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Forord 

Denne rapport er en opsamling på et pædagogisk udviklingsarbejde gennemført på uddannel-
seshold 1, årgang 2003, Århus Dag- og Aftenseminarium (ÅDAS) i en periode fra august 
2003 til maj 2005. Udviklingsarbejdet har været teambaseret på en sådan måde, at alle de læ-
rere og fag (praktikken undtaget), de studerendes har mødt i deres første to studieår, har været 
involveret som aktører i projektet. Der har således været tildelt udviklingsmidler til alle lærere 
– og alle studerende har udvist åbenhed og velvillighed for projektet. Tak til jer for det! 

Rapporteringen og formidlingen af udviklingsarbejdets resultater har vi valgt at gennemfø-
re på en for os eksemplarisk måde – dvs. som en dokumentationsportefølje. Formen er ek-
semplarisk for centrale dele af det, vi har udsat de studerende for, og således for en form, der 
gennem hele projektet har stået centralt for alle implicerede – lærere såvel som studerende. 

Som dokumentationsportefølje er rapporten – eller mappen, som vi hellere vil kalde den – 
udformet i to tempi: En refleksionsdel og to porteføljedele. Refleksionsdelen er et forsøg på 
kortfattet at sammenskrive, præsentere og reflektere det samlede udviklingsarbejde – dvs. idé 
og målsætning, oversigter over tiltag og sammenhænge i vores arbejde og opsamling på pro-
jektets konklusioner, perspektiver og anbefalinger. Porteføljedelene udgøres af en række be-
skrivelser af de mest centrale, konkrete initiativer og processer, det samlede udviklingsarbejde 
udgøres af – hhv. fra det teaminterne arbejde og fra konkrete tiltag på uddannelsesholdet. Dis-
se dele må naturligvis læses og forstås i deres sammenhæng – og dog har vi forsøgt at beskri-
ve og opsamle hver del som en selvstændig enhed. 

Udformningen af mappen er ikke et vilkårligt forsøg på at være eksemplarisk: Det har lig-
get os på sinde at arbejde med en lettilgængelig og anvendelig formidlingsform til inspiration 
for fremtidige iscenesættelser i læreruddannelsen. Vi forestiller os således, at mappens ind-
hold både kan læses og studeres i sin helhed, men også at de enkelte dele kan plukkes ud, 
inspirere og forarbejdes til lignende processer i uddannelsen. 
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Introduktion til et teambaseret udvik-
lingsarbejde 

Det står klart, at særligt de senere årtiers samfundsændringer har været voldsomme. Det står 
også klart, at disse ændringer er slået igennem i skolen og på seminarierne og har ført nye 
udfordringer med sig. Globalisering – i form af markedsorientering, individualisering og nye 
polariseringsformer og i slipvinden heraf; nye forskningsresultater og ikke mindst internatio-
nale undersøgelser mv. - synes gang på gang at udfordre det, nogen har kaldt ’den danske 
model’ for læreruddannelse: Forestillingen om et unikt samspil mellem linjefag, de pædagogi-
ske fag og praktik.  
 Et af svarene på udfordringerne synes at være en tiltagende organisering i lærerteams i 
skolen og på seminarierne – det er en logik, der for læreruddannelsen kan formuleres som 
følger: Hvis uddannelsens forskellige fag og discipliner skal spille sammen, må de lærere, der 
underviser i dem, indgå i tætte samarbejder om den samlede uddannelse. Udgangspunktet her 
er, at treklangen i ’den danske model’ så af sige beror på velfungerende teamsamarbejder.  

Nogenlunde sådan var også afsættet for det teambaserede, pædagogiske udviklingsarbejde, 
der opsamles og beskrives med denne porteføljerapport. Etableringen af projektet fandt sted i 
foråret 2003. Udgangspunktet var dengang en gruppe læreres ønske om at arbejde med nye 
muligheder og perspektiver i uddannelsens tilrettelæggelse og didaktiske diskurs på 1. og 2. 
studieår. Det var intentionen at etablere et lærerteam, der arbejdede med udvikling af en læ-
reruddannelsesdidaktik, hvor samarbejdet mellem og på tværs af liniefagene, kristendoms-
kundskab/livsoplysning og de pædagogiske fag blev vægtet.  

 
 

Mål med udviklingsarbejdet 
I udgangspunktet var det lærergruppens tanke, at det intensiverede samarbejde på tværs af 
læreruddannelsens fag forudsatte, at der i teamet blev arbejdet med egen kultur og indbyrdes 
relationer, f.eks. udvikling af fælles værdier og pædagogiske holdninger. Samtidig var det 
vores intention at arbejde med, hvordan vi kunne inddrage de studerende, og hvordan denne 
opgave kunne løses i teamet. Det var således intentionen at arbejdet med udvikling af en læ-
reruddannelsesdidaktik skulle løses i dialog og som et fælles ansvar mellem lærere fra linjefa-
gene og de pædagogiske fag og de studerende. 

Udgangspunktet for projektet var ligeledes overvejelser over, på hvilke måder vi kunne or-
ganisere en undervisning, der indeholder såvel teoretisk, videnskabsbaseret viden som prak-
tisk kunnen og etisk dømmekraft – og som kunne få dette samspil til at fungere i praksis, 
f.eks. ved at have opmærksomhed på teammedlemmers forskellige ressourcer. Der var fra 
projektets start lagt op til at arbejde med udvikling af en fælles forståelse og et fælles sprog, 
der kan tydeliggøre de grundlæggende værdier og intentioner for alle i teamet. 

Udviklingsarbejdet har således fra starten haft et dobbelt sigte: 

 at realisere fælles mål med teamets arbejde, 
 at evaluere, hvordan teamet arbejder sammen om at nå disse mål. 

Det var intentionen i projektets andet år at fastholde arbejdet med de to niveauer, som vi har 
arbejdet med i projektets første år, nemlig: 
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 ”at teamet arbejder med udvikling af en læreruddannelsesdidaktik , som vægter samar-
bejdet mellem og på tværs af liniefagene og de pædagogiske fag” – og i projektets an-
det år udvidet med en stærkere inddragelse af praktikken herunder kontakten til prak-
tikskolerne/-lærerne samt empiri fra folkeskolens teori og praksis og praktikfagets teori 
og praksis.  

 ”at teamet arbejder med en videreudvikling af egen kultur og indbyrdes relationer 
f.eks. fælles værdier, pædagogiske holdninger” -  og i projektets andet år udvidet med 
følgende fælles udgangspunkt: Betydningen af formulering af det fælles interessante 
samt i nødvendig forlængelse heraf en fokusering på udvikling af bæredygtige organi-
sationsformer, herunder komplementariteten i forholdet mellem på den ene side ar-
bejds- og læreprocesser og på den anden side de nødvendige strukturer, f.eks. ansvars-
fordeling og organisering mv. internt i teamet. 

Som det fremgår, har vi orienteret os mod potentialet ved samarbejder mellem uddannel-
sens enkelte dele og med afsæt i teamorganisering som mulighed i en tidssvarende lærerud-
dannelse (i modsætning til en mere ideologikritisk problematisering af teamorganiseringen).  
  
 
Udviklingsprocessens tiltag i overskrifter 
Med dette udgangspunkt har vi i teamet arbejdet med dels af reflektere, analysere og vurdere 
vores egen praksis og læreruddannelsestænkning - og dels at tilrettelægge, gennemføre og 
evaluere en række tiltag for og sammen med de studerende på uddannelsesholdet. Nedenstå-
ende oversigter placerer først det fælles og teaminterne arbejde med læreruddannelsesdidakti-
ske refleksioner og dernæst de enkelte tiltag på uddannelsesholdet i deres kronologiske sam-
menhæng. En nærmere beskrivelse af de enkelte deles mål, indhold og proces er opsamlet i 
denne porteføljerapports del 1: Fra teamets interne arbejde og del 2: Fra lærerteamets ud-
dannelsespraksis. 

 
Kronologisk oversigt over arbejdet internt i lærerteamet (Portefølje – del 1) 

Tidspunkt Tiltag i lærerteamet – 1. studieår Link  
Læs mere… 

Oktober-november 
2003 

Lærerfaglighed og portefølje Portefølje – del 1, s. 39 

Februar-maj 2004 Didaktik og narrativitet 
 

Portefølje – del 1, s. 23 

Marts 2004 Teamlæring 
 

Portefølje – del 1, s. 51 

Februar-maj 2004 Den store tavle – et planlægningsværktøj for lærerte-
ams 
  

Portefølje – del 1, s. 46 

   
Tidspunkt Tiltag i lærerteamet – 2. studieår Link  

Læs mere… 
Maj-november 
2004 

Lærerfaglighed 
 

Portefølje – del 1, s. 39 

Marts 2005 Lærerteamets interne evaluering 
 

Portefølje – del 1, s. 58 
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Kronologisk oversigt over tiltag på uddannelsesholdet (Portefølje – del 2) 

Tidspunkt Fælles tiltag på uddannelsesholdet – 1. studieår Link  
Læs mere… 

August 2003 Introforløb: Den gode lærer – den gode lærerstuderende 
– i går, i dag og lige om lidt.. 
 

Portefølje – del 2, s. 85 

November-
december 2003 

Praktikprojekt: Den gode skole – skolens kultur – kultur i 
skolen  - undervisning og opdragelse i fag og med fag.  
 

Portefølje – del 2, s. 100 

November 2003 - 
januar 2004 

Lærerfaglighedsportefølje 1: Evaluering af studierne på 
1. semester 
 

Portefølje – del 2, s. 102 

Februar 2004 Fælles eksamensintroduktion i fagene Kristendomskund-
skab/ livsoplysning og Skolen i samfundet 
 

Indgår ikke i porteføljen. 

Maj 2004 Lærerfaglighedsportefølje 2: Lærerfaglighedscollage 
 

Portefølje – del 2, s. 106 

   
Tidspunkt Fælles tiltag på uddannelsesholdet – 2. studieår Link  

Læs mere… 
August-oktober 
2004 

Didaktikprojekt – del 1 
 

Portefølje – del 2, s. 127 
 

December 2004 Lærerfaglighedsportefølje 3: Et projekt på N. Kochs Sko-
le. 
 

Portefølje – del 2, s. 115 

Januar 2005 Didaktikopgave i de pædagogiske fag Portefølje – del 2, s. 130 
 

Februar 2005 De studerendes evaluering af det samlede udviklingsar-
bejde 
 

Portefølje – del 2, s. 135 

Marts 2005 Didaktikprojekt – del 2 
 

Portefølje – del 2, s. 132 

Maj 2005 Lærerfaglighedsportefølje 4: Evaluering af studierne på 
2. studieår  
 

Portefølje – del 2, s. 123 

 
Grundlæggende kan man sige, at arbejdet i lærerteamet på 1. studieår mestendels bestod i 

en række ansatser og initiativer, der delvis blev implementeret allerede på 1. studieår – men 
mest af alt kan opfattes som en grundig fælles tilrettelæggelse af 2. studieår. På 1. studieår 
blev der således i teamet arbejdet med teoretiske perspektiver og mere dybdeborende overve-
jelser af læreruddannelsesdidaktisk tilsnit. Arbejdet på 2. studieår blev i langt højere grad 
praktisk orienteret med sigte på iværksættelse og implementering af de beslutninger og per-
spektiver, der var resultatet af arbejdet på 1. studieår. Sagt på anden vis: Hvor arbejdet på 1. 
studieår kan beskrives ved en høj grad af fælles og grundig refleksion, kan arbejdet på 2. stu-
dieår karakteriseres som implementerende, praksisorienteret – og på den måde i mindre grad 
refleksivt orienteret.  
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Beskrivelse og umiddelbar vurdering af 
udviklingsarbejdets fokus og orientering 

Som det fremgår, fik den samlede lærergruppe allerede ved studiestarten for de nye studeren-
de på 1. årgang etableret et større fælles projekt. Det var en fagligt ambitiøs, sagligt fokuseret 
og omfattende studieintroduktion – introduceret og gennemført som ét fælles forløb for samt-
lige studerende på uddannelsesholdet og med alle teamets lærere som aktører.  

Det er den samlede lærergruppens oplevelse, at det fælles intro-projekt betød, at de stude-
rende fra starten fik næring til et fælles, lærerfagligt sprog, og at de dermed meget tidligt be-
gyndte at fungere som lærerstuderende. Vi er overbeviste om, at vores fælles engagement har 
haft stor betydning: De studerende fik fra starten opfattelsen af, at ”vi ville dem noget” og at 
både dette ”vi” og dette ”noget” var væsentligt.  
 

Links: 
 Introforløb, Portefølje – del 2, s. 85 
 Lærerteamets interne evaluering af udviklingsarbej-

det, Portefølje – del 1, s. 58 
 

Om end det endnu var ureflekteret i lærergruppen, mens det fandt sted, kom tankesættet og 
praksis i studieintroduktionen på mange måder til at spille afgørende ind på de initiativer og 
det arbejde, der sidenhen blev udført i teamet og på uddannelsesholdet.  

Således var det tilfældet med planlægning, gennemførelse og evaluering af et fælles prak-
tikprojekt på 1. studieår og i tankesættet bag det, vi har kaldt didaktikprojektet på 2. studieår. I 
lighed med introprojektet var afsættet i begge tilfælde ”en fælles formuleret opgave og ram-
me”, som de forskellige fag og discipliner kunne byde ind i. Praktikprojekt blev faktisk gen-
nemført som sådan, hvorimod didaktikprojektet aldrig rigtig blev omsat i overensstemmelse 
med vore intentioner.  

Trods det, at ikke alt uden videre har ladet sig omsætte til pædagogisk praksis, er de grund-
læggende ideer og tankemønstre af lærerne i teamet blevet vurderet konstruktive og hensigts-
mæssige for en tidssvarende læreruddannelse.   
 

Links: 
 Praktikprojekt, Portefølje – del 2, s. 100 
 Didaktikprojekt, Portefølje – del 2, s. 127 
 Lærerteamets interne evaluering af udviklingsarbej-

det, Portefølje – del 1, s. 58 
 

Mere eksplicit og reflekteret har tankesættet været i arbejdet med det, vi har kaldt en lærer-
faglighedsportefølje. Vi har i lærerteamet ønsket og fundet det hensigtsmæssigt at arbejde 
med et fælles fokus og en fælles evalueringsmulighed under en eller anden form – dvs. på 
tværs af de af læreruddannelsens fag, som er repræsenteret i lærerteamet.  

Arbejdet med lærerfaglighedsporteføljen som idé, begreb og evalueringspraksis har således 
over begge studieår været centralt i den fælles orientering – blandt lærerne i teamet såvel som 
blandt de studerende på uddannelsesholdet. Med dette in mente vil vi lade vores arbejde med 
netop lærerfaglighedsbegrebet og portefølje i læreruddannelsen være omdrejningsaksen i ne-
denstående opsamling af udviklingsarbejdets fokus og orientering. 
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Lærerfaglighedsportefølje – et tiltag i læreruddannelsen 
På uddannelsesholdet har vi arbejdet med to porteføljetyper: En arbejdsportefølje og en do-
kumentationsportefølje. Arbejdet med arbejdsporteføljen har i samtalerne med de studerende 
været udlagt som et spørgsmål om at oparbejde hensigtsmæssige studievaner – dvs. en for-
dring om at opsamle og skriftliggøre så meget som muligt, at indsamle og gemme diverse 
studieresultater og -produkter fra de forskellige studierelevante sammenhænge.  

Arbejdet med dokumentationsporteføljen har vi valgt at gennemføre over fire omgange på 
1. og 2. studieår (en portefølje pr. semester) og efter en gennemgående og fælles grundform: 
Hver enkelt studerende er blevet bedt om at samle deres dokumentationsportefølje i en mappe 
på en lettilgængelig og enkel måde. Den studerende er blevet bedt om at fylde mappen så den 
samlet set indeholder et skriftligt reflekteret udvalg af studieprodukter/-resultater, der er re-
præsentative for de fag og studieforløb, den pågældende studerende har deltaget i, og eksem-
plarisk for den definerede og formulerede lærerfaglighed. Med udgangspunkt i den fælles 
grundform har vi eksperimenteret med formen: Fra fremvisning/fremlæggelse af den enkelte 
studerendes dokumentationsportefølje fulgt op af gruppe- og samtalebaseret refleksion og 
respons på en enkelt studiedag – over et tredages arrangement med vægt på praktisk-musisk 
iscenesættelse og dokumentation af det, der blev vurderet som særligt centrale lærerkompe-
tencer - til et intensivt og flere uger langt samarbejde med en lokal skole (en form for skole-
overtagelse).  

Arbejdet med lærerfaglighedsporteføljerne opsamler de centrale dele af det, vi har iværksat 
for, sammen med og blandt de studerende på uddannelsesholdet. Samlet set er det vores vur-
dering, at netop arbejdet med lærerfaglighed evalueret i porteføljeform har haft overordentlig 
positiv betydning for professionsorienteringen i den læreruddannelse, de studerende har været 
aktører i over deres første to studieår. Således har de studerende selv i overordnede vendinger 
vurderet 1. og 2. studieår i deres uddannelse på følgende måde: 

 På uddannelsesholdet er det i nogen grad oplevelsen, at der har været en klar sammen-
hæng mellem og progression i arbejdet med liniefagene, de pædagogiske fag og praktik-
ken. 

 De studerende har i nogen grad oplevet en klar sammenhæng mellem og progression i 
arbejdet med det enkelte fag og de tværfaglige og fælles forløb (introforløb, portefølje 1-2-
3, didaktikprojekt mv.). 

 Det er i vid udstrækning de studerendes vurdering, at uddannelsen indtil nu har været et 
solidt bidrag til deres professionsforståelse og til den enkelte studerendes selvstændighed 
og myndighed som lærerstuderende og kommende lærer. 

 Det er i nogen grad de studerendes vurdering, at de gennem arbejdet med portefølje og 
lærerfaglighedsbegrebet har mødt et reflekteret bud på, hvad læreruddannelse og lærerar-
bejde går ud på. 

 Det er i vid udstrækning de studerendes oplevelse, at de studiemæssigt hører til i en sam-
menhæng – ikke blot på deres stamhold, men også på uddannelsesholdet. De studerende 
føler sig ikke alene og overladt til sig selv og deres eget lærerstudium. 

 
Links: 
 Lærerfaglighedsportefølje, Portefølje – del 2, s. 102 
 De studerendes evaluering af udviklingsarbejdet, 

Portefølje – del 2, s. 135 
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Bestemmelse af lærerfagligheden 
Afgørende for porteføljearbejdet på uddannelsesholdet har været begrebet lærerfaglighed. 
Over de to studieår, der her er tale om, har vi i lærerteamet valgt og arbejdet med at definere 
et lærerfaglighedsbegreb ad to omgange – én gang årligt. Det har været vigtigt for os, at alle 
vi implicerede lærere har følt os forpligtet på en fælles formulering, og at formuleringen, 
hvordan den end måtte tage sig ud, skulle holdes levende og alene være gældende for en tid. 
Processen har selvsagt været særdeles vanskelig og fordret aktiv deltagelse af os alle.  

Således har vi bedt hinanden formulere, hvad vi hver især  – som mennesker og professio-
nelle aktører i lærerfaget og med det læreruddannelsesfag, vi nu måtte repræsentere – forstår 
ved lærerfaglighed i almindelighed og med særligt fokus på de kompetencer, kundskaber og 
færdigheder, vi fandt væsentlige, at de studerende skulle arbejde med og få bragt i spil på net-
op deres 1. og 2. studieår. Med udgangspunkt i hvert enkelt teammedlems redegørelse for 
dette, udarbejdede vi en bestemmelse af den lærerfaglighed, vi ønskede at fokusere på. Un-
dervejs i arbejdet har vi ladet os inspirere af relevante og aktuelle bud på, hvad lærerfaget går 
ud på.  

