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Indledning 

I efteråret 2014 deltog jeg i formatgruppen ”Aktionsforskning og praksisudvikling”1. Som eksempel 

på en metodisk tilgang til aktionsforskning gennemførte vi i gruppen et fremtidsværksted med 

titlen ”Arbejdsliv, undervisning og viden i fremtidens professionshøjskole”.  

Et af de emner, som for mig fyldte mest i processen var modsætningen mellem undervisernes 

ønske om fordybelse og faglighed på den ene side og kravet om at undervise i mange forskellige 

fagområder, som nogle gange ligger langt fra den enkeltes faglighed. I fremtidsværkstedets 

kritikfase kom denne modsætning til udtryk i sætninger som ”Erodering af faglig identitet” eller ”Vi 

skal undervise i alt”. I den efterfølgende utopifase var det især overskriften ”Miljø præget af kunst, 

kreativitet og dedikation” som inspirerede mig til at eksperimentere med en aktivitet, som både 

kunne inddrage min egen personlighed og faglighed i mit arbejde som underviser. Da vi i 

realiseringsfasen så på vores overskrifter, for at finde ud af, hvordan vi i praksis kunne arbejde 

videre med dem, fik jeg i denne sammenhæng ideen om at eksperimentere med at inddrage 

lyrikværksteder i undervisningen. 

 

                                                             
1 UCC Tænk (2014): Formater. På vej mod et styrket videngrundlag i uddannelserne 
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Lyrik og natur 

Sammenkoblingen af lyrik og natur havde for mig flere personlige motiver. For det første stod jeg 

som underviser foran en opgave om at skulle undervise på modul B i ”Natur- og miljøforståelse”. 

Umiddelbart havde jeg ikke en faglig baggrund herfor, da jeg i studium og arbejde udelukkende 

har beskæftiget mig med litteratur, sprog og kommunikation – både som forfatter og underviser. 

Udover at jeg ikke tidligere havde undervist i fagområdet føltes kulturen omkring det (fx 

kollegaernes diskurser, faglokalet) ny og fremmed. Jeg spurgte mig selv, på hvilken måde jeg ville 

kunne indgå i denne kultur? Min egen tilgang til natur- og miljøforståelse har altid været primært 

oplevelsesbaseret, æstetisk og lyrisk. Kunne denne tilgang bruges som en del i min undervisning? 

Derudover havde jeg gode erfaringer med at inddrage lyrik i undervisningen, fra tidligere 

undervisningsforløb i sprog og interkulturel kommunikation. Jeg har selv eksperimenteret med 

lyrisk skrivning en stor del af mit liv og er derfor motiveret til at videregive nogle af værktøjerne til 

de studerende. 

 

Lyrik som værkstedsaktivitet 

Min tilgang til at arbejde med lyrik i undervisningen er en håndværksmæssig, værkstedstanke og 

er inspireret af den amerikanske lyriker Kenneth Koch, som har arbejdet med lyrikværksteder i 

forhold til forskellige brugergrupper, herunder børn2. Koch tager i sit arbejde udgangspunkt i 

inspiration fra sine egne eller andres digte. I starten af et værkstedsforløb plejer han at 

præsentere et digt, som han læser sammen med deltagerne. Nogle strukturelle elementer i digtet 

bruges derefter som inspirationskilde og som udgangspunkt for deltagernes egne digte.  

Jeg valgte at gennemføre et lyrikværkstedsforløb som del af min undervisningen i Natur- og 

miljøforståelse (Modul B). I løbet af modulet ville jeg få mulighed for at gennemføre det samme 

undervisningsforløb flere gange med forskellige hold studerende, hvilket jeg antog er meget 

velegnet til et lille undersøgelsesprojekt.  

 

Natur- og miljøforståelse fra et æstetisk perspektiv 

Siden æstetik for første gang blev brugt som filosofisk begreb af Alexander Gottlieb Baumgarten 

(1714-1762), er begrebet del af et modsætningsforhold mellem sansning og begrebsliggørelse eller 

mellem følelse og fornuft. Denne antinomi er essentiel også for naturforståelsen i vestlig 

