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Abstrakt: Et igangværende Ph.d.-projekt med arbejdstitlen; ”Udvikling af 
Pedagogical Content Knowledge (PCK) i natur/teknologi og kollegialt 
samarbejde”, er nu i en fremskreden fase, hvor der foreligger flere 
resultater på baggrund af kvantitative og kvalitative undersøgelser af 
natur/teknologi læreres praksis og deres oplevede udvikling af 
lærerfaglighed/PCK. 2 Projektet har været organiseret som et sekventielt 
kvalitativt drevet mixed method studie (Johnson & Onwuegbuzie, 2004) 
og anvendt flere tilgange til at indsamle data om lærernes oplevede 
udvikling af lærerfaglighed/PCK. Med udgangspunkt i grounded theory 
og tematisk analyse (Braun & Clarke, 2006), anlægges et analytisk blik de 
empiriske data fra interviews og observation baseret på en velbeskreven 
forskningstradition omkring narrative inquiry, hvor man sætter fokus på 
og undersøger de forskellige involverede aktørers fortællinger (Clandinin 
& Connelly, 2000). Centrale fund fra projektet viser, at udvikling af 
lærerfaglighed/PCK for nogle – men ikke for alle – natur/teknologi lærere, 
er relateret til kollegialt samarbejde, som kan antyde at de mere 
distribuerede og situerede former for viden lærernes praksis er indlejret i, 
behøver mere opmærksomhed end forskningsfeltet omkring PCK 
indikerer (Carlson & Deahler, 2019; Gess-Newsome, 2015). Samtidigt 
giver nærværende projekt fokus på de mere individuelle og komplekse 
elementer i udvikling af lærerfaglighed/PCK som der ikke altid er tydeligt 
adresseret i projekter med fokus på lærerprofessionel udvikling (Van Driel 
& Berry, 2012) eller dansk læreruddannelse i øvrigt. Projektet kan 
endvidere præsentere centrale fund omkring materialitet som værende 
vigtigt for udvikling af lærerfaglighed/PCK i natur/teknologi, - og måske 
endda som en del af lærerens egen personlige lærerfaglighed/PCK 
(Ellebæk, in press). Nøgleord: Natur/teknologi, Lærerfaglighed, 
Pedagogical Content Knowledge (PCK), kollegialt samarbejde, 
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