Vore anstrengelser er begge studieår mundet ud i en punktformuleret bestemmelse af læ-
rerfagligheden. Bestemmelsen udtrykker det, vi vil kalde et reflekteret sammenskudsgilde – 
eller måske bedre; et papir for teamets ikke-uenighed (i modsætning til et egentligt konsen-
sus-papir). Det har været en central tanke, at arbejdet med formuleringen af lærerens faglig-
hed er uophørligt: For hver gang et didaktisk parameter ændres (et nyt studieår, et nyt kollegi-
alt samarbejde, en ny gruppe studerende, en ny studieordning, en ny lov, ny viden, nye tekno-
logier etc.) må vi gennem processen nok engang. Det gør selvsagt arbejdet overordentligt be-
sværligt og vanskeligt. Alligevel fortæller både lærerteamets interne – den individuelle såvel 
som den fælles - evaluering, at vi alle i hob vurderer arbejdet som særdeles væsentligt og 
frugtbart for den læreruddannelse, vi har begået:  

 Det har været af stor betydning at kunne sætte de ting vi arbejder med i faget ind i en stør-
re sammenhæng. 

 Det er i sjælden grad lykkedes teamet at formulere et begrebsligt grundlag for fælles initia-
tiver, som har kunnet bruges som overordnet fokus af alle fag, og dermed at iværksætte 
projekter, som det har været muligt for alle fag og alle teamets lærere at deltage aktivt i. 

 Lærerfaglighedsbegrebet og porteføljearbejdet har været med til at højne de studerendes 
bevidsthed om anvendeligheden af det, de har arbejdet med. Det får de studerende til at 
tænke lærerfagligt, at holde fokus på ”sagen” som kommende lærere folkeskolen, og ar-
bejdet med teori og praksis i det enkelte fag bliver mere professionsrettet. 

 Når vi alle i teamet har vidst, hvad vi ville, er det lykkedes os at  muliggøre en kvalificering 
af de studerende til at tænke ud over den snævre faglighed. 

 At kunne eksplicitere, hvilke kompetencer de studerende skal besidde er også en synliggø-
relse af læreruddannelsen. 

 Ingen i lærergruppen har før oplevet, at der er skabt så god en sammenhæng i den traditi-
onelle treklangstænkning i uddannelsen (linjefag, pædagogiske fag og praktik), som tilfæl-
det har været med lærerfaglighedsbegrebet. 

 Porteføljen er – i sammenhæng med lærerfaglighedsbegrebet - velegnet til at skabe sam-
menhæng i de studerendes bevidsthed, f.eks. med hensyn til, hvor de er i deres studieforløb, 
i læreruddannelsen og som et fælles sammenhængende projekt. 
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- Ligeledes vurderes arbejdet af teamets medlemmer både konstruktivt og væsentligt for etab-
leringen og fastholdelse af et egentlig teamsamarbejde: 

 Der er i teamsamarbejdet et stort potentiale til en videreudvikling af treklangen i lærerud-
dannelsen. 

 Netop de løbende krav til det faglige niveau og til kvalificeret sammentænkning af faglig-
heder har været bærende elementer i teamets kultur. 

 Som læreruddannelsen er tilrettelagt på ÅDAS i dag, giver et fokus på uddannelseshold en 
mulighed for at skabe et teamarbejde, der også indeholder 2. liniefag. Dette vurderes posi-
tivt, da det giver et fællesskab og en mulighed for at tænke uddannelsen som en helhed 
mellem de pædagogiske fag og linjefag – modsat parallelle og enkeltstående fag. 

 Det har været utroligt givtigt og motiverende at opleve den fælles ånd og det engagement, 
der grundlæggende har kendetegnet teamets arbejde 

 Det helt centrale og værdifulde har været vores fælles ideudvikling og erfaringslæring, 
hvor enkeltmedlemmer i teamet har påtaget sig opgaven at sætte sig ind i aftalte problem-
stillinger og give oplæg til teamet som udgangspunkt for en faglig drøftelse og afklaring. 
Dermed har vi udnyttet team-medlemmernes forskellige ressourcer. 

 
 

Links: 
 Lærerfaglighed og portefølje, Portefølje – del 1, s. 39 
 Den store tavle, Portefølje – del 1, s. 46 
 Lærerteamets interne evaluering af udviklingsarbej-

det, Portefølje – del 1, s. 58 
 
 
 

Didaktiske pointer og omdrejningspunk-
ter i udviklingsprocessen 

Hvad er nu de centrale pointer i udviklingsarbejdet? Er det lærerteamets konkrete bestemmel-
ser af lærerfagligheden? Næppe! Ganske vist har vi i teamet arbejdet reflekteret med sagen, 
men det er givet, at al mulig kritik vil kunne rejses mod vore bestemmelser. Er det da porte-
følje-modellen? Evalueringsformen portefølje har helt klart nogle potentialer, der for os har 
været særdeles frugtbare, men det er langt fra en model, der i sig selv fortæller noget om, 
hvordan en tidssvarende læreruddannelse bør sættes i værk og evalueres: Den slags modeller 
eller opskrifter findes ikke!  

Snarere er det tankesættet og processen, der i sammenhængen er interessant: Vores tanke 
har været, at et af tidens markante krav til lærerne, skolen og uddannelsen er synliggørelse og 
eksplicitering af den faglighed, vi arbejder med. Det har ligeledes været vores tanke, at det er 
os – professionelle lærere og læreruddannere – der er de rette til at formulere plausible bud på 
lærerens faglighed; sagen er for vigtig til, at vi kan overlade den til lægfolk (politikere, me-
ningsdannere, journalister o.a.)! Processen i udviklingsarbejdet har været kendetegnet ved 
tilbagevendende refleksion og reformulering af den fælles sag: En tidssvarende uddannelse af 
lærere til den danske folkeskole. I vores tankesæt og proces har vi været inspireret af Paul 
Ricoeurs narrative filosofi. Følgende punktformulerede didaktiske pointer, kundgør dels cen-
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trale dele af den fortolkning af en narrativt inspireret didaktik, der har optaget os i udviklings-
arbejdet - og dels en optik, der fortæller om afgørende omdrejningspunkter i udviklingspro-
cessen: 

  
 En narrativ didaktik drejer sig om at have noget væsentlig på sinde 

- I lighed med al didaktik har en fortælling en pointe eller et ærinde - et centralt didaktisk 
spørgsmål kunne: Hvad vil vi fortælle med læreruddannelsen? 

- Dansk læreruddannelse bygger på en samklang mellem de tre grundsten: Pædagogiske 
fag, linjefag og praktik. I teamet har vi været optaget af, at støtte de studerende i at finde 
sammenhænge og danne syntese mellem de tre grundsten.  

- Samtidig har det været bestræbelsen af finde frem til det, der kunne give teamsamarbejdet 
mening og fylde: Kittet mellem fagene – det, der i læreruddannelse er fagovergribende, 
tvær- eller transfagligt arbejde. Vi har kaldt det lærerfaglighed, men grundlæggende drejer 
det sig om teamets fælles fortolkning af læreruddannelsens sigte (som det kommer til ud-
tryk i lov, studieordningens styrende principper og fagenes ckf’er). Sagt på anden vis: Den 
fælles sag, der har været det altafgørende omdrejningspunktet i teamsamarbejdet, er be-
stemt ved teamets samlede fortolkning af læreruddannelsens professionsrettethed. 

 
 En narrativ didaktik drejer sig om at fortælle med undervisningen 

- En fortælling er en særlig iscenesættelse af forskellige komponenter – i vores tilfælde 
f.eks. et introforløb, undervisning i læreruddannelsens fag, lærerfaglighedsportefølje osv. 
(alle disse komponenter er ydermere i sig selv sammensat af en række komponenter). Vi 
har været optaget af det centrale didaktiske spørgsmål, der kan formuleres på følgende 
måde: Hvordan kan vi - med de komponenter, vi har tilrådighed og de komponenter, vi 
kan skabe – sammensætte disse på en måde, så de – når de opleves af lærerstuderen-
de(gennem deres aktive deltagelse)  – fortæller netop den historie, vi havde til hensigt at 
fortælle? 

 
 En narrativ didaktik formulerer oplevelsen og underbygger samtalen 

- Al samtale forudsætter, at der er noget at tale sammen om – eller sagt på anden vis: Sam-
talen mellem mennesker forudsætter, at der er en fælles virkelighed. En sådan fælles vir-
kelighed skal opleves… 

- En narrativ didaktik inddrager og gør noget produktivt ud af oplevelsen. Oplevelsen re-
præsenterer en æstetisk – dvs. formsproglig – erkende- og vidensform: Oplevelsen ud-
trykkes som bevidst formgivning. Det poetiske sprog, fiktionens formsprog, som vi ikke 
’kan stole på’, giver os adgang til en verden, vi ikke kan nå via mere refleksive og diskur-
sive erfaringsformer. 

 
 En narrativ didaktik er poetisk (skabende) 

- Spørgsmålet om lærerdannelsens indhold formuleres i en narrativ tænkning i spændings-
feltet mellem det værende og det mulige - i dialektikken mellem afdækning af det, der al-
lerede er (kritisk afsøgning og undersøgelse af de problemer, konflikter, kvaliteter etc., der 
allerede nu gør sig gældende i skole-, uddannelses- og lærerliv), og de forestillinger og 
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mulighedsfelter, vi kan få øje på (opdigtning, fantasi og fabulering over ’god lærer’, ’god 
skole’, ’god læreruddannelse’).  

- Lærerdannelsens indhold bliver i dobbelt forstand et spørgsmål om at udvide, udvikle og 
lære; den studerende skal lære noget - det er en fordring om kulturoverlevering (gældende 
lærer-faglighed, lærer-kompetencer, lærer-viden, lærer-kunnen) - og dog må det noget, der 
skal læres, være en overskridelse eller reformulering af den allerede etablerede kultur (ny 
lærer-faglighed, nye lærer-kompetencer, ny lærer-viden, ny lærer-kunnen).  

- En narrativ didaktik drejer sig altså om planlægning af konkrete aktiviteter, der på den ene 
side sikrer, at kulturoverleveringen finder sted og på den anden side sikrer, at ’den nye læ-
rer’ får mod på og har mulighed for at reformulere selvsamme overleverede kultur. 

 
Links: 
 Lærerteamets arbejdet med læreruddannelsesdidak-

tisk teori, Portefølje – del 1, s. 23 
 
 
 

Vurderinger og anbefalinger 

Mangt og meget i det teambaserede udviklingsarbejde opfattes og har været oplevet som en 
succes af både lærere og studerende – derfor har det været både sjovt, interessant og et stort 
privilegium at tage del i arbejdet. Men ikke alt har ubetinget været en succes! Det har været 
en særdeles omsiggribende og arbejdskrævende proces at være med – og af og til må vi kon-
statere at ”skuden har været på nippet til at kæntre”. Særligt har 2. studieår været problema-
tisk og langt mindre sammenhængende og fælles orienteret, end vi havde tiltænkt ved afslut-
ningen af 1. studieår. Forklaringerne herpå er mange og nuancerede – og dele heraf er opsam-
let og reflekteret forskellige steder i denne porteføljerapport. Grundlæggende kan vi konstate-
re, at fokuseringen i teamet allerede fra starten af 2. studieår ikke stod skarp, at vi i overve-
jende grad ”vendte tilbage” til en mere privat orientering i uddannelsen – og at dette fik be-
tydning for snart sagt alt, hvad vi foretog os på andet år. 
 Alligevel er måske endog særligt 2. studieår interessant: De problemer og komplikationer, 
vi løb ind i, må nødvendigvis ses i lyset af et på mange måder særdeles fokuseret og ambitiøst 
tilrettelagt studieår. I det lys fortæller komplikationerne i vid udstrækning om, hvad der er 
vigtigt, når man vil lave læreruddannelse - sammen! Denne opsamlings vurderinger og anbe-
falinger, hviler således ikke blot på ”en god oplevelse med et udviklingsarbejde” - de er tillige 
baseret på reelt konfliktmateriale hentet fra en læreruddannelsespraksis, hvor forsøget har 
været at lave fælles orienteret og professionsrettet uddannelse. 
 På grundlag af den samlede portefølje (refleksionsdel, porteføljedel 1 og 2) er følgende 
vurderinger og anbefalinger udtryk for vores forsøg på sammenfattende at vurdere udvik-
lingsarbejdet og dets perspektiver:  
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 Eksplicit formulering af lærerens faglighed 
Vurdering 
 Det er vores vurdering, at arbejdet med en meget eksplicit og detaljeret formulering 

af lærerens faglighed er særdeles væsentligt og relevant i en tidssvarende lærerud-
dannelse anno 2005. Dette af flere grunde: 

o Det er tilsyneladende befordrende for de studerendes professionsorientering og 
dermed for læreruddannelsens professionsrettethed, at der foreligger konkrete, 
fagovergribende og sammenhængende bud på, hvilke kompetencer, kundskaber 
og færdigheder der forventes oparbejdet i uddannelsens første år.  

o I den konkrete sammenhæng forholder det sig øjensynligt sådan, at både lærere 
og studerende har oplevet eksplicitte og fælles udmeldte bud på lærerens faglig-
hed befordrende for lærerfaglige syntesedannelser mellem uddannelsens enkelte 
dele. 

o Opmærksomheden og orienteringen mod det ”fælles interessante” er øjensynligt 
et væsentlig bidrag til oplevelsen af teamsamarbejde som en meningsfuld og re-
levant organisering i en tidssvarende læreruddannelse. 

o Et mere eksternt og uddannelsespolitisk perspektiv kunne være: Omverdenen 
fordrer refleksive svar på, hvad lærere skal kunne og vide – og derfor også på, 
hvilke kompetencer, kundskaber og færdigheder, lærere forventes at opøve i og 
med deres uddannelse. Traditionelle enkeltfaglige formuleringer (jf. fagenes 
ckf) er i deres formuleringer og bestemmelser tilsyneladende så abstrakte og 
komplekse, at de vanskeligt i sig selv danner grundlag for en sammenhængende, 
meningsfuld og forståelig kommunikation med omverdenen. Det betyder, at 
lægfolk med forenklede udlægninger af lærerfaget sætter dagsorden for, hvad 
tidssvarende læreruddannelse er1. 

 

 
1 Et aktuelt og nok så afgørende eksempel eksponeres af den nyligt genvalgte danske regering. I det formulerede 
regeringsgrundlag findes en åbenlys lige vej fra PISA-udmålingerne af faglige niveauer blandt folkeskolens 
elever - over krav og ønsker om tidssvarende opkvalificering af lærerne - til fremtidige opprioriteringer af ud-
valgte linjefag og større fag-faglighed i skolen, i læreruddannelsen og i lærernes efteruddannelse: ”… de danske 
resultater i en række internationale sammenligninger af det faglige niveau i folkeskolen, jf. den seneste PISA-
undersøgelse, er absolut ikke tilfredsstillende i de helt centrale fag og færdigheder som dansk, matematik og 
naturfag. …[……]…  Det er vigtigt, at læreruddannelsen giver nye lærere de kvalifikationer, som fremtidens 
folkeskole kræver. Princippet om, at lærere skal kunne undervise i alle fag på alle klassetrin, er ikke længere 
tidssvarende. Der er behov for en stærkere specialisering og større faglig målretning i uddannelsen af fremti-
dens lærere. …[……]…  Antallet af liniefag skal reduceres, og der skal være en stærkere faglig sammenhæng 
mellem de valgte liniefag. …[……]… Det langsigtede mål er, at lærere - for så vidt angår de centrale fag - kun 
kan undervise i deres liniefag. …[……]… Regeringen vil gøre en indsats for at få flere universitetsuddannede, 
herunder bachelorer, til at undervise i folkeskolens ældste klasser på lige fod med seminarieuddannede. 
…[……]… Større faglighed forudsætter kvalificerede lærere. Lærernes uddannelse skal løbende suppleres. Re-
geringen ønsker at målrette den samlede indsats for efteruddannelse i forhold til de aktuelle behov, herunder en 
styrkelse af det faglige niveau i dansk, matematik og naturfag, samt målet om, at lærere kun underviser i deres 
liniefag.” - Jf. Statsministeriet 2005: 
http://www.statsministeriet.dk/publikationer/reggrund05/index.htm#Nye_mål

http://www.statsministeriet.dk/publikationer/reggrund05/index.htm#Nye_m�l
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Anbefaling 

 Vi anbefaler, at vi i seminariernes læreruddannelsespraksis til stadighed – over for os 
selv, kollegialt, for vore studerende og omverdenen – tydeliggør og ekspliciterer, hvad 
lærerfaget og læreruddannelsen er og går ud på.  

 Vi anbefaler, at vi – vel vidende, at vore formuleringer ikke er absolutte og endegyldi-
ge - tør være professionelle og byde ind med konkrete, reflekterede og sammenhæn-
gende bud på, hvad lærerens faglighed udgøres af.  

 Vi anbefaler, at formuleringen af lærerens faglighed tænkes og praktiseres som en 
proces, der igen og igen må reflekteres og nyformuleres. 

 
 
 Etablering af en lærerfaglig basis i uddannelsen 

Vurdering 
 Det er vores vurdering, at vi med udviklingsarbejdet i vid udstrækning har arbejdet 

med det, vi kunne kalde en basisdel i læreruddannelsen. Følgende uddyber vores 
vurdering: 

o Vi har på 1. og 2. studieår arbejdet med en form for grunduddannelse, hvor 
centrale lærerfaglige og -uddannelsesmæssige grundsten er blevet lagt. Under-
visning og studier har båret præg af en praktisk og lærerstyret professionsori-
entering, som har været karakteriseret ved orientering mod en defineret lærer-
faglighed og ved forskellige forsøg på porteføljeevaluering. 

o Fra lærerside har forsøget været i praksis at etablere en sammenhængende, fa-
govergribende og progressionstænkt uddannelse – dvs. et stadigt mere reflekte-
ret samspil med læreruddannelsens tre hoveddele (pæd.fag, linjefag og prak-
tik). Konkret er det forsøgt realiseret ved en række fælles projekter for hele 
uddannelsesholdet og ved i det enkelte fag at se den undervisning og de studi-
er, der har fundet sted indenfor disse faglige rammer, ind i den større og fælles 
sammenhæng. 

o Som uddannelsen har været organiseret i sammenhængen, har undervisning og 
studier på uddannelsens basisdel båret præg af, at ansvaret for uddannelsens 
professionsorientering, sammenhæng og progression er placeret hos lærerne 
(lærerteamet). Etablering af grupper af studerende i forskellige sammenhænge 
tjener til løsning af konkrete og typisk lærerstillede opgaver. 

o Måden, hvorpå vi har tænkt og praktiseret en sådan basisdel, er tilsyneladende 
vurderet professionsrettet og lærerfagligt relevant af både lærere og studeren-
de. 

o Vores vurdering og forventning er, at netop fordi vi har opbygget en lærerfag-
lig basis og orientering, kan vi forvente en højere grad af selvstændig, reflekte-
ret og kvalificeret lærerfaglig stillingtagen til lærerstudiet og lærerarbejdet af 
de studerende. Det kunne betyde, at grundlaget for en professionsrettet og me-
re projektorienteret studiestrategi er lagt! Pointen underbygges med reference 
til Karen Borgnakke, der - efter et omfattende feltarbejde på AUC m.fl. med 
fokus på praksisudgaver af projektpædagogik, projektarbejde og projektorgani-
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serede studieforløb og uddannelser2 - konkluderer følgende:  “Man kan nemlig 
ikke gå problemorienteret til værks før man har oparbejdet en vis portion ba-
sisviden. Og mens man søger at oparbejde den, går man ikke problemoriente-
ret til værks, men snarere fag-, tema-, eller emneorienteret til værks.”3 

o Perspektivet for 3. og 4. studieår kunne således være en bevægelse: 

° fra at ansvaret for uddannelsens professionsorientering, sammenhæng 
og progression bæres af lærerne / lærerteamet til nu i tiltagende grad 
at blive båret af de studerende selv.  