                                                             
2 Koch, Kenneth (2000): Wishes, Lies, and Dreams. Teaching children to write poetry. New York: Harper  
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tænkning. Baumgarten bruger begrebet i forhold til en særlig erkendelsesform, som han ligestiller 

med den logiske og rationelle erkendelsesform.  ”Den logiske erkendelse fremstiller verden i dens 

helhed ved begrebsligt at forbinde logiske forestillinger, og hvis erkendelsen er fuldkommen, 

kaldes den »sand«. Den æstetiske erkendelse (...) fremstiller også verden i dens helhed, men den 

anskueliggør i stedet verden ved sensitivt at sammenknytte sensitive forestillinger, og hvis denne 

erfaring er fuldkommen, kaldes den »skøn«”3. For at erkende verden (og sig selv) i sin helhed skal 

erkendelse altså både baseres på det sande og det skønne. Friedrich Schiller har videreudviklet 

denne tanke om mennesket som erkender i kraft af både følelse og fornuft, både sansning og 

begrebsliggørelse. I sit værk ”Menneskets æstetiske opdragelse”4 udvikler han en filosofi omkring 

æstetikken (han bruger begrebet ”det kunstskønne”) som udgangspunkt for menneskets 

frigørelse, en tilstand som tillader det at bruge både fornuften og følelse i en ideel balance. 

Filosoffen Mogens Pahuus kan ses i denne tradition, når han beskriver den empirisk og æstetisk 

læring som en helhed. Om æstetisk læring skriver han: ”Men først og fremmest kan vi ikke 

undvære denne oplevelsesmåde, fordi det er gennem den, vi lærer os selv og vore egne 

tilskyndelser at kende. Det er i denne form for oplevelsens møde med verden, at vi efterhånden 

kommer til at forstå, hvad vi selv ønsker og vil, hvad der betyder noget for os.”5  

På denne baggrund er det muligt at argumentere for, at enhver pædagogik – også naturpædagogik 

- må tage hensyn til både fornuften og følelsen, til både empirisk og æstetisk læring og erkendelse. 

Denne helhedsideal ligger til grunds for formuleringen ”holistisk naturpædagogik”, som jeg har 

valgt som overskrift for første undervisningsgang i forløbet. Konkret betyder holistisk 

naturpædagogik at der både indgår formidling af naturvidenskabelig inspireret, empirisk forståelse 

af naturen, f.eks. samling og kategorisering af planter, observationsforløb mm. På den anden side 

indgår der også æstetisk inspirerede forløb, der f.eks. tager udgangspunkt i formålsfri væren i 

naturen, opmærksomhedsøvelser, kunstnerisk-skabende forløb mm.  

 

Spor fra aktionsforskningen 

Som nævnt er idéen til denne undersøgelse opstået i løbet af et fremtidsværksted – en 

forskningsmetode med rod i aktionsforskningens kritisk-utopiske tradition6. Fremtidsværkstedet 

som metode tager afsat i aktionsforskningens krav om frirum, som betingelse for deltagernes 

                                                             
3 Cit. efter Jørgensen, Dorthe (2001): Skønhedens metamorfose. Odense: Odense Universitetsforlag 
4 Schiller, Friedrich (1996): Menneskets æstetiske opdragelse. København: Gyldendal 
5 Pahuus 1995. Cit. Efter Austring, Bennyé og Merete Sørensen (2006): Æstetik og læring. Grundbog om æstetiske 
læreprocesser. København, Hans Reitzels Forlag 
6 Udover den kritisk-utopiske tradition findes der inden for aktionsforskningen også en dialogisk tradition, som bl.a. er 
inspireret af Jürgen Habermas’ diskursetik.   
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”indre, subjektive processer”.7 I forhold til at gennemføre undersøgelsen er jeg også inspireret af 

metoder og tilgange fra aktionsforskningen. De to østrigske pædagogikprofessorer Herbert 

Altrichter og Peter Posch8 har udviklet adskillige metoder, hvordan undervisere kan forske i egen 

praksis. Jeg som del af denne undersøgelse skrevet en forskningsdagbog som 

dokumentationsmetode. Ifølge Altrichter og Posch kan en forskningsdagbog både være en hjælp 

til hukommelsen, men også en proces, som genererer nye perspektiver og relationer.”9 En anden 

inspirationskilde har været tilgangen ”First Person Action Research”10, en måde at reflektere over 

egen praksis.  Denne tilgang har været en god basis i forhold til at udforske mine personlige 

motiver og min egen udvikling i undervisningssituationen.  

