabelig viden og viden om naturfaglig 
undervisning helt grundlæggende er for typer af viden. Man kunne måske under et sige 
udstrækningen af naturvidenskabelig og naturfaglig viden. Her er næste skridt på den 
”lærerfaglige dannelsestrappe” at kunne antage forskellige perspektiver på naturvidenskab og 
naturfaglig undervisning i skolen. Både naturvidenskabelig viden og viden om naturfaglig 
undervisning i skolen er foranderlig. Man skal eksempelvis ikke se mange år tilbage i tiden for at 
se en anden naturvidenskabelig viden i spil i forståelse af verden (fx det geocentriske 
verdensbillede med tænkningen om jorden som centrum i solsystemet), - eller i skolehistorien 
for at se et væsentligt andet perspektiv på naturfagsundervisning end det de fleste skoler i dag 
bekender sig til. Går man på historisk opdagelse i lærebøger eller ser hvordan 
undervisningslokaler i naturfagene blev indrettet for blot 20-30 år siden i forhold til hvordan 
bøger, websites og lokaler ser ud i dag, vil man se væsentlige forandringer i skolens praksis, 
som også repræsenterer forskellige perspektiver på naturfagsundervisning. Perspektiver på 
naturvidenskab og naturfaglig undervisning er altså foranderlige over tid, men der vil også være 
forskellige perspektiver på naturvidenskab og naturfagsundervisning på tværs af skoler/lærere. 
Det sidste skridt i den dannelsesorienterede retning i figur 13 er at den studerende har opnået 
egentlig lærerfaglig dannelse, som vi definerer som; personlig forholden sig til perspektiver på 
naturvidenskabelig viden og naturfaglig undervisning. - Det er altså ikke nok ubevidst og 
ureflekteret at antage et vist perspektiv på naturvidenskab og naturfaglig undervisning (f.eks. en 
positivistisk forståelse af naturvidenskab - eller at det er godt at lave forsøg/eksperimenter i 
naturfagsundervisningen), men at det er nødvendigt at forholde sig personligt hertil (f.eks. at 
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man personligt tager stilling til, sit eget værdiorienterede ståsted i forhold til naturvidenskabelig 
viden, - og hvad god naturfagsundervisning er/bør være, og om det overhovedet indbefatter 
forsøg/eksperimenter indenfor de enkelte specifikke indholdsområder). Dette indbefatter 
eksempelvis også personlig forholden sig til de mere etisk- værdimæssige aspekter af 
naturfagsundervisning, som ikke kun kan slås op i en bog, men også skal lærers/modnes af 
anden vej.  
 
Afslutningsvist er det vigtigt at holde sig for øje, at vi tænker naturfaglig dannelse og 
kompetence set i et dobbelt didaktisk perspektiv ikke bare er frit flydende strukturer for den 
studerende, men at læreruddannelsesperspektivet og grundskoleperspektivet i forhold til 
naturfaglig dannelse og kompetence fra figur 13 skal ses i kontekst af den studerendes 
bevidsthed om - og basis i -grundlæggende lovgivende, etiske og pædagogiske domæner. Her 
bør lærerens faglighed og professionalitet i vores perspektiv både kunne spejles i et 
kompetenceorienteret og et dannelsesorienteret perspektiv - vel at mærke som samtidigt 
fungerende perspektiver. Uden at bruge begreberne eksplicit samler Knud G. Sørensen på 
lignende vis betragtninger omkring lærerens kompetence og dannelse i hans grundbog i almen 
pædagogik (1975): 
 

”Vigtige spørgsmål for opdragelsen er ikke blot dens hvordan, f.eks. i henseende til effektiv udførelse 
inden for givne rammer, men også dens hvorfor og hvortil; og i en vis forstand er de sidste spørgsmål de 
overordnede. Det er lige så vigtigt for en historielærer og en matematiklærer at kende meningen med at 
lære historie og matematik som at kende en række greb, som kan anvendes i formidlingen af disse fag. I 
modsat fald bliver en lærer reduceret til at være en effektiv ekspedient af et bestemt gods, som det nu er 
faldet i hans lod at befordre videre til eleverne. Ikke at det er uvæsentligt at kende og beherske en række 
metoder for effektiv formidling; men de er kun midler, der er underordnet et formål og må ses i relation til 
dette. Hos en arbejder i opdragelsens tjeneste, om og kun i et hjørne deraf, må der forudsættes en 
indforståethed med den større meningssammenhæng af det, man beskæftiger sig med.” (Grue-Sørensen, 
1975, s. 278).  
 