° fra at basis i uddannelsen er uddannelsesholdet og stamholdet (hvor 
grupper af studerende fungerer som en ad hoc-organisering, der tjener 
til løsning af lærerstillede og mere eller mindre afgrænsede opgaver) 
til at basis i tiltagende grad er selvbærende studiegrupper. 

° fra at lærere / lærerteams fungerer som undervisere og ledere til i tilta-
gende grad at anvende lærerressourcer til op-
læg/forelæsninger/foredrag (eksperter, udfoldelse af spidskompeten-
cer) og vejledning og procesledelse (omfattende og grundig facilite-
ring af studiegrupper). 

 
Anbefaling 

 Det er vores anbefaling, at læreruddannelsen i højere grad end tilfældet er i dag tæn-
kes, udformes og praktiseres i to tempi: En toårig basisdel med sigte på oparbejdelse 
af lærerfaglig basis og orientering – og en mere projektorienteret del med sigte på den 
studerendes selvstændige og gruppebaserede refleksion og stillingtagen til lærerfaget. 

 
 
 Lærerteamet som fagoverskridende organisatorisk basis 

 
Vurdering 
 Vi vurderer, at der i teamorganiseringen omkring uddannelseshold (storhold) ligger 

et stort professionsorienteret potentiale til udvikling af treklangen (pædagogiske fag, 
linjefag og praktik) i læreruddannelsen. Vi bygger vurderingen på følgende betragt-
ninger: 

o Lærerteamet er i sin nuværende form (på ÅDAS) en organisatorisk passende 
størrelse: Som enhed rækker en gruppe på 10-12 lærere ud over rene private og 
fagspecifikke fortolkninger af uddannelsen og lærerarbejdet – og er samtidig 
en organisatorisk overskuelig enhed. Begge dele er væsentlige i en organisati-
on af ÅDAS’ størrelse og i en tid, der fordrer både refleksivitet og handlekraft. 

o Lærerteamet er i sin sammensætning repræsentativ for uddannelsen forskellige 
dele. I vores tilfælde repræsenterer teamet således 12 lærere og 11 fag (kri-
stendomskundskab/livsoplysning, skolen i samfundet, psykologi, pædagogik, 
almen didaktik, dansk, matematik, musik, billedkunst, natur/teknik og praktik). 
Som det fremgår af denne portefølje har vi været opmærksomme på, at prak-

                                                 
2 Borgnakke, Karen (1996): Procesanalytisk teori og metode ; Bind 1 og 2, Thesis og Akademisk Forlag A/S, 
Danmarks Universitetsforlag, København 1996. 
3 Karen Borgnakke: Projektarbejde Praksislæring Læringsforløb, i Unge Pædagoger nr. 1, 1998, s. 5. 
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tikken organisatorisk er det vanskeligste fag at drage ind i teamets arbejde: Det 
er det eneste læreruddannelsesfag, der i teamet ikke er direkte repræsenteret af 
en lærer. Det er vores vurdering, at vi ikke på nogen revolutionerende måde er 
lykkedes med at overvinde disse organisatoriske vanskeligheder. Udenfor vo-
res fortjeneste kan man derimod sige, at repræsentationen i praktikråd og tilta-
gende gode virtuelle muligheder for kommunikation letter dele af besværlig-
hederne, men meget kan gøres endnu. 

o Lærerteamet er på blandt andet ovennævnte måder i sin konstruktion og struk-
tur fagoverskridende. Strukturen alene gør imidlertid på ingen måde nogen for-
skel – det er snarere en langt større ideologisk overvindelse, der frigiver pro-
fessionsrettet potentiale: I det fokuserede arbejde med lærerfaglighedsbegrebet 
har det været intentionen, at både lærere og studerende støttes i at tænke ud 
over en snæver enkeltfaglighed for i stedet at tænke uddannelsens enkelte fag 
ind i en større sag. Den større sag er de studerendes samlede uddannelse – og 
det er en opgave, der langt fra kan magtes af parallelle uddannelsesforløb i en-
keltstående fag. Langt mere end strukturelle (u)muligheder hviler organisatio-
nen i lærerteams efter vores vurdering på en ambition og en hensigt om at 
sammen at formulere og begrebsliggøre et grundlag for fælles og fagspecifikke 
initiativer, som overordnet afsæt i alle fag og for iværksættelse af projekter, 
som alle fag, discipliner og lærere kan deltage aktivt i. For os er udviklingen af 
et sådant grundlag foregået løbende i forbindelse med konkrete undervisnings-
initiativer – snarere end som en konsekvens af selvstændige tematiseringer på 
teammøder. F.eks. lagde vi i introforløbet ud med målrettet at ville kvalificere 
de fælles uddannelsesinitiativer gennem introduktion af forskellige liniefags 
basisfaglige metoder (collageteknik – genreskrivning). De løbende krav til det 
faglige niveau og til kvalificeret sammentænkning af fagligheder har været bæ-
rende elementer i teamets kultur.  

 
Anbefaling 

 Det er vores anbefaling, at teamorganiseringen konsekvent vælges til i organisationen 
og dermed også styrkes og opprioriteres såvel pædagogisk som økonomisk med sigte 
på øget professionsorientering i læreruddannelsen. 

 Det er vores anbefaling, at teamorganiseringen overvejes i organisationen med ud-
gangspunkt læreruddannelsesdidaktiske grundlagsdrøftelser snarere end med ud-
gangspunkt i strukturelle (u)muligheder. 

 
 
 Lærerteamet som grundlag for lærerens møde med de(n) studerende 
 Vi vurderer, at lærerteamet er et frugtbart grundlag for den enkelte lærers professio-

nelle møde med den enkelte studerende alene og i grupper, på stamhold, uddannel-
seshold og eventuelle andre grupperinger. Følgende overvejelser og erfaringer uddy-
ber vores vurdering: 

o Det er vores klare oplevelse, at et markant fælles engagement sammen med den 
fælles orientering og koordinering i teamet har haft stor betydning for de stude-
rendes oplevelse af og engagement i læreruddannelsen. De mange koordinere-
de tiltag såvel som ganske hyppige samtaler i lærerteamet har bl.a. betydet, at 
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vore udmeldinger til de studerende tilsyneladende er kommet med rimelige 
tidshorisonter og på en relativt enslydende måde. Det er flere gange undervejs 
blevet kommenteret af de studerende, at vore meldinger var klare og mærkbart 
sammenfaldende. Vi vurderer, at sådanne koordinerede udmeldinger har haft 
den betydning, at ”forvirringsniveauet” blandt de studerende har været relativt 
lavt. 

o Lærerteamet danner rammen omkring al undervisning på et uddannelseshold. I 
det omfang, vi har været reelt samarbejdende, koordinerende og fokuserede i 
teamets arbejde, har der åbnet sig muligheder for alternative organiseringer og 
grupperinger af og blandt de studerende (dvs. andre muligheder en traditionelle 
stamhold, linjefagshold og grupperinger indenfor disse holds rammer). Vi har 
langt fra udforsket og udnyttet de mange muligheder, men vi har fået øje på 
nogle af dem. 

o For den enkelte lærer har det tætte, koordinerede og fokuserede samarbejde 
generelt betydet, at der har været noget at læne sig op ad, et ikke-blot-privat 
grundlag at stå på. Det er vores erfaring, at samarbejdet i lærerteamet på den 
måde har lettet presset på den enkelte lærer, kvalificeret både den fælles og den 
individuelle planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning og stu-
dieforløb og på den måde øget trivslen i lærerarbejdet. 

o Vore fælles refleksioner over teori og praksis i læreruddannelsen opfatter vi 
som en markant og medvirkende faktor til udvikling af teamets såvel som den 
enkelte lærers professionelle kompetencer og læring. Teamsamarbejdet har vi 
oplevet som en klar støtte til bedre at skaffe sig overblik og arbejde på nye 
måder med uddannelsens tværfaglige og enkeltfaglige indhold og organisering.  

 
Anbefaling 

 Det er vores anbefaling, at der afsættes tid, økonomi, kvalificeret procesbistand og 
kræfter til, at lærerteamet kan føre tætte og hyppige samtaler med sigte på fælles re-
flekterede, fokuserede og koordinerede udmeldinger til de(n) studerende – og at lærer-
teamet på den måde kan tjene som grundlag for professionelle møder med de(n) stude-
rende.  

 
 

 Genfortolkning af teori og praksis i læreruddannelsesarbejdet 
 Vi vurderer, at et teambaseret læreruddannelsesgrundlag rejser fordringer om genfor-

tolkning af den enkelte lærers fortolkningsret, metodefrihed og tilrettelæggelse af 
undervisnings- og studieforløb i sit fag såvel som i tværfaglige sammenhænge. I 
sammenhæng hermed er det vores vurdering, at et lærerteams potentialer alene ud-
nyttes såfremt teamets medlemmer indgår i et gensidigt forpligtende samarbejde. Vi 
bygger vores vurdering på følgende betragtninger: 

o Gældende praksis på ÅDAS er, at et lærerteam organiserer sig med en teamle-
der, en række menige deltagere og nogle udenforstående aktører. På 2. studieår 
har vi eksperimenteret med teamledelsen. Således har vi opereret med en tre-
delt teamledelse: En koordinerende og udadrettet funktion, en udviklingsfunk-
tion og en procesfunktion. Delingen har ikke ubetinget været fuldt funktions-
dygtig og derfor heller ikke nogen ubetinget succes. Det er dog en klar ople-
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velse, at delingen har medført konstruktiv sparring i og ansvarsfordeling af 
teamledelsen. Vi finder det værd at udforske nærmere. 

o I udviklingsarbejdet har vi periodisk (særligt på 1. studieår) været dygtige til at 
forvalte en form for lederskab og følgeskab. Det har været særdeles frugtbart, 
når det er lykkedes! Vi vurderer, at der i et lærerteam er tale om en fordring til 
alle deltagere om at give og tage på skift. Det drejer sig om, at hver enkelt del-
tager finder modet og viljen til sammen med det øvrige team at bygge på, at en 
kollega med glød for lov til at brænde – og på et andet tidspunkt selv at turde 
lade sin glød brænde. Det betyder, at eventuelle uenigheder og forskelligheder 
både trodses og får lov til at blomstre. I det øjeblik alle vil sætte dagsordenen 
og ikke lade andre få relativt frit spil, vælter det samlede læs. I det øjeblik in-
gen vil sætte dagsordenen, vælter det samlede læs. Det er vores oplevelse og 
erfaring, at lederskab og følgeskab ikke er noget, man får foræret – og ej heller 
noget, der finder en statisk form. Lederskab og følgeskab er et vilkår, der tilba-
gevendende skal arbejdes med i teamet. Vi betragter vore overvejelser og erfa-
ringer med lederskab og følgeskab som en parallel til et problemfelt mellem 
privatpraktiserende lærervirksomhed med individuel fortolkningsret og et 
teambaseret samarbejde om realisering af fælles mål i læreruddannelsen. 
Teamsamarbejde kræver tid – meget tid. Selv i et velsmurt og velfungerende 
team (sådan opfatter vi vores team) er det uhyre fristende at fastholde sin indi-
viduelle fortolkningsret og ty til velkendt privatpraksis, når tiden er knap og 
ingen rigtigt har glød til at brænde. 

o Samtlige teambaserede tiltag, som de er beskrevet i denne portefølje, er resultat 
af forhandlinger. Trods periodiske velfungerende lederskab-følgeskab i teamet, 
har det ikke ændret ved, at enhver idé, ethvert tiltag (realiserede såvel som ikke 
realiserede), er drøftet, vurderet og overvejet i teamet. Et lærerteam er en for-
handlingsplatform – det er vilkåret og udgangspunktet. 

o Det er vores oplevelse, at overordnede planer som rammeplan, lokaleplan, 
skemaflade mv. ofte fremstår som strukturelle hindringer – eller i det mindste 
besværliggør eller modarbejder – en teambaseret uddannelsespraksis. Dele af 
disse kan modarbejdes og brydes af et lærerteam, men vi vurderer, at vi - hvis 
organisationen i højere grad tilpassede sig en teambaseret praksis (teambaseret 
struktur, basis i længerevarende teamgrupperinger, sammenhængende skema-
flader osv.) ved bestræbelser på at frigøre sig fra systemlogikker og vanetænk-
ning – ville have hidtil usete og uanede muligheder.  

 
Anbefaling 

 Det er vores anbefaling, at der i organisationen som helhed ofres tid og kræfter på 
genfortolkning af teori og praksis i læreruddannelsesarbejdet – herunder bl.a. res-
sourcer i form af økonomi, rum og kompetencebaseret støtte og sparring til genfor-
tolkningsarbejdet i det enkelte lærerteam.  

 Det er tillige vores anbefaling, at lærerteams sammensættes af lærerkræfter, der po-
sitivt vælger teamsamarbejdet til. 

 
 



 

 
 

FRA TEAMETS INTERNE 
ARBEJDE 

 
- Portefølje – del 1 - 

 
 
 

 

 

 



Læreruddannelsesdidaktik – narrativitet – teamlæring – et udviklingsarbejde i læreruddannelsen 
Portefølje - del 1: Fra teamets interne arbejde 

Århus Dag- og Aftenseminarium 2005 
 
 

 22

 

 

 

 

 

Indhold 

 

Lærerteamets arbejde med læreruddannelsesdidaktisk teori ...................... 23 
Hvad er didaktik? ................................................................................................. 23 
Didaktik og narrativitet.......................................................................................... 24 
Operationalisering................................................................................................ 26 
Det teoretiske grundlag for en narrativ læreruddannelsesdidaktik ....................... 28 

Lærerfaglighed og portefølje (1. og 2. studieår)............................................. 39 
Lærerfaglighed på 1. studieår – oktober-november 2003 .................................... 39 
Lærerfaglighed på 2. studieår – maj-november 2004........................................... 43 

Den store tavle – februar-august 2004 (1. studieår)....................................... 46 
Udgangspunkt og grundtanke .............................................................................. 46 
Etablering og operationalisering af den store tavle .............................................. 47 

Overvejelser over teamlæring.......................................................................... 51 
Teamlæring som eksplicit fokus........................................................................... 51 
Udviklingsarbejdets implicitte teamlæring ............................................................ 52 
Bilag 1: Det lærende team – et opsamlende arbejdspapir ................................... 55 
Bilag 2: Ledelse af og i selvstyrende teams ......................................................... 57 

Lærerteamets interne evaluering af udviklingsarbejdet ............................... 58 
Lærergruppens overvejelser over enheden: De første to studieår som 
basisenhed........................................................................................................... 58 
Lærergruppens overvejelser over enheden: Portefølje og 
lærerfaglighedsbegrebet som omdrejningspunkt for, hvad 
læreruddannelse og lærerarbejde går ud på. ....................................................... 59 
Lærergruppens overvejelser over enheden: Teamet som den 
organisatoriske forankring og rammesætning omkring basisdelen af 
studiet .................................................................................................................. 61 
Bilag 1: Fremgangsmåde for evaluering i den samlede lærergruppe................... 63 
Bilag 2: Den enkelte lærers skriftlige evaluering af udviklingsarbejdet................. 64 

 



Læreruddannelsesdidaktik – narrativitet – teamlæring – et udviklingsarbejde i læreruddannelsen 
Portefølje - del 1: Fra teamets interne arbejde 

Århus Dag- og Aftenseminarium 2005 
 
 

 23

Lærerteamets arbejde med læreruddan-
nelsesdidaktisk teori 

Det fokuserede arbejde med udvikling af en læreruddannelsesdidaktik kom vi relativt sent i 
gang med. Ganske vist kan man sige, at alle de anstrengelser, vi har lagt for dagen, har været 
af didaktisk interesse – ligesom mangt meget ansporer til en læreruddannelsesdidaktik. Men 
først en rum tid inde i første studieår fik vi påbegyndt arbejdet med at eksplicitere anstrengel-
sernes og ansatsernes didaktiske kvaliteter.  
 I november 2003 indledte vi dog en mere stringent og fokuseret del af dette arbejde. Med 
udgangspunkt i en artikel4 og et oplæg om didaktik og narrativitet5 besluttede vi i teamet at 
indlede et arbejde med at undersøge og udvikle en narrativ læreruddannelsesdidaktik. Poin-
terne i afsættet var som følger: 
 
 
Hvad er didaktik? 

 Didaktikken omhandler og interesserer sig for en lang række spørgsmål6 
- Hvem skal lære noget? 
- Hvad skal man lære? 
- Hvornår skal man lære? 
- Med hvem skal man lære? 
- Hvor skal man lære? 
- Hvordan skal man lære? 
- Gennem hvad skal man lære? 
- Hvorfor skal man lære? 
- Med hvilket formål skal man lære? 
- Osv. 

 
Læreruddannelsesdidaktikerens opgave består i at rejse og byde ind med svar på den lange 
række af spørgsmål, der er centrale og relevante i uddannelsen af lærere. 
 
 Didaktik er ’planlægningsovervejelser vedrørende dannelsens indhold’ 

Undervisning er en intentionel aktivitet - dvs. nogen (læreren) iscenesætter aktiviteter med 
henblik på, at nogen (elever/studerende) lærer noget – eller med Karsten Schnack: Didak-
tik er "planlægningsovervejelser vedrørende dannelsens indhold"7.  

Læreruddannelsesdidaktikeren må gøre sig forestillinger om, byde ind og formulere lærer(ud-
)dannelsens indhold. Det er planlægningsovervejelsernes omdrejningspunkt. 