 

Undersøgelsens hovedspørgsmål 

Sammenfattet lyder mine spørgsmål inden undersøgelsen således: 

 Kan jeg bruge lyrikværksteder i undervisningen i forhold til at formidle en æstetisk tilgang til 

fagområdet natur- og miljøforståelse? 

 Kan arbejdet med lyrikværksteder hjælpe mig med at komme ind i det nye fagområde med 

udgangspunkt i min egen faglige og personlige baggrund? 

I de følgende afsnit vil jeg først beskrive mine forberedende tanker omkring at inddrage 

lyrikværkstedet i min undervisning. Derefter vil jeg, som uddrag af forskningsdagbogen, give et 

resume af tre undervisningsgange, inklusive de studerendes tilbagemelding samt mine 

refleksioner. Til sidst vil jeg konkludere i forhold til ovenstående spørgsmål.  

 

Overvejelser inden første undervisningsgang   

Som overskrift for undervisningsgangen (5 lektioner) har jeg som nævnt ovenfor valgt ”Holistisk 

naturpædagogik”. De studerende har i forvejen fået udleveret en tekst, som beskriver et 

undersøgende, naturvidenskabeligt forløb inden for naturpædagogik med børnehavebørn. 

Desuden digtet ”Advice from a tree”. Dette digt er ikke noget, som jeg vælger på grund af dets 

                                                             
7 Mette Bladt: Frirum og værksteder. I: Duus, Gitte, m.fl (red.)(2014): Aktionsforskning. En Grundbog. Frederiksberg: 
Samfundslitteratur 
8 Altrichter, Herbert und Peter Posch (2007): Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht. 
Unterrichtsentwicklung und Unterrichtsevaluation durch Aktionsforschung. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt 
9 ”Das Führen eines Forschungstagebuchs ist nicht nur eine Gedächtnisstütze, sondern auch ein Prozess zur 
Generierung neuer Perspektiven und zur Herstellung von Beziehungen.“ Altrichter/Posch (2007), s.31 
10 Coghlan, David and Mary Brydon-Miller (red.)(2014): The Sage encyclopedia of action research. London: Sage 
Publications ltd.  
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lyriske kvalitet, men på grund af dens let tilgængelige perspektiv - som jeg synes virker velegnet til 

formålet. Desuden formoder jeg, at det overlader mere sprogligt frirum til de studerende, at digtet 

er skrevet på engelsk.  

 

I indledningsfasen vil jeg – ved at henvise til de to tekster - tematisere den naturvidenskabelige og 

den æstetiske tilgang til naturpædagogik og komme ind på idealet om en helhedsorienteret, 

”holistisk” naturpædagogik. Desuden vil jeg komme ind på antropomorfisering af naturen og 

begrebet empati. Målet er at der opstår en dialog på holdet som inddrager de studerendes egne 

erfaringer og teoretiske holdninger i forhold til naturpædagogik. Derefter vil jeg præsentere 

aktiviteten ”Lyrikværksted i skoven”. De vigtigste punkter, som jeg tænker præsentationen af 

aktiviteten skal indeholde er følgende: (De formuleringer, som jeg mener er vigtige ordret at få 

med er markeret med fed skrift.) 

 

 Hver studerende ejer sin tekst. Der vil aldrig komme et krav om at dele sin tekst, læse den 

højt etc. Al deling foregår helt frivilligt.  

 Aktiviteten er proces- og ikke produktorienteret. Dette aspekt tager udgangspunkt i mine 

tidligere erfaringer med lyrik- og skriveværksteder. Hvis formålet ligger på produktet trues den 

erkendelsesproces, som den lyrisk-skabende proces kan indeholde. Procesorientering er 

desuden et brud med den modus, som studerende generelt befinder sig i: At gøre ting med et 

formål. Min antagelse er, at fokus på proces vil fremme de studerendes oplevelse.  

 Aktiviteten er delt op i fire faser: Forberedelse, udendørs skriveværksted, indendørs 

skriveværksted, refleksion 

 Forberedelsen handler om at komme i en anden ”modus”, især i forhold til at bruge sproget. 

Fra informations- til udtryksmodus og generelt fra produkt- til procesorientering. 

Forberedelsesfasen indeholder aktiviteter som fysiske spil, associationslege og ”skæve” 

ordlister. Sidst i forberedelsesfasen læses inspirationsdigtet sammen. Varighed ca. 45 

minutter.    

 Udendørs skriveværksted foregår langt inde i skoven. Denne formulering vælger jeg for at 

understrege både rumligt og metaforisk, at der er tale om en aktivitet, som ligger langt fra det 

kendte og ”normale”. 