Den lærerstuderende skal i dette perspektiv med baggrund i folkeskolens formål lære at indtage 
en undervisende position med potentiale til både at facilitere elevens dannelse og kompetence, 
samtidigt med at indgå i en personlig udvikling med henblik på den studerendes kommende 
undervisningskompetence og lærerfaglige dannelse som lærer i grundskolen i sigte. Uden 
undervisning var der ingen skole, hvormed undervisning er den grundlæggende dannende 
(Oettingen, 2018) og kompetenceorienterede institutionsstruktur hvorigennem folkeskolens 
formål forsøges opfyldt. Med denne præcisering angives også forskergruppens perspektiver på 
naturfaglig dannelse og kompetence som underlagt grundskolens overordnede opgave. 
Ovenstående repræsenterer forskningsgruppens afsluttende syntese og betragtninger på dels 
den dobbelte didaktiske dimension med fokus på dannelse og kompetence (figur 12), men giver 
også et bud på hvordan man kan tænke naturfaglig dannelse og kompetence i et 
dobbeltdidaktisk perspektiv (figur 13).  
 
 

Sammenfatning 
Vi har i ovenstående behandlet dannelse og kompetence adskilt med et indledende fokus på 
eleven, grundskolen og dens aktører og et efterfølgende fokus på læreren, læreruddannelse og 
dens aktører. Denne sammenfatning følger samme opbygning inden vi binder disse to arenaer 
sammen med den dobbelte didaktiske dimension. Behandlingen heraf skal ses i lyset af vores 
tidligere arbejde; Den dobbelte didaktiske dimension - i læreruddannelsens naturfag (Ellebæk et 
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al., 2022), hvor vi også her i sammenfatningen vil referere til den indledende vignet, som 
beskriver en konstrueret situation fra læreruddannelsespraksis. 
 
Netværksanalyse af både dannelse og kompetence for eleverne med baggrund i centrale 
tekster indenfor feltet og forsøget på at forene begreberne har været et vigtigt virkemiddel i 
forbindelse med afsøgningen og forståelsen af feltet. Samtidigt har mere klassisk 
litteratursøgning, scoping review og ekspertseminar/konsultation for både elev- og 
lærerområdet været centralt for hele rammeværket, hvor vi har tilstræbt en afsøgning af feltet 
som eksemplificeret i model for operationelt teoretisk rammeværk (Dolin et al., 2022).  
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DANNELSE OG KOMPETENCE I 
GRUNDSKOLESAMMENHÆNG  
Det centrale ved dannelse som en generel formålskategori ved uddannelse er den personlige 
dimension. I skolesammenhæng er det således den proces, hvor fagets viden (i bred forstand) 
indgår i den lærendes personlige udvikling, så at sige er med til at danne personligheden. 
Refleksion og kritisk tænkning står centralt i denne myndiggørelse, således at dannelsen kan 
give den lærende evne til at handle med autoritet og myndighed, som i høj grad er baseret på 
erhvervede faglige kundskaber. Naturfaglig dannelse manifesterer denne generelle 
dannelsesopfattelse med den naturvidenskabelige viden som indhold, og ved at perspektivere 
naturvidenskaben og gøre de naturvidenskabelige forståelser og processer til en del af ens 
livsopfattelse. Naturfaglig dannelse har dermed tre dimensioner; en vidensdimension, en 
personlighedsdimension og en perspektiveringsdimension.  
 
Vi sammenfatter vores udredning af kompetenceorienteret naturfagsundervisning som 
samarbejde om problemer eller udfordringer i en given situation, som eleverne skal finde 
løsninger på. Eleverne skal have mulighed for at handle og reflektere undervejs i processen, og 
de skal trække på naturfaglig viden og færdigheder. Denne formulering har både videns- og 
handleaspekter, og indfanger også andre aspekter af kompetencebegrebet som er blevet 
diskuteret blandt danske naturfagsdidaktikere. Handleaspektet nævnes f. eks. direkte og 
refleksionsaspektet åbner for elevers stillingtagen bla. gennem at finde og kvalificere deres 
egne meninger, men også at finde mening i naturen og dens fænomener. Sammenfatningen 
indlejrer også en forståelse om at kompetent problemhåndtering sker gennem evidensbaserede 
beslutninger med brug af eksisterende viden.  
 