                                                 
4 Eriksen, Frits Hedegaard: Rationalitet og poesi i skolen, in: Pædagogisk Grundfortællinger, Kvan 1999, s. 266-
285. 
5 Læreruddannelsesdidaktik - Forsøgsvise overvejelser over spørgsmålet: Kan man fortælle med en læreruddan-
nelse? – oplæg v/PM, den 28. november 2003. 
6 Se her til f.eks. Jank, Werner og Hilbert Meyer: Nyttan av kunskaper i didaktisk teori, in: Uljens, Michael 
(red.): Didaktik, Studentlitteratur, Lund 1997. 
7 Schnack, Karsten: Didaktik, in: Muschinsky, Lars Jakob og Karsten Schnack (red.): Pædagogisk opslagsbog, 
Christian Ejlers' Forlag, København 2001, s. 67. 
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Didaktik og narrativitet 

Et par pointer om fortælling 
 Fortælling er en poetisk (skabende) aktivitet, der kan beskrives som: en ordning af hæn-

delser, der om-organiserer virkelighedsforståelsen ved en slags skabende efterligning (mi-
mesis). Jf. Peter Kemp / Paul Ricoeur. 
 Fortælling er, når en eller anden strukturer et givet indhold til en fortælling.  
 Fortælling er kunstnerisk udfoldelse af enhver slags. Men også en person er en fortælling 

– læreren eller eleven for eksempel. 
 Som pædagogik er fortællingen dybt afhængig af lærerpersonen. Det er, når lærerpersonen 

skaber undervisningen, at han eller hun fortæller. Eller når der i undervisningen gribes til 
andres fortællinger (tekster, billeder etc.) 
 Men også eleverne fortæller – med det de siger, det de gør… 
 Virkningen af en fortælling er afhængig af en naiv og ukritisk tilegnelse af fortællingen – 

at vi går ind på fortællingens præmisser – at vi lytter… 
 

 
 
Paul Ricoeurs trefoldige mimesisproces 
Mimesis 1 (førfigurering) 
Mimesis 1 eller førfigureringen er den virkelighed, det er. Førfigureringen er udtryk for de 
usammenhængende brudstykker af levet liv, oplevelser – vi alle er bærere af. Det er den vir-
kelighed, som fortællingen tager sit afsæt i – som fortællingen efterligner. 
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Mimesis 2 (konfigurering) 
Mimesis 2 eller konfigureringen er selve iscenesættelsen eller formningen af fortællingen – 
strukturering af den virkelighed, der er – sammensætningen af de brudstykker af levet liv på 
en måde, som danner en historie (når vi fortæller eller fortælles, skriver, maler etc.). 

Mimesis 3 (nyfigurering) 
Mimesis 3 eller nyfigureringen er virkningen af fortæl-lingen, når vi tilegner os den – den 
påvirkning af vores livsverden, som den nye struktur giver. De brudstykker af levet liv som 
før var usammenhængende får en sammenhæng eller en ny sammenhæng – vort liv nyfigure-
res (når vi hører historien, har fortalt historien, ser billedet, har malet etc.). 
 
Når didaktikken tænkes narrativt anskues skole, uddannelse og undervisning, som om det er 
en fortælling… 
 
 En narrativ didaktik drejer sig om at fortælle med undervisningen 

- I lighed med al didaktik har en fortælling en pointe eller et ærinde - et centralt didaktisk 
spørgsmål kunne lyde: Hvad vil vi fortælle med læreruddannelsen? 

- En fortælling er en særlig iscenesættelse af forskellige komponenter – i vores tilfælde 
f.eks. et introforløb, undervisning i læreruddannelsens fag, lærerfaglighedsportefølje osv. 
(alle disse komponenter er ydermere i sig selv sammensat af en række komponenter). Et 
centralt didaktisk spørgsmål kunne lyde: Hvordan kan vi - med de komponenter, vi har til 
rådighed og de komponenter, vi kan skabe – sammensætte disse på en måde, så de – når 
de opleves af lærerstuderende (gennem deres aktive deltagelse)  – fortæller netop den hi-
storie, vi havde til hensigt at fortælle? 

Læreruddannelsesdidaktikeren bliver i dette lys at opfatte som iscenesætter, forfatter, digter, 
billedkunstner, komponist, designer – eller hvad vi nu skal kalde det.  
 
 En narrativ didaktik er poetisk 

Spørgsmålet om lærer(ud-)dannelsens indhold formuleres i en narrativ tænkning i spæn-
dingsfeltet mellem det værende og det mulige8 - i dialektikken mellem afdækning af det, 
der allerede er (kritisk afsøgning og undersøgelse af de problemer, konflikter, kvaliteter 
etc., der allerede nu gør sig gældende i skole-, uddannelses- og lærerliv), og de forestillin-
ger og mulighedsfelter, vi kan få øje på (opdigtning, fantasi og fabulering over ’god læ-
rer’, ’god skole’, ’god læreruddannelse’).  

Lærer(ud-)dannelsens indhold bliver i dobbelt forstand et spørgsmål om at udvide, udvikle 
og lære; den studerende skal lære noget - det er en fordring om kulturoverlevering (gæl-
dende lærer-faglighed, lærer-kompetencer, lærer-viden, lærer-kunnen) - og dog må det 
noget, der skal læres, være en overskridelse eller reformulering af den allerede etablerede 
kultur (ny lærer-faglighed, nye lærer-kompetencer, ny lærer-viden, ny lærer-kunnen).  

En narrativ didaktik drejer sig altså om planlægning af konkrete aktiviteter, der på den ene 
side sikrer, at kulturoverleveringen finder sted og på den anden side sikrer, at ’den nye læ-
rer’ får mod på og har mulighed for at reformulere selvsamme overleverede kultur. 

                                                 
8 Se hertil f.eks. Eriksen, Frits Hedegaard: Paul Ricoeur ; tiden og fortællingen og: Rationalitet og poesi i skolen, 
in: Reinsholm, Niels m.fl. (red.): Pædagogiske grundfortællinger, Kvan 1999. 
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Læreruddannelsesdidaktikeren trækker på det, der er fælles for digteren, billedkunstneren, 
komponisten m.fl.: At arbejde poetisk – at skabe nyt med udgangspunkt og rod i en allerede 
eksisterende virkelighed! 
 
 En narrativ didaktik formulerer oplevelsen og underbygger samtalen 

Vi kan tale om tre grundlæggende erkendeformer:9

 
 
 
 

Analyse 
 
 
 

O p l e v e l s e  
F  ø  l  e  l  s  e 

 
 

- Al samtale forudsætter, at der er noget at tale sammen om – eller sagt på anden vis: Sam-
talen mellem mennesker forudsætter, at der er en fælles virkelighed. En sådan fælles vir-
kelighed skal opleves… 

- En narrativ didaktik inddrager og gør noget produktivt ud af oplevelsen. Oplevelsen re-
præsenterer en æstetisk – dvs. formsproglig – erkendeform: Oplevelsen udtrykkes som 
bevidst formgivning. Det poetiske sprog, fiktionens formsprog, som vi ikke ’kan stole på’, 
giver os adgang til en verden, vi hverken kan nå via erfaringsformen følelse eller erfa-
ringsformen analyse. 

Læreruddannelsesdidaktikeren interesserer sig for, hvordan undervisningen og (ud-)dannelsen 
”opleves” af de studerende, der udsættes for den. Oplevelsen er altid en helhedsoplevelse; 
oplevelsen er udtryk for den studerendes sammenhængende og formsproglige erkendelse af 
deltagelsen i lærer(ud-)dannelsen.  
Oplevelsen er forudsætning for sidenhen at samtale, analysere og reflektere (ud-)dannelsen. 
 

 
Operationalisering 
Et af hovedmålene med teamets arbejde er oparbejdelse et fælles sprog – dvs. teori, metode 
og begreber, der defineres, fortolkes og kan anvendes af og i teamfællesskabet.  
 
Arbejdet hermed indebærer f.eks.: 

                                                 
9 Jf. Eriksen, Frits Hedegaard: Rationalitet og poesi i skolen, in: Reinsholm, Niels m.fl. (red.): Pædagogiske 
grundfortællinger, Kvan 1999, s. 274. For en mere uddybende introduktion se: Hohr, Hansjörg og Kristian Pe-
dersen: Perspektiver på æstetiske læreprocesser, Dansklærerforeningen 1996 og/eller: Hohr, Hansjörg: Estetisk 
dannelse i didaktisk perspektiv, in: Susanne V. Knudsen: Didaktiske studier, Bind 14, Danmarks Lærerhøjskole 
1994. 
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 Læsning af tekster/teori, der kan være eksemplariske for vore intentioner. 
 Formulering – og løbende reformulering – af vore fortolkninger af lærer(ud-)dannelsens 

indhold. (For så vidt er vi vel allerede godt i gang – jf. porteføljearbejdet.) 
 At gøre vore undervisningsplaner mv. til genstand for fælles overvejelse og drøftelse.  
 Andet… 

 
Plan for arbejdet med en narrativ læreruddannelsesdidaktik 
På grundlag af dette afsæt har vi i teamet besluttet at følge en plan, der tager sig ud som føl-
ger: 
 
Dato Indhold Bemærkninger 
28. november 
2003 

Læreruddannelsesdidaktik – forsøgsvise overvejelser 
over spørgsmålet: Kan man fortælle med en lærerud-
dannelse? 
- oplæg v/ PM/MV  

Litteratur: 
 Eriksen, Frits Hedegaard: 

Rationalitet og poesi i skolen, 
in: Pædagogisk Grundfortæl-
linger, Kvan 1999, s. 266-
285. 

2. februar 2004 Præsentation og diskussion af plan for arbejdet med 
en narrativ læreruddannelsesdidaktik 
- oplæg v/ IS/PM 

 

27. februar 2004 I jagten på fælles begreber og fælles sprog.  
- Introduktion til centrale begreber i en narrativ fi-

losofi (fra Ricoeur: Mimesisprocessen – fra Hohr: 
æstetiske læreprocesser) 

- Hvad betyder begreberne? 
- Hvorfor skulle netop disse begreber være inte-

ressante? 
- Hvordan kan vi bruge begreberne til vores didak-

tiske arbejde? 
- Etc. 

 
Referat fra mødet: 
Vi arbejdede med dette punkt gennem :  
- Oplæg.  Peter fremhævede og præciserede indle-

dende og overordnet de centrale begreber fra de to 
læste artikler, samt præsenterede forskellige definiti-
oner på begrebet fortælling. 

Irene redegjorde dernæst for, hvordan hun i forbindel-
se med planlægning af en studietur til Firenze i uge 14 har 
arbejdet udfra en forståelse af æstetiske læreprocesser 
samt fortælling som beskrevet i de to artikler. 
- Gruppedrøftelse.  Hvad betyder begreberne, og hvil-

ken betydning har de/kan de have for udvikling af en 

Litteratur: 
 Eriksen, Frits Hedegaard: 

Paul Ricoeur ; Tiden og for-
tællingen, in: Pædagogiske 
Grundfortællinger, Kvan 
1999, s. 135-146.10 

 Hohr, Hansjörg og Kristian 
Pedersen: Det æstetiske som 
kundskabsform, in: Perspek-
tiver på æstetiske lærepro-
cesser, Dansklærerforenin-
gen 1996, s. 11-38. 

                                                 
10 For de særligt interesserede vil det være frugtbart at supplere de nævnte tekster med f.eks.: 
 Hermansen, Mads: Meningdannelse, in: Den fortællende skole ; om muligheder i skoleudvikling, Bog 1 – 

teori og metode, Klim 2001, kap. III, 4, s. 222-251. 
 Hohr, Hansjörg: Estetisk dannelse i didaktisk perspektiv, in: Susanne V. Knudsen (red.): Didaktiske studier, 

Bind 14, DLH 1994, s. 167-191. 
 Kemp, Peter: Tid og fortælling ; Introduktion til Paul Ricoeur, Socialanalytik, Aarhus Universitetsforlag 

1996 – særligt 3. og 4. forelæsning, s. 34-58. 
 Diverse artikler i KvaN nr. 58, 2000: Det narrative. 
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fælles læreruddannelsesdidaktik i team/på uddannel-
seshold. 

- Opsamling - hvad er næste skridt i vores arbejde! Ud 
af gruppedrøftelser samlede interessen sig om føl-
gende områder: 
a. En yderligere drøftelse af de grundlæggende be-

greber/filosofier: Sprogopfattelse, virkelighedsop-
fattelse, forskellige niveauer i begrebet "fortæl-
ling" mm. 

b. En drøftelse af påstandene om det kritiske 
potentiale i fortælling og æstetiske 
læreprocesser - er der også risiko for forførelse 
på godt og ondt? c. Hvad er fordelen ved at bruge begre-
bet/fænomenet fortælling i læreruddannel-
se/undervisning? Eller  på hvilken måde giver det 
mening at tale om begrebet/fænomenet fortæl-
ling i læreruddannelse/undervisning? 

d. På hvilken måde kan begrebet/fænomenet for-
tælling i læreruddannelse/undervisning tænkes 
sammen med andre grundpositioner som f. eks 
den, der ligger bag projektarbejdsform. 

e. Hvad er forskellen på begrebet læreprocesser og 
begrebet fortælling? 

 
Peter og Irene planlægger næste møde på baggrund af 
ovenstående og aftaler indhold for mødet med Niels R.- 
som har givet tilsagn om at indgå i arbejdet på næste 
møde. 

26. marts 2004 Niels Reinsholm deltager som sparringspartner i vores 
møde: 
NR deltager i et teammøde med fokus på spørgsmålet 
om, hvordan og med hvilke fordele vi eventuelt kunne 
arbejde med en narrativ læreruddannelsesdidaktik. 

 
 
 

Uge 21 Planlægning af 2. studieår på ”den store tavle”. 
IS har tidligere deltaget i et udviklingsarbejde, hvor plan-
lægning foregik på ’den store tavle’. Kan vi lade os inspi-
rere af dette arbejde? Hvordan kan vi inddrage vores 
indsigter og begreber om didaktik og narrativitet i arbej-
det? 

 

Uge 33 Fortsættelse og intensivering af planlægningen på 
’den store tavle’. 

 

Efterår 2004 
 

Fælles refleksioner med udgangspunkt i konkrete 
planer fra forskellige undervisningsforløb… 

 

 
 
Det teoretiske grundlag for en narrativ læreruddannelses-
didaktik 
Udvikling af en læreruddannelsesdidaktik har, som det fremgår, været et centralt omdrej-
ningspunkt i lærerteamets arbejde. Overordnet set har arbejdet fundet sted i to tempi: På første 
studieår arbejdede vi med læreruddannelsesdidaktik på et teoretisk niveau – eller sagt på an-
den vis: Vi gjorde forsøg på at oparbejde et fælles fagsprog i teamet, konkret i form af forsøg 
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på at finde fælles begreber for den fælles indsats. På andet studieår er al tid og energi brugt på 
at iværksætte og gennemføre forløb og processer, der kan opfattes som resultat eller ses ind i 
den teoretiske ramme, der blev arbejdet på i løbet af første studieår.  

I dette afsnit er det vores tanke at rette opmærksomheden mod de teoretiske afsæt og per-
spektiver, der danner grundlag for de konkrete initiativer, vi har taget på U1/03. Nedenstående 
udredning er stærkt inspireret af Peter Hougaard Madsens specialestudier ved DPU omhand-
lende læreruddannelsens professionsrettethed.11 Vi har ikke i teamet arbejdet eksplicit med 
teorigrundlaget i den kompakte form, det tager nedenfor, men grundtænkningen og pointer i 
det følgende har været ganske afgørende for flere centrale oplæg, drøftelser og konkrete di-
sponeringer i teamets samlede didaktiske arbejde.  

 

 
 
Inspirationen til en læreruddannelsesdidaktisk teori - og dermed også til de begreber, vi i tea-
met har fokuseret på - har vi primært hentet i Paul Ricoeurs narrative filosofi. Derfor har vi 
kaldt det en narrativ læreruddannelsesdidaktik.  
 Ricoeurs narrative filosofi kan opfattes som et ambitiøst brobygningsprojekt, der kort for-
talt går ud på at gøre noget produktivt ud af såvel en kritisk position (jf. en ideologikritisk 
tænker som Jürgen Habermas - og eksponeret i den pædagogiske verden i eksempelvis Erling 
Lars Dales forfatterskab12) – som en mere traditionel hermeneutisk position (jf. en hermeneu-
tisk tænker som Hans Georg Gadamer – jf. også den ’fortælle-tradition’, der eksponeres hos 
eksempelvis Ole Pedersen13 og Svend Bjerg14). Ricoeurs brobygningsprojekt bygger således 
på to positioner, der hver for sig rejser et retmæssigt krav: 

 

                                                 
11 Jf. Madsen, P.H. 2004. 
12 Se hertil f.eks. Dale, E.L. 1999 og/eller 2003. 
13 Se hertil f.eks. Nørgaard, S. og O. Pedersen 1992 – eller: Pedersen, O. 1997. 
14 Se hertil f.eks. Bjerg, S. m.fl. 1982 – eller: Bjerg, S. 1986. 
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"Hermeneutikkens gestus er en ydmyg anerkendelse af de historiske betingelser, som hele den 
menneskelige fatteevne er underkastet igennem endelighedens lov. Ideologikritikkens gestus er 
stolt og trodsig og rettet mod den menneskelige kommunikations forvridninger. Gennem den 
første går jeg ind i den historiske udvikling, som jeg ved, jeg tilhører; gennem den anden stiller 
jeg tanken om en ordets befrielse - en i sit væsen politisk befrielse styret af grænsetanken om 
ubegrænset og uhæmmet kommunikation - op over for øjeblikkets forfalskede, menneskelige 
kommunikation."15

 
Det, Ricoeur udvikler og plæderer for, er en kritisk hermeneutisk position, der på mange må-
der synes at rumme potentialet til at overskride de to oprindelige positioner. Den narrative 
læreruddannelsesdidaktik, vi har kredset om i udviklingsarbejdet, kunne vi således også kalde 
en kritisk hermeneutisk læreruddannelsesdidaktik.  

I det følgende vil vi redegøre en smule mere for Ricoeurs narrative filosofi og det potentia-
le, der udfolder sig med en sådan tænkning.  

 
Hvad er narrativitet? (eller: Hvad er kritisk hermeneutik?) 
Skeptikere som Friedrich Nietzsche, Karl Marx og Sigmund Freud har på forskellige vis rejst 
kritik af den moderne forestilling om det selvidentiske og alvidende subjekt. Ricoeur tager 
disse 'store mistænkeres’ kritik meget alvorligt - han taler om en 'mistankens hermeneutik'16. 
Han plæderer for, at en kritisk hermeneutik på den ene side må være bevidst om, hvorledes 
ubevidste motiver påvirker menneskets tænkning og handling - og på den anden side må be-
vare idealet om et kritisk og handledygtigt subjekt.  

I sin læsning af Freud17 beskriver Ricoeur psykoanalysen som en tydning eller tolkning af 
driftslivet. Det er Ricoeurs pointe, at psykoanalysen er en blandet diskurs, hvori ’meningens 
cirkulation’ og ’begærets økonomi’ flettes sammen - en sammenkobling af menings- og ener-
girelationer.  

 
”Inom ramen för en kritisk hermeneutik uppfattas psykoanalysen …[……]… som ett sätt att 
utforska och utvidga reflexionen genom att ge den en mer indirekt karaktär, som något som 
måste förverkligas – medvetandet är en uppgift (tâche). Man kan säga att självförståelsen får en 
dubbelt indirekt karaktär: för det första därför att reflexionen inte är en intuition utan måste ta en 
omväg över tolkningen av de dokument som livet har uttryckt sig i, för det andra på grund av att 
medvetandet i första hand är ett falskt medvetande som kräver ett kritiskt korrektiv…[……]… 
Ricoeurs läsning av Freud blir därmed en väg in i en omfattande reflexion där cogitot gång efter 
annan måste ge sig av på en lång omväg och därigenom förlora sig för att på ständigt nya sätt 
finna sig själv.”18

 
Vi erkender ikke blot mennesket ved at forklare dets handlinger ud fra dets konflikter - dvs. 
biologiske og kulturelle begrænsninger og betingelser, vi forstår tillige mennesket ud fra vore 
ønsker om at komme tilrette med konflikterne - dvs. intentioner og muligheder.  