 Alle tager notespapir og blyant med (jeg har lagt materiale frem, som de studerende kan tage.)  

 Hver studerende arbejder for sig selv. At skrive lyrik er ikke noget, som kalder på et 

gruppearbejde. At opleve naturen heller ikke. Forløbet, oplevelsen og de ord de studerende 

finder er personligt.  
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 Hver især finder et træ og forsøger at sætte sig i træets sted og derefter digte om en dialog 

med træet. Her handler det om empati (begreb fra diskussionen forinden) og om perspektivet 

fra digtet ”Advice from a tree”. Om at finde ud af, om det er muligt at indleve sig i naturen og 

på hvilken måde.  

 Hver især skriver op, hvilke råd træet ville give en. (Perspektiv fra digtet.) I denne fase er det 

vigtigt, at skrive alt op, som falder en ind og berolige den indre kritiker. Der kommer mulighed 

for at rette i teksten senere.  

 Varighed for ophold i skoven ca. én time.  

 Indendørs lyrikværksted foregår i undervisningslokalet. Teksterne rettes, kortes, der byttes om 

på rækkefølgen etc. indtil teksten føles smukt.  Denne formulering indeholder ordet smukt 

som en nutidig oversættelse af æstetikkens ”det skønne”. Dvs. et æstetisk frem for et 

indholdsrelateret kriterium. Formuleringen føles smukt indeholder det private aspekt – det er 

hver især og ingen anden, som afgør om teksten er færdig.  

 Derefter beslutter holdet i fællesskab, om værkstedet slutter her eller om nogle vil dele deres 

digte og hvilken form denne deling kan have. (Sende til hinanden, printe ud, hænge op, 

offentlig udstilling etc.) Fokus stadigvæk på ejerskab og frivillighed. 

 Refleksionsfasen indeholder en tilbagemelding i plenum omkring hvordan det var at være med 

i aktiviteten. Underviseren skriver tilbagemeldingerne på tavlen.  

 

Første gang 

Et meget tilbageholdende hold. Overvejende meget unge, næsten ingen respons på spørgsmål. Jeg 

beskriver opgaven og forklarer, at det handler om at eksperimentere med følelsen af empati og at 

sætte sig i træets sted, at forestille sig, hvordan det er at være træet, for senere at kunne tale som 

et træ (perspektiv fra ”Advice from a tree”). En af de mandlige studerende siger så: vi skal vel ikke 

kramme træet, vel? Jeg siger, at det måske kan være en udmærket måde at nærme sig træet på. 

Derefter protesterer flere studerende højlydt. Jeg spørger ind til hvad deres afvisning går ud på. 

De svarer, at det er pinligt at kramme et træ, og det vil de ikke være med til. Jeg spørger, hvorfor 

det er pinligt. Svaret er: det er kun miljøaktivister og den slags mennesker, der krammer træer. Jeg 

spørger, om det kun er pinligt, når andre ser en, mens man krammer et træ, eller om det også kan 

være pinligt, selv om der ikke er andre, der ser det. Svaret er, at det kun er pinligt, når der er 

andre, som ser det. Jeg foreslår (selv om det ikke havde været tænkt som en del af aktiviteten i 

første omgang), at alle studerende krammer et træ, når de er ude i skoven, og at man selv kan 

styre, om der er andre tilstede eller ej. Dette forslag bliver accepteret af de studerende.  
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Da vi er ude i skoven ser jeg flere studerende, som ”offentligt” krammer træer, mens andre ser til. 

Jeg lægger desuden mærke til, at flere studerende holder sig tæt ved den asfalterede vej og jeg 

opfordrer dem til at følge mig længere ind i skoven. Der er kun få, som gør det. 

I refleksionsfasen er de studerende meget positive i forhold til aktiviteten. Alle vælger at vise deres 

tekster frem og sender dem til mig. En af de mandlige studerende, som var meget afvisende i 

forhold til at skulle kramme et træ kommer hen til mig og viser mig sin tekst. Han siger: ”Er det 

ikke smukt?”  

Sammenfattende lyder tilbagemeldingen omkring deltagelsen i aktiviteten således: 

 Godt at komme udenfor.  

 Godt at du tvang os til at kramme træer. 

 Godt at vi skulle arbejde alene. 

 Pinligt at gå og skrive i skoven. 