Vi forener dannelse og kompetence med vidensbegrebet med en model der muliggør flere 
positioner for analyse og undersøgelse vedrørende relationer mellem disse begreber. Disse 
mulige positioner kan basere sig på forskellige videnstyper som procedurale, leksikale, 
propositionelle, etc.  Intentionen med den konkrete analyse eller undersøgelse vil afgøre 
hvordan vidensbegrebet skal præciseres og hvilke aspekter af dannelse og kompetence der er 
relevante at inddrage. Dannelse og kompetence er væsensforskellige, dog uden at være 
adskilte idet de hænger sammen med et bredt vidensbegreb som en fælles kerne. De tilbyder 
analytisk forskellige muligheder for at forstå det personlige, det alment historiske, det empiriske, 
det praktiske, det refleksive, etc. i naturfagsundervisning. Dannelses- og kompetenceudvikling 
er dog ikke frit svævende anliggender, men skal ses indlejret i grundlæggende logivende, etiske 
og pædagogiske domæner. 
 
Vi har forsøgt at sandsynliggøre at en skelnen mellem tre visioner for scientific literacy 
indeholder elementer som peger i retning af styredokumenterne i den danske grundskole og 
dermed også er relevant for dansk læreruddannelse. 
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Dannelse og kompetence i læreruddannelsessammenhæng 
Vi finder at både videnselementer og undervisningsmæssige færdigheder er væsentlige for at 
beskrive grundskolelæreres kompetencer, og vi præsenterer den raffinerede konsensusmodel 
(RCM) for lærerens pedagogical content knowledge (PCK). Et strækt internationalt begreb som 
måske nok er mere kompetence- end dannelsesorienteret, og som vi i øvrigt mener bedst 
oversættes til fagdidaktisk kundskab. PCK repræsenterer et solidt og nuanceret internationalt 
anerkendt begrebsapparat for analyse og undersøgelse af læreres kompetencer i undervisning. 
RCM-modellen peger på nogle grundlæggende vidensbaser og tre domæner læreren trækker 
på i sin undervisning: det kollektive, det personlige og det enacted (refleksivt udførte). 
 
Kompetencebeskrivelser af læreres kvalifikationer udfordres af mange 
læreruddannelsesforskere for ikke tilstrækkeligt at kunne beskrive de personlige aspekter af en 
lærers virke og også grunduddannelse af grundskolelærere. Begreber som 
professionsdannelse og pædagogisk takt har fokus på netop vekselvirkningen mellem det 
professionelle og personlige. Aktuelt kan man se hvordan forskellige begreber på dansk 
forsøger at tilbyde sådanne synteser blandt andet lærerfaglighed og fagpersonlighed. Begge 
beskriver hvordan den særlige fagprofessionelle dannelse for grundskolelærere skal give et 
grundlag for at kunne facilitere og støtte eleverne i deres dannelsesproces både uden et 
forudbestemt mål i sigte og med naturfaglig dannelse og kompetenceudvikling som mål. 
 
 

Relationen mellem grundskole og læreruddannelse 
De to arenaer grundskole og læreruddannelse har mange relationer og dermed findes der også 
mange bud på hvordan disse relationer skal beskrives. På baggrund af forberedende 
undersøgelser op til NAFA har vi i denne udredning valgt at fokusere på den dobbeltdidaktiske 
dimension som ramme for denne relation. En dimension som i dansk kontekst har et betydeligt 
overlap med andenordensdidaktik og internationalt set med second order teaching, som det 
fremgår af arbejdsgruppens 2. rammeværk. Dimensionen favner de to arenaer og for at kunne 
tilgodese begge arenaer skal en lærerstuderende med baggrund i folkeskolens formål lære at 
indtage en undervisende position med potentiale til at facilitere både elevers dannelse og 
kompetenceudvikling. I grundskolen har elever således grundskolelærere til at støtte sig i sin 
udvikling og modning mod myndighed. I læreruddannelsen har lærerstuderende 
læreruddannere til at støtte sig i deres udvikling til lærer. En uddannet grundskolelærer 
forventes selvfølgelig at kunne støtte elevers læring, men forventes også at kunne udvikle sin 
egen undervisning til mere og mere nuanceret at kunne facilitere elevers dannelse og 
kompetenceudvikling. I grundskolen har en grundskolelærer sine kollegaer i det daglige og 
under kurser mv. læreruddannere og lignende at støtte sig til. Sådan lærerudvikling kan f.eks. 
ske gennem lærersamarbejde, - herunder i pædagogiske læringsfællesskaber.  
 