 
15 Ricoeur, P. in: Hermansen, M. og J.D. Rendtorff (red.) 2002, s. 171. 
16 Ricoeur placerer sin læsning af Freud indenfor det, han kalder mistankens hermeneutik. Freud kan sammen 
med Marx og Nietzsche opfattes som repræsentanter for en slags ‘mistankens skole’: “I denne misstankens skola 
…[……]… utgör Freud ändå den gravitationspunkt som alla de andra kretsar kring.” Jf. Uggla, B.K. 1994, s. 
264, note 45. 
17 Med udgivelsen af De l`interprétation. Essai sur Freud (Seuil, Paris 1965) afsløres Ricoeurs store interesse for 
Freud. Ricoeur læser Freuds psykoanalyse som et udtryk for en filosofisk hermeneutik: “Ricoeur menar att 
boken Drömtydning [da: Sigmund Freud: Drømmetydning, Hans Reitzel, København 1985] markerar en 
vändning i Freuds interesse från naturvetenskap till humanvetenskap, från anatomi till psyket, från förklaring till 
tolkning (De l`enterprétation s 151, jfr. Drömtydning s 96)”. Ibid., s. 252, note 2 
18 Ibid., s. 263. 
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I sin analyse af ’tiden’19 definerer Ricoeur såvel en rationel/empirisk som en hermeneu-
tisk/tolkende tilgang til verden som havende rod i en narrativ kompetence. Med en humani-
stisk tradition kan vi opfatte tiden som en oplevet tid - tiden som en subjektiv eksistentiel akt - 
og med en (natur-)videnskabelig tradition er tiden at opfatte som en kosmisk tid, der vedrører 
bevægelserne - solens, månens og stjernernes bevægelser - den tid, der kan måles i år og dage, 
timer og minutter. Ricoeur forener de to tidsopfattelser i en tredje tid: 'Den historiske tid'; 
“…den historiske tid konstitueres ved sammenføjningen af vort ituslåede begreb om ti-
den…[……]…den historiske tid er som en bro over den kløft, som adskiller den kosmiske tid 
fra den oplevede tid…”20 Ricoeur fremhæver tre koblinger eller brobyggere i beskrivelsen af 
den historiske tid: Kalendertiden, der indskriver myten (f.eks. Jesu fødsel) i en astronomisk 
beregnet tid - generationsfølgen, der kobler eksistentiel erfaring (oplevelsen af tidens endelig-
hed) med biologi (de nye generationers uophørlige afløsning af de ældre og flere generatio-
ners samtidighed) - og for det tredje sporet, der forener menneskelig betydning (levet liv i en 
given kontekst) med arkæologi (nutidige, men kontekstfri monumenter som levn fra en tid, 
der gik).  

Med analysen af tiden og etableringen af den historiske tid bliver det muligt at definere, 
hvad narrativitet er: Narrativitet er formidling gennem distance eller med Mads Hermansens 
ord: Mistankens omvej21. Med inspiration fra Aristoteles definerer Ricoeur narrativitet, som 
en poetisk aktivitet, der kan beskrives som “…en ’ordning af hændelser’, der omorganiserer 
virkelighedsforståelsen ved en slags skabende efterligning (mimèsis).”22 Narrativitet er en 
iscenesat diskurs om den verden, der allerede er. 

 Ricoeur opererer med et trefoldigt mimesisbegreb i sin beskrivelse af det narrative: For at 
forstå, hvad en fortælling er, må vi - ifølge Ricoeur - først forstå, at fortællinger er handlinger, 
der forløber over tid - fra førfigurering over konfigurering til nyfigurering23. Den tredobbelte 
mimesis er en erkendelsesteoretisk præcisering af den hermeneutiske cirkel - mimesisproces-
sen er snarere at opfatte som en spiral end som en lukket cirkel. Den spiralformede mime-

 
19 Ricoeur, P. 1987. Artiklen er en komprimering af dele af de omfattende analyser, Ricoeur udfolder i sit digre 
værk om tid og fortælling – Time and narrative ; vol. 1-3, The University of Chicago Press, Chicago and London 
hhv. 1984, 1985 og 1988. 
20 Ibid., s. 129. 
21 Hermansen, M. 2001 (Bog 1), s. 238ff. 
22 Kemp, P. 1996, s. 136 – jf. Aristoteles: Om digtekunsten, Gyldendal, København 1969, kap. 6, 50a15. 
23 Mimesisprocessens tre dele kan i meget kort form besrkives som følger:  
 Førfigurering (mimesis I) er vores forforståelse. Det er den horisont inden for hvilken, vi orienterer os i 

vores liv - så langt som vores livshistorie indtil nu er skrevet. Det drejer sig om den viden, de indsigter og 
de oplevelser, vi har gennemlevet, om fragmenter og episoder, der samlet set er en noget broget masse. Fra 
denne tågede virkelighed - vores livsverden, om man vil - henter fortællingen sit materiale. Og materialet 
ligger der ikke bare - det trygler om at blive sat i spil. Vi kan simpelthen ikke lade være med at fortælle, 
sætte i scene og berette om vores liv! 
 Konfigurering (mimesis II) er selve iscenesættelsen af fortællingen. Konfigurering er komposition - det er, 

når vi forsøger at sætte struktur på livets uforklarlige og fragmenterede elementer - det er her, fortællingen 
tager form. Når fortællingen konfigureres gribes i førfigurative elementer - et indhold iscenesættes, sættes 
i spil, ordnes, organiseres og struktureres. Det drejer sig om en ny og mere sammenhængende gennem-
skrivning af skitsen til vores livsfortælling. I konfigureringen sættes der skik på det, der før var uigennem-
skuelig tåge, og derved fremsættes et nyt bud i vores virkelighed. 
 Nyfigurering (mimesis III) er virkningen af fortællingen. Mødet med fortællingen omorganiserer virkelig-

hedsforståelsen; vi bliver nye mennesker. Mødet med fortællingen er blevet en del af vores liv - der er in-
gen vej tilbage: Vores virkelighed er ordnet på en ny måde, fortællingen har gjort noget ved os. Nyfigure-
ring er et udtryk for en ny førfigurering - dvs. ny forforståelse, et nyt udgangspunkt. En uophørlig spiral-
bevægelse er etableret. 

Såvel Ricoeur som de forfattere, der her er refereret til, og som har behandlet hans filosofi, benytter begreberne – 
hhv. førfigurering/mimesis 1, konfigurering/mimesis 2 og nyfigurering/mimesis 3 – mere eller mindre synonymt. 
Det samme er som det fremgår tilfældet i ovenstående anvendelse af begreberne. 
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sisproces er udtryk for en uhyre kompleks og nuanceret definition af, hvad en fortælling er og 
hvilket potentiale, det narrative rummer.  

Det er en pointe hos Ricoeur, at såvel litteraturen som historieskrivningen må benytte sig 
af narrativ fantasi. Velvidende om fundamentale forskelle mellem historisk beretning og fiktiv 
fortælling hævder han, at historikeren og den litterære forfatter ‘låner’ af hinanden. Historike-
rens beskrivelser og analyser af autentiske begivenheder er ikke og er ikke det samme som 
disse begivenheder - men analogier til dem. I rekonstruktionen må han eller hun ty til de til-
bageblevne spor fra fortiden. Men sporet er gjort fri af konteksten - og her må historikeren 
‘låne’ skabende fantasi af den litterære forfatter. For at skrive den historiske beretning må 
historikeren have narrativ kompetence. Litteraturens historier er fiktive og fabulerende, men 
for at fortælle en historie må den litterære forfatter ‘låne’ spor eller forestillinger om spor af 
noget, der virkelig er hændt. Den opdigtede historie fortæller som om, den har fundet sted i 
fortiden.  

Både historien og fiktionen må altså ty til analogier (at se som / som om). Ifølge Ricoeur er 
dette som om eller at se som metaforens og fortællingens ’fælles sjæl’. I nyfigureringen af en 
fortalt historie giver denne ’fælles sjæl’ en række potentialer. Til den fiktive fortælling kan 
yderligere føjes, at den er fri for “…den tvang, som den historiske erkendelse er underlagt 
som følge af kalendertiden, den ubønhørlige udskiftning af døde med levende og kildekritik-
kens krav…”24. Fiktionen er fri for denne tvang, fordi den netop bygger på fantasier - forestil-
linger om virkelige hændelser, forestillinger om spor. Fortællingen kan lade sig inspirere af 
virkelige hændelser, men er ikke bundet til dem, sådan som historien er det.  

 
“Det imaginære potentialiserer her den fælles erfaring af tiden, ryster det åg, som gælden til for-
tidens mennesker udgør, og frisætter således hæmmende eller forfejlede muligheder i den 
menneskelige handlen og liden. Udforskningen af det mulige kan således give frit løb for imagi-
nære variationer, der får gyldighed af evighedserfaringer…”25

 
I den opdigtede fortælling kan vi fortælle om verden, som vi vil ønske, at den havde været, 
som vi vil ønske, at den bliver, eller som den også kunne være. Der er uanede muligheder i 
fantasiens verden. Når fortællingen anvendes, må vi tænke den som både afslørende og om-
formende: “Afslørende, for så vidt den viser skjulte, men allerede aftegnede træk i hjertet af 
vores praktiske liv og lidende erfaring. Omformende, for så vidt, at et liv belyst på denne må-
de er et forandret liv, et andet liv. Vi når her til et punkt, hvor det ikke længere er muligt at 
skelne mellem at afdække og at opdigte.”26 Med fortælling føres vi til en drøm eller utopi - et 
’ikke-sted’. Her fra er det muligt at opstille fantasifulde og levende alternativer til og dermed 
kritik af det værende. 

Vores fælles virkelighed skabes ifølge Ricoeur således i en spænding mellem ideologi og 
utopi. I den narrative, mimetiske proces udspiller sig en social fantasi, der indebærer såvel 
ideologiske som utopiske funktioner (jf. figur 1): 

 
”Det er i ’identifikation’ og ’udforskning af det mulige’, at det spændende arbejde foregår. Ri-
coeur viser imidlertid, at ’identifikationen’ er udrundet af og forbundet med de lavere ideologiske 
niveauer ’ legitimering’ og ’forvrængning’. På utopisiden viser han, at konkretiseringen i utopidi-
mensionen er parallel til ideologifunktionen, så ’legitimering’ kan paralleliseres med ’kritik og al-
ternativ’, og ’det urealiserbare’ kan paralleliseres med ’forvrængningen’…[……]… 

 
24 Ricoeur, P. 1987, s. 138. 
25 Ibid. 
26 Ibid., s. 137. 
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De ideologiske funktioner er ordnende, bekræftende og bevarende, mens de utopiske dimensi-
oner handler om kritik og muligheder. Uden utopier ingen forestillinger og derfor heller ingen 
mål.”27

 
Ideologiske funktioner ⇔ Den sociale fantasi ⇔ Utopiske funktioner 

⇓  ⇓ 

Forvrængning ⇔ Det urealiserbare 

Legitimering ⇔ Kritik og alternativ 

Identifikation ⇔ Udforskning af det mulige 

Figur 1: Den sociale fantasi28

 
Den sociale fantasi har på den måde altid en dobbeltfunktion: Spændingsfeltet mellem den 
ideologiske funktion, der omhandler stabilisering af virkeligheden og den utopiske funktion, 
der omhandler kritik og destabilisering af virkeligheden. Når vi fortæller, bekræfter vi den 
virkelighed, der er, men med fortællingen bevæges vi samtidig mod et ikke-sted - en virkelig, 
der ikke er:   

 
“…den sociala fantasins mest grundläggande ideologiska funktion består då i att upprätta 
ordning, att bekräfta, bevara och vidmakthålla identiteten hos en grupp eller ett samhälle, 
medan dess mest grundläggande utopiska funktion blir att vara ett instrument för att utforska 
det möjliga och upptäcka nya möjliga världar. Tillsammans konstituerar de vad vi betecknar som 
vår gemensamma verklighet.”29

 
Vores fælles virkelighed kan ikke forstås alene som noget udefra-kommende, fra en empirisk 
virkelighed og ej heller som noget rent mentalt indefra-kommende, fra den indre bevidsthed. 
Den sociale fantasi skaber vores fælles virkelighed som et spændingsfyldt hele, der i praksis 
holder sammen på det værende og det mulige.  

Den grundlæggende tanke hos Ricoeur – og det, der er så absolut interessant i sammen-
hængen her – kan fremhæves som et spørgsmål om dialektik og en udspændt relation mellem 
empirisk realitet og intentionalitet. At uddanne lærere drejer sig – i lighed med al undervis-
ning i øvrigt – i sin grundvold om at have noget på hjerte - at ville noget, eller at nogen vil 
noget med nogen. I en Ricoeur-inspireret kritisk hermeneutik udspændes såvel undervisning 
som læring i et felt mellem betingelser og muligheder. Modellen nedenfor (figur 2) illustrerer, 
hvordan vi kan nærme os det værende (den empiriske realitet, biologiske og kulturelle betin-
gelser) ud fra polerne 'skepsis' og 'naivitet', ligesom vi også kan nærme os det ikke-værende 
(det intentionelle, det mulige) fra begge poler. En ren naiv tilgang til det værende vil være 
ensbetydende med total accept og underlæggelse af givne og konstruerede betingelser - og i 
forhold til det ikke-værende, fuldstændig fritsvævende fantasi uden hold i nogen virkelighed. 
En ren skeptisk tilgang til det værende vil tilstræbe at kortlægge betingelserne, som de er, og 
være totalt afvisende i forhold til det ikke-værende. 

 

 
27 Hermansen, M. 2001, s. 247ff. 
28 Efter Uggla, B.K. 1994, s. 367, Hermansen, M. 2001, s. 247 og Eriksen, F.H. 1999, s. 272. 
29 Uggla, B.K. 1994, s. 368. 
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B e g e js t r in g e n s  b e v id s t h e d  
-  n a iv i t e t  

 
 
 
 
 

D e t  v æ r e n d e                                          D e t  ik k e - v æ r e n d e
“ e r ”                                       “ e r - ik k e ”

 
 
 

K r i t i s k  b e v id s t h e d  
-  s k e p s is  

 
Figur 2: Narrativitetens dialektik30

 
Nu er Ricoeurs pointe den, at narrativitet – fortælling - udgøres af både en skeptisk og en naiv 
tilgang til både det værende og det ikke-værende. Det narrative potentiale er, at det på én og 
samme gang rodfæster sig empirisk og bekræfter givne og konstruerede betingelser og er in-
tentionel, dvs. anviser alternativer og nye og hidtil uopdagede muligheder.  

Netop ved etableringen af alternativer opstår muligheden for kritik. Alternativerne bringer 
disharmoni i den etablerede harmoni - og netop dét er anledningen til at komme videre. Med 
et kritisk hermeneutisk afsæt fremkommer en optik, der anskuer skole, undervisning og lærer-
uddannelse i perspektivet mellem afdækning og opdigtning; når vi opdigter, afdækker vi! Det 
er poetisk kritik - et kritisk perspektiv, der søger muligheder i en verden af begrænsninger. 
Læreruddannelsesperspektivet fremkommer i det lys i spændingsfeltet mellem det værende og 
det mulige, mellem empirisk realitet og vore drømme og håb om noget bedre.  

På et kritisk hermeneutisk grundlag nuanceres både de traditionelle og tidstypiske billeder 
af læreruddannelsen væsentligt. Med et kritisk hermeneutisk grundlag giver det mening at 
forsvare placeringen af læreruddannelsen på et seminarium: Læreruddannelsen er andet og 
mere end en ’håndværkerskole’ baseret på ’rent praksisorienteret, erhvervsforberedende oplæ-
ring’ – læreruddannelse er andet og mere end et ’universitet’ eller en ’professionsuddannelse, 
der er forbundet med teoretisk kundskabsbase og videnskabsorienteret uddannelse’. Lærerud-
dannelsen udspænder sig mellem tidsaktuelle, empirisk forankrede – og dermed praksis- og 
virkelighedsnære - studier af ’god lærervirksomhed’ og fantasifulde, mulighedssøgende og 
utopiske forestillinger om fremtidig lærervirksomhed. Fantasi og empirisk realitet må stå i 
dialektisk forbindelse med hinanden.  

Ricoeurs kritiske hermeneutik åbner for en stribe perspektiver for vores måde at tænke og 
praktisere læreruddannelse på: At tilstræbe 'kommunikation på bristningsgränsen' (som Bengt 
Kristensson Uggla formulerer det31) er et ambitiøst projekt! En udlægning kunne være, at vi i 
en 'god læreruddannelse' på kompetent didaktisk vis konstant må udvikle uddannelsens teori 
og praksis for at forblive en levende og livssmittende uddannelse; at vi i en 'god læreruddan-
nelse' med et solidt empirisk afsæt til stadighed må udtænke, udforme og etablere alternativer 
til den allerede etablerede skole- og uddannelsesvirkelighed. Det vil indebære, at læreruddan-
nelse som al anden undervisning og livspraksis har karakter af eksperiment - uden dog at være 
et helt fritsvævende eksperimentarium - og tillige et relationelt, kontekstuelt og spændings-
fyldt perspektiv på undervisning og læring. 

En narrativ og kritisk hermeneutik har således potentiale til at rejse et andet og markant 
perspektiv på læreruddannelse end det, der fremkommer med den mere traditionelle sondring 

                                                 
30 Efter Uggla, B.K. 1994,  s. 350f. 
31 Jf. Uggla, B.K. 1994. 
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mellem praksisorientering (professionsrettethed) og akademisering (professionalisering). Det-
te vil vi lade være afsættet for en kortfattet udredning af didaktikken, sådan som vi har arbej-
det med at tænke den. 
 
Hvad er didaktik? 
Ovenstående indkredsning af det narrative i en narrativ læreruddannelsesdidaktik danner 
grundlag for en særlig optik og en særlig bestemmelse af, hvad didaktik er. Optikken er i den 
didaktiske tænkning, vi vil redegøre kort for i det følgende er således tilstræbt kritisk herme-
neutisk bestemt eller udlagt som en bred definition af didaktikken. Her henter vi stor inspira-
tion hos især Werner Jank og Hilbert Meyer32, der etablerer et udgangspunkt på følgende må-
de:  

 
"Die Didaktik kümmert sich um die Frage, 
- wer 
- was 
- wann 
- mit wem 
- wo 
- wie 
- womit 
- warum 
- und wozu 
lernen soll.  
…[……]… 
Definition 1.1: Didaktik = Theorie und Praxis des Lehrens und Lernens."33

 
Det afgørende i Jank og Meyers definition er, at didaktikken formuleres bredt, relationelt og 
dialektisk - og at formuleringen fremhæver to centrale didaktiske begrebspar, nemlig relatio-
nen mellem teori og praksis - og relationen mellem undervisning og læring.  

Didaktikken knytter sig ikke alene til det, læreren måtte vide efter teoretiske studier (idéer 
og tanker om praksis), og heller ikke alene til den mere kontekstuelle viden, læreren måtte 
have erhvervet fra et levet liv (hvad går i praksis?). Jank og Meyer fremstiller teori-praksis-
relationen på følgende måde: 

 
"  Einerseits gibt es das 'Theoriewissen' im engen Sinn und als Ergebnis der Beschäftigung 

mit didaktischer Literatur, mit empirischen Forschungsergebnissen usw. Es ist die Voraus-
setzung für so etwas wie die 'Theoriekompetenz' eines Lehrers bzw. Einer Lehrerin, also für 
die Fähigkeit, didaktische Probleme geschickt in einem Theoriezusammenhang einzuord-
nen und sie auf ihre theoretischen Voraussetzungen und Konsequenzen hin zu durchleuch-
ten. 