 Man får et andet forhold til skoven. 

 Godt at du gav os overskriften og emnet for teksten, det var lettere at komme i gang.  

På trods af at jeg opfordrede de studerende til at formulere punkter, de ikke syntes fungerede 

godt eller som ikke føltes godt, kom der ikke flere tilbagemeldinger. Flere studerende havde 

prøvet at få deres tekster til at rime. Jeg spurgte ind til hvorfor de havde gjort det og svarene var: 

”Fordi det hedder lyrik”, og ”fordi du sagde at det skulle være smukt”. 

Efter denne første gang overvejede jeg følgende:  

 Skulle jeg tematisere pinligheden i starten? Jeg beslutter mig for at ikke gøre det men at være 

opmærksom på de studerendes reaktion.  

 Skulle jeg vælge en anden formulering end at teksten skal ”føles smukt” og ”lyrik” og måske 

konsekvent bruge ”føles godt” og ”tekst”? Jeg fravælger dette, da jeg gerne vil understrege at 

der er tale om en æstetisk tilgang (”smukt”) og en anderledes tekstmodus (”lyrik”). Jeg vil 

understrege at hver især bestemmer selv, hvornår et digt føles smukt.  

 Et smukt digt behøver ikke at rime.  

 Jeg vil i aktivitetsbeskrivelsen sige, at lyrikværkstedet foregår langt inde i skoven, hvorfra man 

ikke kan se asfalterede veje.  

 Jeg er i tvivl omkring mit valg af inspirationsdigt. Tænker at det mangler lyrisk kvalitet, 

kreativitet, usædvanlighed og derved ikke inspirerer de studerende nok. Besluttede mig 

alligevel for ikke at skifte digtet ud, da det havde store fordele i perspektivet, som jeg ikke 

kunne finde i andre digte. 
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 Både i startfasen, da de studerende ikke deltog i dialogen og i præsentationen af aktiviteten 

kunne jeg mærke min egen usikkerhed. Giver aktiviteten mening for de studerende? Giver hele 

tilgangen mening i forhold til fagområdet? Jeg beslutter mig for at forberede præsentationen 

grundigt inden næste gang. 

 Der er nogle få små tegn, som jeg tillægger betydning: De studerendes glæde ved at være 

alene. Deres fordomme i forhold til mennesker, som krammer træer eller skriver i skoven. 

Enkelte studerendes glæde ved deres digte.  

 

 

Anden gang  

Tydeligt mere respons fra de studerende i indledningsfasen. Der var flere, som havde reflekteret 

over sammenhængen mellem æstetisk og naturvidenskabelig læring og mellem naturforståelse og 

naturoplevelse. Der foregik en god dialog på holdet. Da vi skulle gå i gang med aktiviteten, var der 

nogle studerende, som sagde til mig, at de godt vidste, hvad det hele gik ud på. Man skal ud i 

skoven og kramme træer, det havde de hørt fra nogle studerende fra det første hold. Jeg fortalte, 

at det ikke var det, aktiviteten gik ud på, men at nogle af de studerende på første hold havde sagt, 

at det havde været godt at gøre det. Derefter introducerede jeg aktiviteten som nævnt ovenfor. 

En studerende spurgte, om hun måtte skrive digtet på et andet sprog end dansk. Jeg svarede 

spontant ja og sagde, at jeg selv ville skrive på tysk. En anden studerende spurgte: Mener du det? 

Ja, sagde jeg. Hun virkede meget overrasket og lettet.  

Tilbagemeldinger fra de studerende 

 Godt at være udendørs 

 Det var en dejlig oplevelse 

 Godt du sagde i starten, at vi ikke behøvedes at læse vores digte op. Ellers ville jeg ikke kunne 

slappe af. 

 Det var godt at arbejde alene 

 Første gang i lang tid at jeg har skrevet noget på mit modersmål. Det føltes dejligt.  

Refleksion: 

 De studerende videregiver informationer på tværs af holdene, det er en faktor jeg må tage 

med i betragtning.  

 Jeg beslutter mig for at sige fremover, at hvis man er flersproget, så må digtet skrives i det 

sprog, man selv vælger. Mange vælger deres hjertesprog. Denne lidt vage formulering er 

henvendt til dem, som er flersproget, og som jeg regner med vil kunne forstå den. Generelt er 



9 
 

overvejelsen, at aktivitetens procesorienterede karakter er et godt argument for at alle 

studerende skriver i det sprog de selv vælger.  