 

Den dobbelte didaktiske dimension med fokus på dannelse og 
kompetence 
Vi har behandlet dannelse og kompetence i både en campus- og en professions-arena for at 
afdække forståelser af den dobbelte didaktiske dimension. Vores litteraturstudier mv. har givet 
os et grundlag for at forstå og beskrive dannelse og kompetence i forhold til 
naturfagsundervisning i grundskolen, og til dels også for uddannelse af naturfagslærere. Vi har 
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tidligere selv med støtte fra litteraturstudier udviklet et bud på en tidssvarende forståelse af den 
dobbelte didaktiske dimension. En mulig syntese af disse forhold vedrørende 
naturfagsundervisning i grundskole og læreruddannelse præsenterer vi i dette rammeværk, 
hvor vi har udviklet modeller og figurer som indfanger dannelse og kompetence i relation til 
læreruddannelse og læreres arbejde. Vores sammenfattende syntesefigur (figur 12) har fokus 
på de lærendes (elever og lærerstuderende) og deres arbejde med henholdsvis naturfag, 
naturvidenskab og naturfagsundervisning.  
 
Vignetten som indleder rammeværket om den dobbeltdidaktiske dimension eksemplificerer 
læreruddannelsesarbejdet i og på tværs af arenaerne. I vignetten skifter læreruddanneren sit 
fokus fra undervisning i grundskolen vedrørende månens faser til de lærerstuderendes egen 
udvikling af naturvidenskabelige begreber. Altså et skifte fra udvikling af elevers naturfaglighed 
til udvikling af dele af de lærerstuderendes lærerfaglighed, hvor anledningen til skiftet af fokus 
er de studerendes manglende forståelse for grundlæggende naturvidenskabelige begreber bag 
det naturfaglige emne. 
 
På denne måde tjener vignetten som eksempel på, hvordan læreruddanneres opmærksomhed 
på en vekslen mellem de to arenaer kan give lærerstuderende flere foki i undervisningen. 
Læreruddannere skal således i deres planlægning vælge hvad de vil fokusere på, men også 
være opmærksomme på hvad situationen skaber af muligheder. Vores modeller (figur 12 og 13) 
stiller en række begreber til rådighed for at beskrive, udvikle og analysere 
læreruddannelsespraksis og -didaktik. Vi anbefaler at man som læreruddanner er eksplicit med 
hvad der er målet med den aktuelle undervisning således at de studerende kan justere deres 
lærings-, deltagerbaner og uddannelsesforståelse efter den formulerede hensigt. Dvs. 
tydeliggøre hvilken arena - og hvor på arenaen - fokus er: læreren, eleven eller faget i 
grundskolen eller på læreruddannelsen. Om undervisningen arbejder med viden, personlige 
relationer eller perspektiveringer af naturfag.  
 
Vi mener den dobbelte didaktiske dimension (DDD) er relevant på tre niveauer; DDD af 1. 
orden, DDD af 2. orden, og DDD af 3. orden (se figur 12), og har defineret dem som følger:  
 
■ DDD af 1. orden angiver didaktiske overvejelser omkring campusorganiseret undervisning i, 

med og omkring fag, som implicit eller eksplicit har undervisning i grundskolen som 
genstandsfelt 

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

■ DDD af 3. orden angiver didaktiske overvejelser over selvgennemført undervisningspraksis i 
grundskolen som led i udvikling af lærerprofessionalitet 