  Andererseits gibt es eine 'didaktisch-methodische Handlungskompetenz'. Sie ist die Vor-
aussetzung für die Fähigkeit, während des Unterrichtprozesses zielorientiert zu handeln und 
auf immer wieder neue, nie genau voraussehbare Problemsituationen angemessen einzu-
gehen. Didaktisch-methodische Handlungskompetenz von Lehrern und Schülern wird durch 
viel mehr als nur didaktisches Theoriewissen bestimmt: durch eigene Praxis-Erfahrungen, 
durch Anregungen von Kommilitonen und Kollegen, durch persönliche Einstellungen, durch 
die eigene Lern- und Erfahrungsbiographie usw."34

 

                                                 
32 Jank, W. og H. Meyer 1994. 
33 Ibid., s. 16. 
34 Ibid., s. 22. 
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I tillæg til bestemmelserne fremhæver Jank og Meyer, at teorividen altid er både mere og 
mindre end praksisviden (didaktisk-metodisk handlekompetence); på den ene side gør lære-
rens teorividen læreren mere bevidst om praksis - og på den anden side vil praksis altid være 
alt for kompleks til at kunne blive samlet op i én teori. Lærerens teorividen fremstår således 
som viden af mere generel karakter. Det er en viden, som altid må relateres til den særlige 
kontekst - det felt læreren opsamler praksisviden og udøver sin praksis i: ”Die Stärke des 
Theoriewissens liegt ja gerade im In-Frage-Stellen der in der Unterrichtspraxis eingeschliffe-
nen Handlungsformen, weniger im Entwerfen einer neuen, besseren Praxis.”35

En tilsvarende relationel tænkning gør sig gældende for begrebsparret undervisning og læ-
ring: Didaktikken knytter sig ikke alene til det, læreren gør (undervisning) og heller ikke ale-
ne til den aktivitet, eleverne forventes at gøre (læring) - men skildrer netop en dialektisk for-
bindelse mellem undervisning og læring - i Jank og Meyers ord: 

 
"� Wer lehrt, übt - ob er dies will oder nicht, ob er es weiß oder vielleicht nicht einmal bemerkt - 

Gewalt über den Lernenden aus. Er trifft stellvertretend für den Lernenden eine Fülle von 
Entscheidungen über Ziele, Inhalte, Methoden, Lernzeiten und Lernorte. 

� Wer lernt, muß selbst aktiv werden. Kein Lehrender kann ihm das Lernen abnehmen. In der 
unlogischen Bitte eines Schülers an seinen Lehrer 'Hilf mir, es selbst zu machen!' kommt 
diese Widersprüchlichkeit sprachlich zum Ausdruck. In dem unlogischen Stoßseufzer des 
Lehrers: 'Ich erwarte, daß Ihr das jetzt selbst macht!' wird die gleiche Widersprüchlichkeit 
aus Lehrersicht ausgedrückt."36

 
At undervisning og læring udover således at være komplementære størrelser også tænkes ind i 
en yderligere differentieret, relationel model antyder Jank og Meyer ved de mange spørgsmål, 
didaktikken berører - en tænkning, der også beskrives og perspektiveres hos bl.a. Hilde Hiim 
og Else Hippe i deres udredning af 'den didaktiske relationsmodel'37. 

Det, der i mindre grad er ekspliciteret i Jank og Meyers definition, er fordringen om inten-
tionalitet. Læreruddannelse er som al anden undervisning en intentionel aktivitet - dvs. nogen 
(læreren) iscenesætter aktiviteter med henblik på, at nogen (eleverne) lærer noget. Det er dette 
'med henblik på' og dette 'noget', vi i særlig grad tænker på. Karsten Schnack kommer det 
nærmere, når han definerer didaktik som "planlægningsovervejelser vedrørende dannelsens 
indhold"38 - og perspektivet bliver for alvor klart, hvis man relaterer det til det, vi ovenfor har 
krediteret Ricoeur for: 'Kommunikation på bristepunktet'. Spørgsmålet om dannelsens indhold 
formuleres i en kritisk hermeneutisk tænkning i spændingsfeltet mellem det værende og det 
mulige - i dialektikken mellem afdækning af det, der allerede er, og de forestillinger og mu-
lighedsfelter, vi kan få øje på (jf. figur 2).  

Dannelsens indhold bliver i dobbelt forstand et spørgsmål om at udvide, udvikle og lære; 
den studerende skal lære noget - det er en fordring om kulturoverlevering - og dog må det 
noget, der skal læres, være en overskridelse eller reformulering af den allerede etablerede 
(skole- og uddannelses-)kultur. Didaktikken drejer sig altså om planlægning af konkrete akti-
viteter, der på den ene side sikrer, at kulturoverleveringen finder sted og på den anden side 
sikrer, at subjektet – den kommende lærer - får mod på og har mulighed for at reformulere 
selvsamme overleverede kultur. Didaktik er i den forstand udtryk for pædagogisk refleksion. 
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Læreruddannelsesdidaktik – narrativitet – teamlæring – et udviklingsarbejde i læreruddannelsen 
Portefølje - del 1: Fra teamets interne arbejde 

Århus Dag- og Aftenseminarium 2005 
 
 

 37

Bjerg, Svend (1986): Fortælling og etik, Gyldendal, København 1986. 
Dale, Erling Lars (1999): Pædagogik og professionalitet, Klim, Århus 1999. 
Colnerud, Gunnel og Kjell Granström (1998): Respekt for lærere ; Om lærernes professionel-

le redskaber - fagligt sprog og faglig etik, Klim, Århus 1998. 
Dale, Erling Lars (2003): Pædagogikuddannelse og erkendelsesinteresser, in: Kvernbekk, 

Tone (red.): Pædagogik og lærerprofessionalitet, Klim, Århus 2003, s. 93-116. 
Eriksen, Frits Hedegaard (1999): Paul Ricoeur : tiden og fortællingen og Rationalitet og poesi 

i skolen in: Niels Reinsholm og Hans Stadkær Pedersen (red.): Pædagogiske grundfortæl-
linger, KvaN, Århus 1999. 

Eriksen, Frits Hedegaard (2000): Erfaring og fortælling, in: KvaN nr. 58 2000, s. 61-77. 
Føllesdal, Dagfinn, Lars Walløe og Jon Elster (1992): Introduktion til moderne filosofi og 

videnskabsteori, Politikens  Forlag, København 1992. 
Gustavsson, Bernt (1998): Dannelse i vor tid, Klim, Århus 1998. 
Gustavsson, Bernt (2003): Dannelse som rejse og eventyr, in: Kvernbekk, Tone (red.): Pæda-

gogik og lærerprofessionalitet, Klim, Århus 2003, s. 41-66. 
Hermansen, Mads (1998): Historie og fortolkning, in: Hermansen, Mads og Birgitte Tufte 

(red.): Fortælling og fortolkning – videnskabsteoretisk set, Danmarks Universitetsforlag, 
København 1998. 

Hermansen, Mads (2001): Den fortællende skole – om muligheder i skoleudvikling, Klim, 
Århus 2001. 

Hermansen, Mads og Jacob Dahl Rendtorff (red.)  (2002): En hermeneutisk brobygger ; Tek-
ster af Paul Ricoeur, Klim, Århus 2002. 

Hiim, Hilde og Else Hippe (1997): Læring gennem oplevelse, forståelse og handling ; En stu-
diebog i didaktik, Gyldendal Undervisning, København 1997. 

Hohr, Hansjörg (1994): Estetisk dannelse i didaktisk perspektiv, in: Susanne V. Knudsen: 
Didaktiske studier, Bind 14, Danmarks Lærerhøjskole 1994. 

Hohr, Hansjörg og Kristian Pedersen (1996): Perspektiver på æstetiske læreprocesser, Dansk-
lærerforeningen, Viborg 1996. 

Jank, Werner og Hilbert Meyer (1994): Didaktische Modelle, Cornelsen Scriptor, Berlin 
1994. 

Kemp, Peter (1996): Tid og fortælling, Aarhus Universitetsforlag 1996. 
Madsen, Peter Hougaard (2004): I jagten på den gode lærer – om læreruddannelsens profes-

sionsrettethed, Specialeafhandling, Danmarks Pædagogiske Universitet 2004. 
Madsen, Peter Hougaard (2003): Når en skole fortæller…, upupl. manus, Skive Seminarium, 

CVU Midt-Vest 2003. 
Møller, Marianne Flø og Peter Hougaard Madsen (2002): En skole fortæller… - forsøg på 

identifikation og udvikling af narrative læreprocesser i skolen, Rapport fra et udviklingsar-
bejde på Hem Skole, Skive Kommune, Skive Seminarium 2002. 

Nørgaard, Susan og Ole Pedersen (1992): Så selv en sten kan blomstre ; Om poetisk undervis-
ning, Kvan, Århus 1992. 

Pedersen, Ole (1997): Glæden ved at være lærer ; Fortællinger om undervisning og historie , 
Kvan, Århus 1997. 

Rendtorff, Jacob Dahl (1998): ”Det sårede cogito” – Paul Ricoeurs subjekthermeneutik, in: 
Hermensen, Mads og Birgitte Tufte (red.): Fortælling og fortolkning – videnskabsteoretisk 
set, Danmarks Universitetsforlag, København 1998. 

Ricoeur, Paul (1987): Den fortalte tid, in: Slagmark nr. 10, 1987, s. 124-141. 
Schnack, Karsten (1989): Udfordringernes didaktik, in: Jørgensen, Jens Christian (red.): Hel-

hedsskolen i udvikling, FUR 1989. 



Læreruddannelsesdidaktik – narrativitet – teamlæring – et udviklingsarbejde i læreruddannelsen 
Portefølje - del 1: Fra teamets interne arbejde 

Århus Dag- og Aftenseminarium 2005 
 
 

 38

Schnack, Karsten (2001): Didaktik, in: Muschinsky, Lars Jakob og Karsten Schnack (red.): 
Pædagogisk opslagsbog, Christian Ejlers' Forlag, København 2001, s. 66-74. 

Uggla, Bengt Kristensson (1994): Kommunikation på bristningsgränsen, Brutus Östlings 
Bokförlag Symposion, Stockholm 1994. 

Uljens, Michael (red.) (1997): Didaktik, Studentlitteratur, Lund 1997. 
Vigsø, Orla (1997): Kommunikation som kærlighedskamp, in: Slagmark nr. 25, 1997, s. 93-

107. 
 

 



Læreruddannelsesdidaktik – narrativitet – teamlæring – et udviklingsarbejde i læreruddannelsen 
Portefølje - del 1: Fra teamets interne arbejde 

Århus Dag- og Aftenseminarium 2005 
 
 

 39

Lærerfaglighed og portefølje (1. og 2. 
studieår) 

Lærerfaglighed på 1. studieår – oktober-november 2003 
På uddannelseshold 1, årgang 03, har vi arbejdet med det, vi har kaldt en ’lærerfaglighedspor-
tefølje’. Udover de generelle intentioner, der er formuleret i tilknytning til teamets udvikling-
sarbejde39, blev overvejelserne omkring et fælles arbejde med portefølje foranlediget af de 
generelle diskussioner om deltagelsespligt og problematiseringer af deltagelsespligtens ud-
møntning i form af studiejournaler (jf. bestemmelserne herom i gældende studieordning40 og 
den kritik, der blev rejst i kølvandet på Carsten Rønns evaluering af arbejdet med studiejour-
naler41). Den nærmere bestemmelse af arbejdet med ’lærerfaglighedsportefølje’ uddybes i det 
følgende. 
 
Intentioner 
Vi har i teamet ønsket og fundet det hensigtsmæssigt at arbejde med en fælles studiejournal 
under en eller anden form – dvs. på tværs af de af læreruddannelsens fag, som er repræsente-
ret i teamet. Arbejdet med portefølje blev i overensstemmelse med dette ønske bestemt ved 
dels at skulle fungere som erstatning for studiejournalerne – og dels som et fælles teamanlig-
gende: ”Kunne vi arbejde med portefølje i en fagovergribende, tværfaglig – eller snarere 
skulle det vel hedde en lærerfaglig – sammenhæng?”42 – spurgte vi os selv. Intentionerne med 
porteføljearbejdet har vi fremhævet som følger: 
 
Formål og idé 
a) Lærerfaglighed – lærerkompetencer – lærerprofession 
Det er lærerteamets intention at indkredse ”det fælles” i den læreruddannelse, vi er sammen om. Det er samtidig 
intentionen at gøre dette ”fælles” til et centralt omdrejningspunkt i både studerendes og læreres arbejde med, 
overvejelser over og samtaler om uddannelsen og lærerprofessionen.  
Derfor arbejdes der med portefølje i en fagovergribende, tværfaglig – eller snarere lærerfaglig – sammenhæng.  
Konkret er der således tale om, at hver studerende udarbejder én lærerfaglighedsportefølje, der dækker samtli-
ge studie- og undervisningsforløb på første studieår. 
b) Deltagelsespligt 
Det er lærerteamets tanke, at porteføljearbejdet erstatter arbejdet med studiejournaler. Dermed tjener portefølje-
arbejdet også til dokumentation af de studerendes deltagelse i uddannelsen jf. studieordningens pkt. 8 og be-
kendtgørelsens § 11.  
 
 

                                                 
39 Jf. beskrivelserne i Ansøgning om udviklingsarbejde vedr. teamsamarbejde og læreruddannelsesdidaktik, 
uddannelseshold, årgang 03, Århus Dag- og Aftenseminarium 2003. 
40 Studieordning 2003, Århus Dag- og Aftenseminarium 2003, s. 19. 
41 Rønn, Carsten: En undersøgelse og evaluering af brugen af studiejournalen, Århus Dag- og Aftenseminarium 
2003. 
42 Jf. Noter om et par overvejelser vedr. idé med og brug af portefølje i læreruddannelsen / U1 – årgang 03 – 
oplæg v/PM, den 29. september 2003. 
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Hvad er en portefølje? 
I bestemmelsen af, hvad vi ville forstå ved det at arbejde med portefølje, støttede vi os i ud-
gangspunktet til følgende definitioner: 

 
”En portefølje er den studerendes begrundede udvalg af repræsentative arbejder, samlet gen-
nem en periode og med henblik på vurdering. 

Der er mindst to måder at bruge porteføljer på.  

1. Formålet kan være at følge en enkelt studerendes udvikling med henblik på egne mål, som 
de er formuleret i samarbejde og samtale mellem lærer og studerende – eller som de er for-
muleret i bestemmelser for faget i uddannelsen. 
Så er porteføljen procesorienteret, og det har mening, at den indeholder udkast og gradvist 
forbedrede udgaver af det samme arbejde. Mange kalder dette en arbejdsportefølje. 

2. Men formålet kan også være at supplere eller erstatte en afsluttende prøve/eksamen i et el-
ler flere af læreruddannelsens fag. Så er porteføljen produktorienteret, og det har mening, at 
den indeholder arbejder i hver af de kategorier, der udpeges som væsentlige i fa-
gets/fagenes CKF. Porteføljen skal vise niveauet i afleveringsøjeblikket. Mange kalder dette 
en dokumentationsportefølje.”43 

 
I overensstemmelse med disse definitioner – og efter nærmere bearbejdning og tilpasning til 
de aktuelle omstændigheder og ønsker i og omkring lærerteamet - konkretiserede vi arbejdet 
med en fælles lærerfaglighedsportefølje i et papir, som blev omdelt til de studerende på ud-
dannelseshold 1, årgang 03: 
 
Lærerfaglighedsportefølje  
Den studerendes arbejde med sin lærefaglighedsportefølje sker i to tempi: 
a. Arbejdsportefølje – er udtryk for den studerendes løbende indsamling af produkter/studieresultater, der er 

produceret af den studerende alene eller i forbindelse med gruppearbejder. Produkterne knytter sig til den 
studerendes fag på første studieår (liniefag 1, liniefag 2, kr/liv, de pædagogiske fag, praktik) eller til tværfagli-
ge forløb (eks: Introforløbet). 

b. Dokumentationsportefølje – er udtryk for den studerendes refleksive udvælgelse af produk-
ter/studieresultater, der er eksemplariske for en nærmere defineret lærerfaglighed (jf. nedenstående liste over 
lærerkompetencer) – og endvidere repræsentativ for de fag, tværfaglige forløb mv., den studerende har delta-
get i på første studieår.  

Det er tanken, at arbejdsporteføljen kan være et frugtbart redskab i samtaler om lærerfaget i forbindelse med 
undervisning, vejledning mv.  
Arbejdet med dokumentationsporteføljen vil være særskilt i fokus på to studiedage – hhv. den 19/1-04 og den 
19/4-04. Nærmere orientering herom følger. 
 
Lærerfaglighed 
Den forståelse af tværfaglighed, som vi opererer med i sammenhængen, refererer til lærerud-
dannelsens fag – dvs. på et overordnet plan til læreruddannelsens tre grundlæggende discipli-
ner: Linjefag, pædagogiske fag og praktik – og i den konkrete sammenhæng til de fag, der er 
repræsenteret i teamet: Linjefagene dansk, matematik, natur/teknik, billedkunst, musik og 
fællesfagene kristendom/livsoplysning, skolen i samfundet, pædagogik, psykologi, almen 

                                                 
43 Mogensen, Arne: Portefølje i læreruddannelsen?, paper, Århus Dag- og Aftenseminarium 2003. Jf. bestem-
melserne vedr. portefølje i: Mogensen, Arne: Evalueringsværktøjer i matematikundervisningen, Århus Dag- og 
Aftenseminarium 2002. 
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didaktik og praktik. Det fællesfaglige, tværfaglige, fagovergribende eller interdisciplinære, 
om man vil, har vi udlagt som lærerfaglighed. En sådan udlægning har rejst nogle fyldige for-
dringer til både lærere og studerende.  

Fordringerne til lærerne har i første omgang været, at vi - hvis vi opererer med portefølje 
og med lærerfaglighed (eller lærerprofession?) for øje - klart har måttet definerer, hvad vi 
forstår ved lærerfaglighed. Og endnu mere præcist gøre os klart, hvilke elementer eller dele 
af lærerfagligheden, vi i en givet periode (1. studieår?) havde i tankerne. Med udgangspunkt i 
hvert enkelt teammedlems redegørelse for, hvad vedkommende forstod ved lærerfaglighed, 
udarbejdede vi følgende bestemmelse af den lærerfaglighed, vi ønskede at fokusere på: 
 
Lærerfaglighed  
En lærerstuderende skal – i teori og praksis – have arbejdet med følgende lærerkompetencer / lærerfaglighed i 
løbet af første studieår: 

♦ Egne erfaringer og forestillinger om skole, undervisning, børn, fag etc. 
♦ Egen rolle, opgave og funktion som lærer. 
♦ Engagement i lærerlivet og –(ud)dannelsen i almindelighed – og ved livet og (ud)dannelsen på ÅDAS i særde-

leshed. Herunder sætte sig selv i spil og på spil. 

♦ Sammenhæng mellem skole, kultur og samfund (samfunds- og kulturforståelse ; skolekultur, skoletradition, 
skoleorganisation ; skolen som spejl af samfund og kultur ; skolen som kulturbærende og kulturskabende 
samfundsinstitution). 

♦ Viden om børn, barndom og børneliv i vor tid – herunder overvejelser over og færdigheder i at iagttage børn i 
skolen. 

♦ Forskelle og sammenhænge mellem liniefag, fælles fag (kr/liv og de pædagogiske fag) og praktik i såvel teo-
retiske som praktiske sammenhænge. Herunder overvejelser over sammenhænge mellem skolesag og skole-
fag. 