 Der var igen mange, som sagde at det havde været godt at arbejde alene. Sammen med 

kommentaren om at det føltes dejligt at skrive på modersmålet begynder der at tegne sig et 

nyt aspekt i aktiviteten.   

 Tilbagemeldingerne er positive, hvilket er bekræftende, men de studerende siger ikke noget 

mere detailleret omkring oplevelsens karakter og kvalitet. Jeg beslutter mig for at være mere 

styrende i tilbagemeldingen næste gang.  

 

 

Tredje gang 

Igen en fin diskussion omkring begreberne naturforståelse og naturoplevelse. Jeg kan mærke, at 

jeg er blevet mere sikker i at introducere aktiviteten. I skoven ser jeg mange studerende, som stille 

og koncentreret sidder rundt omkring og skriver.  

Tilbagemeldinger fra de studerende: 

 Godt at komme væk. 

 Det er en befrielse at arbejde individuelt. 

 Jeg kommer i kontakt med hvor jeg er hen i livet. 

 For livsfilosofisk udgangspunkt, for meget blabla.  

 

Den sidstnævnte kommentar spurgte jeg ind til og den studerende forklarede, at det var digtet 

”Advice from a Tree”, som havde fremprovokeret denne fornemmelse.  

 

Refleksioner: 

Kommentaren omkring digtet bekræfter mig i mine tvivl omkring det, som jeg havde haft i starten 

af forløbet. Igen er der flere studerende, som nævner det befriende i at arbejde alene. Sammen 

med oplevelsen af at være væk/i det fri tegner der sig et nyt fokuspunkt for aktiviteten.    

 

Konklusion 

Udfordringerne i forløbet har især været, at holde fast i ord som ”lyrik”, ”indlevelse”, ”sætte sig i 

træets sted” mm., velvidende at disse formuleringer vil føre til at nogle studerende fornemmer 
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aktiviteten som ”pinligt”. At holde fast i begreberne er dog som jeg ser det nu essentielt for at 

være tro mod den æstetiske tilgang.  

I mit videre arbejde med lyrikværksteder vil jeg vælge et andet digt som inspirationskilde. Jeg 

brugte ”Advice from a Tree” selv om jeg havde en tydelig fornemmelse af, at dets lyriske kvalitet 

ikke var høj nok. I fremtiden vil jeg hellere gå på kompromis med digtets indhold en med dets 

lyriske kvalitet. Inspirationsdigtets funktion er både  

Personligt har aktiviteten været udviklende for mig som underviser. Jeg har nærmet mig mit nye 

fagområde med ”gamle” værktøjer og har oplevet at blive mere og mere sikker i koblingen.  Der 

var nogle stærke og personligt bekræftende øjeblikke i forløbet. Fx en fredfuld og koncentreret 

stemning i skoven, med studerende, som sidder og skriver, eller en ung mand, som viser mig sit 

digt og siger: ”Er det ikke smukt?” Her kunne jeg se koblingen til fremtidsværkstedets utopifase, 

og jeg kunne mærke, at jeg blev motiveret til at arbejde videre med eksperimentet.   

At inddrage lyrikværksteder i undervisningen har overordnet vist sig at være en velegnet aktivitet i 

undervisningen i ”natur- og miljøforståelse”.  Den kan tænkes som én af mange mulige 

oplevelsesbaserede aktiviteter, som relaterer til undervisningens formål at arbejde med 

”teoretiske og praktiske tilgange til, hvordan erkendelse, dannelse og udvikling kan skabes 

gennem leg og æstetiske udtryk.”11 Desuden har lyrikværkstederne haft en tydelig kvalitet i 

forhold til at skabe et både fysisk og psykisk rum for de studerende, hvor der var mulighed for 

personlig refleksion og fordybelse. De studerende har i tilbagemeldinger formuleret dette som 

”godt at komme væk”, ”Det er en befrielse at arbejde individuelt”, og ”Jeg kommer i kontakt med 

hvor jeg er hen i livet.” Dette aspekt i aktiviteten var meget tydeligt, både i de studerendes 

tilbagemeldinger og i min egen oplevelse af aktiviteten. Jeg vil i fremtiden arbejde videre med 

dette punkt.  

 
 
 
 

                                                             
11 UCC: Studieordningen Pædagoguddannelsen 2014 
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