 
Vores fokus på de lærende afspejler et grundlæggende konstruktivistisk perspektiv på læring og 
dermed arbejde med naturfag og naturfagsundervisning. I et sådant arbejde støtter og faciliterer 
læreruddanneren den lærerstuderende i dennes arbejde med at tilegne sig naturvidenskabelige 
begreber og viden om naturfagsundervisning. Hvis dette gøres uden eksplicitte referencer til 
undervisning i grundskolen kalder vi dette aspekt DDD af 1. orden. Dette kan gøres på 
mangfoldige måder, og læreruddanneren kunne eksempelvis på campus, vise de studerende, 
hvordan eksemplarisk undervisning evt. kan foregå - fx i forløbet om månens faser i vignetten. 
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Men det kunne også være i forbindelse med at lade de studerende udvikle naturfaglige 
begreber på et lærerfagligt niveau, - eller lave en øvelse, hvor formålet var at diskutere, i hvilket 
omfang en sådan øvelse er hensigtsmæssig i forhold til at forstå udvalgte naturfaglige begreber. 
Det kunne også være en øvelse, som på ingen måde er eksemplarisk i forhold til at lære disse 
begreber.  
 
Hvis man arbejder eksplicit med at transformere naturfagsdidaktisk viden fra en campusarena til 
en professionsarena, er der tale om DDD af 2. orden. I vignetten lægger læreruddanneren op til 
en diskussion i plenum omkring forsøget ”månens faser” og dens hensigtsmæssighed i forhold 
til undervisning i grundskolen. Her er der et eksplicit fokus på undervisning i grundskolen, og 
naturfagsdidaktisk viden, kunnen og gøren forsøges diskuteret i forhold til praksis, som et 
eksempel på DDD af 2. orden, selvom undervisningen foregår på campus. Det kunne 
eksempelvis også være igennem de lærerstuderendes praktik, hvor lærerstuderende, 
praktiklærer og læreruddanner diskuterer, hvordan en given undervisning om skovens træer 
med fordel kunne se ud i forhold til et specifikt klassetrin. Her kan både praktiklærer og 
læreruddanner facilitere og støtte de lærerstuderende i såvel deres gennemførelse af 
undervisning som deres læring af denne gennemførelse. En undervisning i tråd med DDD af 2. 
orden kan i princippet foregå flere steder, og behøves ikke være lokaliseret fysisk i en af 
arenaerne, men f.eks. i et hybridt læringsrum, hvor transformation af viden fra campus- til 
professionsarenaen er ekspliciteret.  
 
I DDD af 3. orden træder den lærerstuderende i lærerens sted og lader eleverne opleve og lære 
faget på forskellig vis. Den studerende skal flere gange opleve at stå alene med formidling af 
faget i skolen i løbet af sin læreruddannelse, og i et 3. ordens perspektiv, er det centralt, at den 
lærerstuderende selvstændigt forestår undervisning som støtter og faciliterer elevernes 
udvikling af indsigt i og forståelse for naturfag. Det er dog ikke blot ureflekteret undervisning, 
som ethvert menneske jo i princippet kan forestå. Der eksperimenteres professionelt måder at 
undervise på, hvor efterfølgende refleksion over praksis er central, og den studerende skal 
kunne drøfte og argumentere for og imod gennemførte undervisningssekvens med en 
læreruddanner og/eller praktiklærer. Den studerende forbereder således også her at forestå 
fortsat udvikling af egen lærerfaglighed i sit fremtidige virke som lærer i en afspejling af, at en 
lærer – evt. i dialog med kollegaer – skal facilitere sin egen videre udvikling. Dette er også 
eksemplificeret i vignetten om månens faser hvor læreruddanneren bruger en lærerstuderendes 
erfaringer og lidt fastlåste mening om naturfagsundervisning som afsæt for en diskussion om 
nuancering af naturfagligt niveau i undervisning på mellemtrinnet. Dvs. udvikling af mål og 
indhold for en konkret undervisning. 
 
Afslutningsvis vil vi pege på at dannelse og kompetence begge har væsentlige bidrag til 
forståelse af naturfagsundervisning i grundskolen, og at disse forståelser har sin naturlige værdi 
i forbindelse med læreruddannelse. I læreruddannelse er der dog endnu et lag af dannelse og 
kompetence, som har væsentlige bidrag til forståelse af uddannelse af naturfagslærere. 
Læreruddannere har således en opgave med at håndtere dannelse og kompetence i forhold til 
begge arenaer både deres egen primære, nemlig læreruddannelsen, og deres studerendes 
fremtidige primære arena, nemlig grundskolen.  
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