♦ Fag og tværfag - herunder skelnen mellem, overvejelser over og erfaringer med hhv. kursusforløb, emne-, 
tema- og projektarbejde. 

♦ Lærings- og/eller erkendelsesmæssige kvaliteter, komplikationer og sammenhænge mellem oplevelse (æste-
tisk / praktisk-musisk dimension) og analyse (diskursiv dimension). 

♦ Samtalens og samarbejdes betydning i vor tids skole og undervisning. 
♦ Viden om, færdighed i og erfaringer med at undervise – herunder deltagelse i planlægning, gennemførelse og 

evaluering af undervisning for børn og for kolleger (medstuderende). 
 
I sammenhæng hermed formulerede vi i teamet følgende fordring til os selv: Når vi opererer 
med en fælles lærerfaglighedsportefølje, da må hvert enkelt tema eller undervisningsforløb - 
hvad enten der er tale om fagopdelte, tværfaglige, projektorienterede mv. (kr/liv, dansk, ma-
tematik, billedkunst, natur/teknik, musik, praktik, pæd.-fag, introforløb, fælles forløb omkring 
praktik etc.) – spejle sig i lyset af de fælles formuleringer af lærerfagligheden. 

Vi forestillede os endvidere, at arbejdet med lærerfaglighedsporteføljen ville rejse en cen-
tral fordring til de studerende: Ganske vist blev der i de enkelte forløb arbejdet med mål, ind-
hold og ckf’er, der var særskilte for hvert enkelt fag, fagområde, projekt mv. – men vi forestil-
lede os tillige, at porteføljen kunne fremtvinge overvejelser og refleksion over, på hvilke(n) 
måde(r) de forskellige resultater og produkter af udvalgte forløb ville kunne opfattes som et 
bidrag til en defineret lærerfaglighed. Indholdsmæssigt (det, der var det fælles!) ønskede vi 
således, at de studerende arbejdede med udgangspunkt i en defineret lærerfaglighed og med 
refleksion over egne studieprocesser i relation til samme. (Se indlægget om Lærerfagligheds-
portefølje i Portefølje del 2: Fra teamets læreruddannelsespraksis for en redegørelse af tilret-
telæggelsen og organiseringen af porteføljearbejdet på U1/03).  
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Nødvendigheder – og didaktiske fordringer 
Det var af stor vigtighed for os, at porteføljen ikke blot blev ’et løst vedhæng’ uden andet 
formål end blot at være en privat samling, den studerende kunne dykke ned i, hvis han eller 
hun ville finde det underholdende! Derfor var det en del af vores bestræbelse, at porteføljen af 
de studerende blev oplevet som en nødvendig forudsætning og betingelse i uddannelsen – og 
som samtidig var med til at understrege nødvendigheden i at deltage i de forskellige undervis-
nings- og studieforløb.  

De idealer, der knytter sig til disse ’nødvendigheder’ har vi formuleret på følgende måde: 
At vi i vores undervisning og i fordringerne til de studerendes studier i øvrigt, bestræber os på 
tilrettelægge det sådan, at vi griber tilbage i noget, vi tidligere har arbejdet med – at vi griber i 
det, der umiddelbart fremstår som afsluttede studie- eller undervisningsforløb. Eksempelvis 
kan vi – i forbindelse med planlægning af undervisnings- og studieforløb – spørge os selv (og 
de studerende): Hvad, hvornår, på hvilke måder og i hvilket omfang skal eller vil de produkter 
og resultater, der foreligger fra introforløbet få betydning i forbindelse med kommende un-
dervisning og studier? På hvilke måder sørger vi for, at den studerende oplever, at det var 
uomgængeligt og vigtigt for de videre studier at tage aktivt del i introforløbet og løse de op-
gaver, der blev stillet i den forbindelse? Tilsvarende spørgsmål vil kunne rejses i forbindelse 
med et hvilket som helst forløb, vi i øvrigt udsætter de studerende for (i fagene, tværfaglig, i 
projekter etc.).  

Det er vores overbevisning, at arbejdet med lærerfaglighedsporteføljen er af en sådan kva-
litet, der opildner til, at de studerende rejser spørgsmål af ovenstående type til vi, der undervi-
ser dem. Derved skærpes både lærernes og de studerende refleksion over uddannelsen og pro-
fessionen – og på den måde har portefølje-tankerne potentiale til at gribe i en central del af 
vores udviklingsprojekt: Overvejelserne over en læreruddannelsesdidaktik bliver central! 

 
Perspektiver og udfordringer for 2004/2005 
Udover potentialet til at knytte an til didaktiske overvejelser udi læreruddannelse vil vi pege 
på følgende perspektiver og udfordringer for det fortsatte arbejde med lærerfaglighedsporte-
føljen: 

a. Inddragelse af de studerende. 
I det kommende studieår vil det være hensigtsmæssigt at vi bestræber os på - i langt højere 
grad end tilfældet har været i år – at inddrage de studerende i overvejelserne over hvad ar-
bejdet med lærerfaglighedsporteføljen skal indebære, hvordan arbejdet skal organiseres og 
udvikles, hvilke intentioner og mål vi har med arbejdet, hvilke kvaliteter arbejdet rummer 
etc. 

b. Praktikkens inddragelse – empirisk forankring 
Som arbejdet med lærerfaglighedsporteføljen har formet sig i indeværende studieår, har det 
tværfaglige i lærerfagligheden først og fremmest rettet sig ind i seminariet – dvs. med ud-
gangspunkt i den undervisning, lærerteamets lærere varetager i de respektive fag og disci-
pliner. Det vil derfor være en stor udfordring at udvide og fundere lærerfagligheden langt 
stærkere i den virkelighed, der folder sig ud blandt lærere og elever i folkeskolen. Fordrin-
gen går med andre ord på en omfattende inddragelse af det fag, der hedder praktik – og på 
en omfattende empirisk forankring af studierne i læreres faglighed.  

c. Inddragelse af forskellige videns- og erkendeformer 
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I indeværende studieår har arbejdet med porteføljerne først og fremmest haft sit udgangs-
punkt i videns- og erkendeformer, der kan reflekteres og formuleres skriftligt og i samtaler 
– og i en noget nær kontekst. Måske kunne vi arbejde på at udvide omfanget af videns- og 
erkendeformer til også at omfatte andre typer og i en bredere kontekst: Professionssociolo-
giske, praktisk-musiske, praktisk-poetiske, æstetiske mv.? 

 
Lærerfaglighed på 2. studieår – maj-november 2004 
Grundtanken i arbejdet med lærerfaglighedsbegrebet fortsatte uændret på 2. studieår. Ud-
gangspunktet var dog et ganske andet: Nu kunne lærerfagligheden diskuteres og bestemmes 
på et lidt mere nuanceret grundlag. Følgende udspil dannede rammen om de første drøftelser 
om lærerfagligheden på 2. studieår: 
 
Udspil nr. 1: Et sammenskudsgilde (?) 
Vi kan trække på formuleringen af de lærerkompetencer, vi har bestræbt os på særligt at sætte i fokus på første 
studieår: 
En lærerstuderende skal – i teori og praksis – have arbejdet med følgende lærerkompetencer (i forståelsen dele 
af en lærerfaglighed) i løbet af første studieår: 

♦ Egne erfaringer og forestillinger om skole, undervisning, børn, fag etc. 
♦ Egen rolle, opgave og funktion som lærer. 
♦ Engagement i lærerlivet og –(ud)dannelsen i almindelighed – og ved livet og (ud)dannelsen på ÅDAS i 

særdeleshed. Herunder sætte sig selv i spil og på spil. 

♦ Sammenhæng mellem skole, kultur og samfund (samfunds- og kulturforståelse ; skolekultur, skoletradition, 
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skoleorganisation ; skolen som spejl af samfund og kultur ; skolen som kulturbærende og kulturskabende 
samfundsinstitution). 

♦ Viden om børn, barndom og børneliv i vor tid – herunder overvejelser over og færdigheder i at iagttage børn i 
skolen. 

♦ Forskelle og sammenhænge mellem liniefag, fælles fag (kr/liv og de pædagogiske fag) og praktik i såvel teo-
retiske som praktiske sammenhænge. Herunder overvejelser over sammenhænge mellem skolesag og skole-
fag. 

♦ Fag og tværfag - herunder skelnen mellem, overvejelser over og erfaringer med hhv. kursusforløb, emne-, 
tema- og projektarbejde. 

♦ Lærings- og/eller erkendelsesmæssige kvaliteter, komplikationer og sammenhænge mellem oplevelse (æste-
tisk / praktisk-musisk dimension) og analyse (diskursiv dimension). 

♦ Samtalens og samarbejdes betydning i vor tids skole og undervisning. 
♦ Viden om, færdighed i og erfaringer med at undervise – herunder deltagelse i planlægning, gennemførelse og 

evaluering af undervisning for børn og for kolleger (medstuderende). 
 
Udspil nr. 2: Autenticitet 
Vi kan tage udgangspunkt i Per Fibæk Laursens autenticitetsbegreb indeholdende syv kompetencer eller kvalite-
ter. Begrundelse kan være, at det er ny dansk forskning på området, og at begrebet giver gode muligheder for, at 
de forskellige fag kan se sig ind i begrebet som fælles referenceramme. 
De syv autenticitetskompetencer eller kvaliteter beskrives her ganske kort. For en mere udførlig beskrivelse hen-
vises til bogen44. 
 Den personlige intention: At man som lærer vil sine elever noget værdifuldt af gode grunde 
 Inkarnationen af budskabet: At læreren ikke blot verbalt, men i hele sin fremtoning inkarnerer sit budskab om 
gerne at ville lære eleverne noget. 
 Respekt for eleverne: En autentisk lærer respekterer eleverne og ser dem som frie, lærende og selvstændige 
mennesker 
 Rammerne for arbejdet: En autentisk lærer opsøger eller prøver at skabe rammer for undervisningen, der er 
gunstige for vedkommendes intentioner. 
 Samarbejdet med kollegerne: En autentisk lærer ser kolleger som en ressource, der kan støtte lærerens in-
tentioner. Læreren arbejder derfor naturlig på at få et godt samarbejde. 
 At kunne hvad man vil: En autentisk lærer søger overensstemmelse mellem sine gode intentioner og sin fag-
lighed. 
 At kunne tage vare på sin egen udvikling: Autenticitet kan læres, og en autentisk lærer både ønsker og arbej-
der bevidst på at blive og være autentisk. 

 
Udspil nr. 3: Triadisk lærerfaglighed 
Vi kan tage udgangspunkt i et triadisk faglighedsbegreb og trække på en grundtænkning, der knytter sig nært til 
en narrativ læreruddannelsesdidaktik (en væsentlig sondring her kunne være forholdet mellem kompetencer, der 
sigter på afdækning og kompetencer, der sigter på opdigtning: At opdigte er at afdække!) .  
En triadisk opdeling af lærerens faglighed kunne tage sig ud som følger: 
 

♦ Et professionssociologisk perspektiv på lærerens kompetencer – herunder: 
• Forpligtethed på en særlig sag  

                                                 
44 Laursen, Per Fibæk Den autentiske lærer – Bliv en god og effektiv underviser – hvis du vil?, Gyldendals Læ-
rerbibliotek 2004. 
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• Fastholdelse og oparbejdelse af magt, autoritet, legitimitet etc. 
• Øje for og refleksioner over dominerende diskurser (f.eks. den fleksible, den rummelige skole, fra under-

visning til læring, fag og faglighed, refleksivitet og rationalitet, etc.) 
• Den lokale sammenhæng (skolekultur, -traditioner, -relationer (magtforhold mv.), fysiske og mentale ram-

mer)  

♦ Et refleksivt perspektiv på lærerens kompetencer – herunder: 
• hvad er teori og hvad er praksis 
• om lærerens refleksive praksis – på afstand af undervisningens gennemførelse 
• om det, at skabe undervisning og optimere betingelser for at lære (om iscenesættelse, planlægning, de-

sign etc. (hvad, hvorfor, hvordan, med hvem, hvornår, i hvilken sammenhæng, sammen med hvem….etc.) 
• om at forankre i virkelighedens verden 
• om at fantasere, fabulere, at turde gå ud på dybt vand, at forfølge en drøm, en utopi….  

♦ Et praktisk-poetisk perspektiv på lærerens kompetencer 
• fornemmelse, intuition, at se med fingrene 
• om at være tilstede 
• om dømmekraft i nu’et 
• æstetisk virksomhed 

 
Med udgangspunkt i disse udspil indledtes drøftelserne i maj 2004 og fortsatte frem til 1. no-
vember 2004. Resultatet blev et nyt ’sammenskudsgilde’ for bestemmelsen af lærerfaglighe-
den på 2. studieår – dog ganske inspireret af de øvrige udspil: 
 
Udkast til teamets bestemmelse af den lærerfaglighed – eller de lærerkompetencer – der er i 
særligt fokus på andet studieår 
En lærerstuderende skal – i teori og praksis – have arbejdet med følgende lærerkompetencer (i forståelsen dele 
af en lærerfaglighed) i løbet af andet studieår: 

 
o At skabe undervisning, træffe begrundede valg og optimere betingelser for læring. Dvs. at kunne planlægge, 

gennemføre og evaluere undervisning med særligt fokus på refleksiv lærerpraksis (i betydningen: ’design’, 
’iscenesættelse’ og ”stillen-spørgsmålstegn-ved-alting-praksis”) 

o At forstå og arbejde med undervisningsfag og –tværfag som åbninger for og fordybelsesmuligheder i nye 
verdener – herunder det, at kunne arbejde med fag og tværfag som kulturteknikker i kontekst. 

o At kende og kunne bruge undervisningsfagenes sprog, begreber og redskaber  
o At arbejde med lærerens forpligtethed på en særlig sag - herunder, at man som lærer vil sine elever noget 

værdifuldt af gode grunde og søger overensstemmelse mellem sine gode intentioner og sin faglighed. 
o At kunne anlægge elevernes perspektiv på undervisning, samvær og samspil i skolen 
o At trække på og have viden om betydningen af intuition og fornemmelse ; lærerens dømmekraft i mødet med 

elever (og kolleger, ledelse, forældre og andre skoleinteressenter). 
o Øje for og refleksioner over:  

a) dominerende diskurser (fx den fleksible, den rummelige skole – hurraord og termer som ’fra undervisning 
til læring’, fag, faglighed, kompetence, rummelighed, refleksivitet, test, måling, evaluering, kvalitetsudvik-
ling etc.)  

b) den lokale kontekst og sammenhæng (skolekultur, -traditioner, -relationer (magtforhold mv.), fysiske og 
mentale rammer) 
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Den store tavle – februar-august 2004 (1. 
studieår) 

Udgangspunkt og grundtanke 

Umiddelbart fremtræder ’den store tavle’45 som en fælles overordnet årsplan for undervisning 
og studier på uddannelsesholdet – og som sådan som et redskab til koordinering og fælles 
orientering for såvel teamets lærere som alle studerende på uddannelsesholdet. I teamet ville 
vi imidlertid mere end den blotte koordinering og fælles orientering: Det er vigtigt at slå fast, 
at arbejdet med ’den store tavle’ tog sit afsæt i teamets interne arbejde med at oparbejde fæl-
les begreber og fælles sprog. Således var termerne ”mimesisproces” og ”æstetiske læreproces-
ser” lærerteamets udgangspunkt for etableringen af ’den store tavle’. 

Med dette udgangspunkt tænkte vi forsøgsvist ’den store tavle’ som en form for drejebog, 
kompositions- eller designredskab: Vi ønskede at bruge ’den store tavle’ som redskab for 
etablering af en fortælling. Studieåret 2004-2005 ville vi med andre ord forsøge at komponere 
som en fortælling med rod i følgende træk: 

• At tænke de forskellige undervisnings- og studieforløb (tiltænkte fælles forløb såvel 
som de, der tænktes at skulle finde sted på ordinære stam- og linjehold) ind i en sam-
menhængende historie.  

• At bygge studieåret op med en start, midte og en slutning, der i processen bar på mere 
eller mindre dramatiske pointer og forløsninger (et klimaks eller ’point of no return’) – 
den formulerede lærerfaglighed (og arbejdet med den) skulle tjene dette formål. 

• At den historie eller fortælling, vi ønskede at skabe i høj grad at skulle trække og byg-
ge på den fælles historie, teamets lærere og studerende havde med fra 1. studieår - og 
på de kompetencer, de kvalifikationer og den viden, forskellige deltagere i arbejdet var 
i besiddelse af, kunne og vidste: Hvad ved vi om skole, læreruddannelse, undervis-
ning, læring, fag, børn, samtaler og andre former for kommunikation mellem menne-
sker? Hvad kan vi sammen og hver for sig? Hvem er vi – som gruppe, grupper og in-
divider? Etc.  

• At den historie eller fortælling, vi ønskede at skabe i høj grad skulle være visionsori-
enteret, fabulerende og udfordrende for både lærere og studerendes fantasi og forestil-
lingsevne: Hvordan kunne skole, læreruddannelse, undervisning, læring, fag, børn, 
samtaler og andre former for kommunikation mellem mennesker også tage sig ud? 
Hvad kunne vi eventuelt komme til at kunne sammen og hvor for sig? Hvem kunne vi 
blive til – som gruppe, grupper og individer? Etc. 

 
45 Inddragelsen af det, vi har kaldt ’den store tavle’ trækker på et udviklingsarbejde IS tidligere har deltaget i. 
Seminariet var på det tidspunkt opdelt i tre afdelinger. På hver afdeling blev en gruppe lærere på tre tildelt et 
udviklingsarbejde med det formål at arbejde på en bedre sammenhæng i studiet (linjefag, pædagogiske fag og 
praktik). På Katrinebjerg bestod gruppen af Erik Juhl, Niels Reinsholm og Irene Søndergaard. ”Den store tavle” 
bestod i, at gruppen hvert halve år indkaldte resten af stamholdets lærere til et møde, hvor alle fremlagde deres 
planer for det kommende semester og skrev dem op på tavlen i tidszoner. Dette betød for det første, at alle hol-
dets lærere var klar over, hvad der blev arbejdet med i de andre fag, men det betød også, at der blev åbnet for 
andre muligheder. Vi lod os inspirere af hinanden til at tage ting op, der kunne matche andre forløb og vi flyttede 
rundt på forløbene, så rækkefølgen blev mere hensigtsmæssig. Det gjorde det også muligt at få overblik til at 
”låne” hinandens timer i perioder og det betød en bedre tilrettelæggelse af de studerendes arbejdsbyrde. 
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• At vi ind i denne ’store fortælling’ (studieåret) tænkte flere underliggende fortællelag 
– her først og fremmest fag som fortællinger og det, Niels Reinsholm har kaldt ’fagli-
ge og overfaglige grundfortællinger’46. 

 
’Den store tavle’ er i sammenhængen således at forstå som lærere og studerendes redskab til 
koordinering og fælles orientering – men med dette forsøg på ’narrativ toning’! 
 
 
Etablering og operationalisering af den store tavle 
Med dette afsæt indledte vi arbejdet med ’den store tavle’ på et møde i maj 2004. Dagsorde-
nen for mødet tog sig ud som følger: 
 
1. Introduktion til arbejdet på ”Den store tavle”  – v/ Irene  
 Kl. ca. 8.15-8.30 
 
2. Narrativitet, æstetiske erkendeprocesser – og ”den store tavle” – v/ Irene 
 Kl. ca. 8.30-8.45 

o Den store læreruddannelses- og lærerfaglige fortælling 
o Fagene som grundfortællinger (jf. NR’s oplæg den 26/3-04). 

 
3. ”Den store tavle” og formuleringen af lærerfaglighed – v/ Peter 
 Kl. ca. 8.45-9.15 

 
Pause – velkommen til de studerende, der har indvilliget i at deltage 

Kl. ca. 9.15-9.30 
 

4. Planlægningsbrainstorm i grupper – (3-4 lærere og 2 studerende i hver gruppe) 
 Kl. ca. 9.30-10.30 
 Gruppen udarbejder forslag til konkret organisering af 2. studieår (rammeplan på team-

/uddannelsesholdniveau) 
 
5. Planlægning på ”den store tavle” – konsensustænkning 
 Kl. ca. 10.30-11.30 

Fællesgørelse og samling af gruppernes arbejde. Det forventede resultat er en fælles rammeplan for tea-
mets og uddannelsesholdets arbejde på 2. studieår. Arbejdet fortsætter til august. 

 
Mødet var et teammøde, men som det fremgår deltog repræsentanter fra de studerende i de 
dele af mødet, der havde konkrete planlægningsovervejelser som omdrejningspunkt (pkt. 4 og 
5). De studerendes deltagelse beroede på et ønske i teamet om i højere grad, end tilfældet 
havde været på 1. studieår, at inddrage de studerende i teamets arbejde47.   

I referatet fra mødet blev arbejdet med ’den store tavle’ samlet op på følgende måde: 
                                                 
46 Jf. Niels Reinsholms udredninger og overvejelser herom i artiklen: Det didaktiske tigerspring, Kvan nr. 51 
1998, s. 16-28. Reinsholm var inddraget i teamets teoriarbejde som oplægsholder og sparringspartner på et en-
kelt møde i marts 2004.  
47 Jf. eksempelvis opsamlingen på 1. studieårs arbejde med det, vi har kaldt ’lærerfaglighedsportefølje’ – et ar-
bejde, som vi i lærerteamet klart ønskede at fortsætte på 2. studieår – her beskriver vi det på følgende måde: ”I 
det kommende studieår vil det være hensigtsmæssigt at vi bestræber os på - i langt højere grad end tilfældet har 
været i år – at inddrage de studerende i overvejelserne over hvad arbejdet med lærerfaglighedsporteføljen skal 
indebære, hvordan arbejdet skal organiseres og udvikles, hvilke intentioner og mål vi har med arbejdet, hvilke 
kvaliteter arbejdet rummer etc.” Arbejdet med ’den store tavle’ opfattede vi i teamet som en oplagt anledning til 
denne inddragelse af de studerende. 
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1. Den store tavle - tidligere erfaringer v. Irene 
Irene gennemgik erfaringer med planlægning på ”Den store tavle” i forbindelse med et udviklingsarbejde på 
et grunduddannelseshold under den gamle læreruddannelse. 
Det gav positive erfaringer med sammenhæng i forløbet og åbnede muligheder for forskellige grader af 
tværfagligt samarbejde, koordinering af de studerendes arbejdsbyrde og mulighed for at udnytte læreres 
fravær konstruktivt. Praktikken blev bevidst indarbejdet i forløbet. 

 
2.–4. Den store tavle – nu, planlægningsbrainstorm i grupper. 

Vores situation er anderledes: Vi er et uddannelseshold = 3 stamhold og samtidig arbejder vi målrettet med 
begreberne lærerfaglighed og lærerprofessionalitet. Vi har stillet os selv den opgave gennem bevidst arbej-
de med fagenes grundfortællinger og gennem samspillet mellem fagene at iscenesætte en uddannelse, der 
kan resultere i ”den gode lærer” 
Peter præsenterede 3 forskellige udspil omkring lærerfaglighed som kunne danne basis for næste års ar-
bejde: 
Udspil 1: Sammenskudsgilde = de 10 punkter fra i år 
Udspil 2: Den autentiske lærer. Per Fibæk Laursen 
Udspil 3: Triadisk lærerfaglighedsbegreb: Professionssociologisk perspektiv, Refleksivt perspektiv på lærer-
kompetence, praktisk-poetisk perspektiv på lærerens kompetencer 
De tre udspil ligger på vores konference! 
Derefter delte vi os op i tre grupper, 3 lærere og 1-2 studerende i hver gruppe 
Hver gruppe var udstyret med papir og spritblyanter og havde til opgave at tegne en overordnet rammeplan 
for næste års arbejde. 
 

5. Den store tavle – konsensustænkning 
Forslagene blev naturligvis forskellige, men havde alligevel så mange fællestræk, at de kunne danne basis 
for nedsættelse af nogle arbejdsgrupper. 
Selve lærerfaglighedsbegrebet for næste år er ikke færdigbehandlet. 

 
Som det fremgår indgik begrebet ’lærerfaglighed’ konsekvent i arbejdet med ’den store tavle’ 
– den endnu ikke færdigformulerede lærerfaglighed var tiltænkt en markant rolle som det ’po-
int of no return’ eller det centrale omdrejnings- og orienteringspunkt i arbejdet. Lærerfaglig-
heden skulle være fortællingens pointe. 

Udover at arbejdet resulterede i nedsættelse af forskellige relevante arbejdsgrupper, blev 
også skitserne til en konkret ’stor tavle’ / rammeplan dannet. 

Det var tanken, at vi – både teamets lærere og de studerendes repræsentanter – skulle mø-
des igen for at genoptage arbejdet og bestemme en konkret ’stor tavle’ kort før 2. studieårs 
start i august. At der skulle gå så lang tid mellem de fælles arbejdsprocesser var alene bestemt 
af de omstændigheder, der dominerede i den mellemliggende periode: Eksamen og sommerfe-
rie. 

Et møde var således bestemt til at finde sted før studiestart på 2. studieår. Forskellige årsa-
ger gjorde imidlertid, at det fortsatte arbejde med ’den store tavle’ blev noget presset: For de 
studerende er et møde før studiestart vel sjældent en kærkommen kop te, tilmed fik vi fra læ-
rerside alt for sent inviteret de studerende til deltagelse på en konkret mødedag, flere af tea-
mets medlemmer var involverede i opstarten med en ny 1. årgang og som sådan involveret i et 
noget omfattende mødeprogram og planlægningsarbejde iøvrigt. Resultatet blev, at ingen stu-
derende deltog i flere møder om ’den store tavle’. 

I teamet arbejdede vi – godt presset af en kort tidshorisont og af andre og nye opgaver i 
anden sammenhæng – videre med ’den store tavle’ på et par møder på Kalø 2004 og på et 
teammøde umiddelbart før studiestarten 2004. På en studiedag kort inde i 2. studieår blev ’den 
store tavle’ præsenteret og kommenteret for samtlige studerende på uddannelsesholdet. ’Den 
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store tavle’ var nu blevet en plan, der havde potentiale til, at vi alle kunne koordinere og ori-
entere os mod samme omdrejningspunkter for 2. studieår. Planen er illustreret nedenfor. 

Planen blev dog ikke efterfølgende taget op til samlet drøftelse – hverken i teamet eller 
blandt de studerende på uddannelsesholdet. 
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U1 03 - Rammeplan for 2004/05 - 2. årgang
 

Fag/uge 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 
Pæd 2 2 2 2       2 2 2 2 2 1 1 D  
Psyk 1 1 1 1       1 1 1 1 1 2 2 D  
AD 2 2 2 2     DS DS 2 2 2 2 2 2 2 D  

Da/ma 9 9 9 9     DS DS 9 9 9 9 9 9 9 D  
Linje 2 7 7 7 7       7 7 7 7 7 7 7 D  
Praktik     X X X             

                    

U1 03 DIDAKTIKPROJEKT – DEL 1      
LÆRER- 

FAGLIGHEDS- 
PORTEFØLJE 

D   

  
  

Fag/uge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Eksamen  
Pæd 1 K 1 1 1 1 1  1                
Psyk 2 K 2 2 2 2 2  2                
AD 2 K 2 2 2 2 2  2 DS DS              

Da/ma 9 K 9 9 9 9 9 S 9       9 D 9 9    X  
Linje 2 7 K 7 7 7 7 7  7 DS DS     7 D 7 7    X  
Praktik            X X X          

                    

U1 03  BEGU-
KURSUS      S 

LINJE 1
DIDAKTIKPROJEKT 

– DEL 2  D LÆRERFAGLIGHEDS-
PORTEFØLJE       

S: Studieuge  K: Kursusuge  D: Disponibel til opgaveskrivning   



 

Overvejelser over teamlæring 

Teamlæring som eksplicit fokus 
En tematisering af vores forståelse af begrebet teamlæring i relation til dette projekt foretog vi 
efter flere tilløb i foråret 2004. I denne sammenhæng forsøgte vi at anlægge et metakognitivt 
perspektiv på vores fælles arbejde, og vi drøftede følgende perspektiver på teamlæring i for-
hold til udviklingsprojektet:  

1. Læreruddannelsesdidaktik med tværfagligt sigte med teoretisk viden, praktisk kunnen 
og etisk dømmekraft 

2. Teamets egen kultur og indbyrdes relationer med fælles værdier og pædagogiske 
holdninger  

3. Evaluering af teamets samarbejde om målet 
4. Udvikling af funktionsduelige organisationsformer  

 
Ad 1 – 2) 
Det har været udgangspunkt for udviklingsarbejdet, at vi som team må etablere og fastholde 
en fælles forståelse af vores arbejdsopgave, og at vi i forlængelse heraf må arbejde med at 
sætte synlige fælles arbejds- og udviklingsmål. Endnu et udgangspunkt i teamet har været 
intentionen om i udviklingsarbejdet at kunne udnytte vore komplementære faglige og pæda-
gogiske kompetencer. Det har været vores intention i teamet at arbejde med samspillet mel-
lem følgende to niveauer: Handleniveauet, forstået som teamets konkrete samarbejde om 
læreruddannelsesdidaktiske tiltag på uddannelsesholdet – og: Kulturniveauet, forstået som 
teamets arbejde med at reflektere over og videreudvikle læreruddannelsesdidaktikken – her-
under også indholdsmæssige overvejelser over og bestemmelse af tyngde og prioritering af 
uddannelsens enkelte dele.  

Konkret har vi arbejdet med dette bla. gennem fælles læsning og drøftelse af litteratur, op-
læg ved såvel teammedlemmer samt ÅDAS kolleger, samt tematiserede indholdsdrøftelser 
forud for vedtagelser af fælles tiltag. Eksempelvis blev teamsamarbejdet på 1. årgang indledt 
med, at alle undervisere holdt et oplæg om  ”Hvordan kan mit fag bidrage til at introducere til 
og kvalificere et lærerstudium, der indeholder såvel teoretisk-videnskabelig viden som prak-
tisk kunnen og etisk dømmekraft?” Hensigten var at indfri intentionerne om at arbejde med 
egen kultur og indbyrdes relationer gennem et systematisk arbejde med teamudvikling, fælles 
værdier og pædagogiske holdninger. I det 2. og 3. semester af teamets arbejde har omdrej-
ningspunkterne for vores fælles læring været et teoretisk grundlag for en narrativ læreruddan-
nelse, lærerfaglighedsbegrebet, samt de læreruddannelsesdidaktiske konsekvenser heraf. Vo-
res fælles arbejde i teamet med disse indholdsområder er beskrevet i de to foregående afsnit; 
”Lærerfaglighed og portefølje” samt ”Den store tavle”.  
 
Ad 3- 4)  
I foråret 2004 valgte vi på et af vores teammøder at sætte fokus på vores forståelse af teamle-
derfunktionen samt at drøfte vores arbejde med evaluering af teamets samarbejde om målet. 
Med inspiration fra bla. Steen Clod Poulsen: Ledelse af og i selvstyrende lærerteam samt 
Maibritt Herløv Petersen: De lærende lærere, drøftede vi i teamet forhold som :  

• Teamledelse og teamets selvledelseskompetence, herunder forskellige modeller for 
selvledelse i selvstyrende team 

• Det selvstyrende teams rammevilkår  - mellem driftstænkning og udviklingstænkning 
• Forskellige metoder til kompetenceudvikling i selvstyrende team; f.eks. studielæring, 

øvelseslæring, opdagelseslæring  
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• Brug af forskellige kommunikationsrum; f.eks. information, refleksion, forhandling, 
beslutning, formidling, opfølgning 

• Målsætningsmodeller: hverdagsmål, arbejdsmål, udviklingsmål, visionsmål 
(se endvidere bilag 1 og 2 nedenfor) 

Efter drøftelser i teamet var der samstemmende enighed om en form for delt teamleder-
funktion samt en arbejdsorganisering med rullende ad hoc opgaver til alle i teamet. Der var i 
teamet enighed om, at vi ville lade os inspirere af Steen Clods tanker om moderne selvledel-
sesmodeller (todelt ledelsesopgave, der skaber refleksionsrum, forskellige teammedlemmer 
som igangsættere, metatænkning og time out i forhold til teamets arbejdsproces) . 
Den valgte organisering blev således : 

• Teamleder med koordinatorfunktion: Planlægning, helhed, retning, bevægelse, over-
blik, samarbejde med andre team, ledelse 

• Projektleder: Videreudvikling af det lærende team, professionsdiskurs samt udvik-
lingsarbejde med fokus på narrativ læreruddannelsesdidaktik  

• Procesledelse: Samtalens niveau, evaluering, time out etc.  
• Fast referent 
• Ad hoc-gruppe med ansvar for aktuelle opgaver 

Teamudviklingen og teamets arbejde med at fastlægge en funktionsduelig arbejdsform skal 
ses i forhold til vore konkrete tiltag: det fælles arbejde med planlægning omkring den store 
tavle, praktiksamarbejdet, de studerendes deltagelse og det fortsatte porteføljearbejde. Vores 
hensigt var at finde frem til en måde at organisere teamarbejdet på som kunne understøtte de 
mangesidede opgaver, der lå både i forhold til projektets udviklingsintentioner og i forhold til 
den mere ”driftsorienterede” opgave: rammesætningen omkring et uddannelsesholds arbejde.  

Hvor den todelte projekt- og teamledelse fungerede, havde vi imidlertid problemer med 
vores intentioner om et metaperspektiv i form af en procesledelse, som vi aldrig fik bragt i 
spil. Intentionen om en særlig opmærksomhed på vores indbyrdes kommunikation er et af de 
udviklingsområder, som vi fandt og stadig finder væsentlig; men i praksis blev observatør-
problematikken og den fokuserede mødeevaluering nedprioriteret til fordel for driftskravene 
og teamudviklingens indholdsdiskussioner.  
 
 
Udviklingsarbejdets implicitte teamlæring 

Øget opmærksomhed på teamets arbejde  
Som vi tidligere har redegjort for, finder vi, at der i teamarbejdet ligger et stort potentiale til 
udvikling af treklangen i læreruddannelsen. I forhold til arbejdet i dette team har det været 
vores oplevelse, at vi i arbejdet med at realisere nogle fælles mål har trådt nogle stier og har 
fået nogle væsentlige erfaringer omkring teamsamarbejdet, og om hvordan vi kan arbejde 
sammen om en realisering af fælles mål. Det er erfaringer, som vi finder værdifulde at arbejde 
videre med – både som en enkeltpersoner og som team, og i bedste fald vil vores erfaringer 
kunne være med til at inspirere teamarbejdet på ÅDAS i øvrigt. 

 
Om teamets arbejde med fælles målsætninger, værdier og pædagogiske 
holdninger 
Som indledningsvis nævnt har hele indgangen til projektet været vores intentioner om et in-
tensiveret samarbejde på tværs af læreruddannelsens fag. Dette fælles engagement i teamet 
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vurderer vi har haft afsmittende virkning på de studerendes engagement i studiet og for deres 
oplevelse af sammenhæng i uddannelsen. Det har i teamet ligget os på sinde at sende signaler 
om at ville ”noget” og at dette ”noget” var væsentligt i forhold til de studerendes professions-
forståelse – og i forhold til deres udvikling af selvstændighed og myndighed som lærerstude-
rende og kommende lærere.  

I vores arbejde med lærerfaglighed som det fælles fokus på uddannelsesholdet har det væ-
ret intentionen, at de studerende støttes i at tænke ud over den snævre faglighed og i at tænke 
lærerfagligt, dvs. at styrke uddannelsens professionsorientering. Det har været hensigten at 
formulere et begrebsligt grundlag for fælles initiativer, som kunne bruges som overordnet 
fokus i alle fag – og dermed til at iværksætte projekter, således at  alle fag og alle teamets 
lærere kunne deltage aktivt heri.  

Den egentlige udvikling af fælles værdier og pædagogiske holdninger er imidlertid foregå-
et løbende i forbindelse med konkrete undervisningsinitiativer – snarere end som en konse-
kvens af selvstændige tematiseringer på teammøder. F.eks. startede vi bevidst med at kvalifi-
cere de fælles uddannelsesinitiativer gennem introduktion af forskellige liniefags basisfaglige 
metoder ( collageteknik – genreskrivning i introprojektet) . De løbende krav til det faglige 
niveau og til kvalificeret sammentænkning af fagligheder har været bærende elementer i tea-
mets kultur.  
 
Om teamets vurdering af arbejdet med at nå de fælles mål 
Ser vi på vores arbejde med at nå de fælles mål er der især to forhold, som vi vurderer har 
betydning for teamets arbejde; det ene forhold er det man kunne kalde samvær og samarbejde 
i teamet, og det andet forhold er teamets organisering af arbejdet.  
 
Organisering af teamets arbejde 
Hvad angår organiseringen af teamets arbejde, var intentionerne at arbejde med en tredelt 
ledelse, dvs. teamledelse, projektledelse og procesledelse: En todelt teamleder- og projektle-
derfunktion skulle være med til at  sikre gensidig sparring i arbejdet med bestemmelse, drøf-
telse og formulering af teamets mødevirksomhed og de dagsordener, som vi skulle arbejde ud 
fra. Proceslederens opgave var at være opmærksom på processerne i teamarbejdet, dvs. at 
have et særligt fokus på udviklingen i teamets interne kommunikation og på håndteringen af 
løbende uenigheder i diskussionerne. Vi har arbejdet med en fast referent for alle møder. 
Hvad angår de løbende tiltag har vi arbejdet med uddelegering af arbejdsopgaver og nedsæt-
telse af ad hoc udvalg. Vores hensigt har været at skabe en fælles bevidsthed om teamets ar-
bejde og ikke mindst at skabe klare kontrakter i forhold til det fælles arbejde.  

Kommunikation i teamet er et de forhold, som er væsentligt at sætte fokus på. ÅDAS kon-
ferencen har været et uundværligt kommunikationsredskab i arbejdet med projektet. Men ikke 
alt kan debatteres elektronisk, og samarbejdet har derfor krævet en hyppig mødeaktivitet. 
Kommunikationsfasen har haft stor betydning, både når det gælder det enkelte teammedlems 
forpligtelse til informationssøgning, teammedlemmernes indbyrdes kommunikationsforplig-
telse og teamlederens/ andre ansvarliges forpligtelse til opfølgning. Få ændringer i planlæg-
ningsfasen af et didaktikprojekt og ”fravær til et enkelt møde kan gøre en verden til forskel” .  
Samvær og samarbejde i teamet  
Vores oplevelse er at samarbejdet i teamet har været karakteriseret ved tillid, initiativrigdom 
og konstruktiv ånd. Ligesom udvikling omkring fælles mål har været en del af teamets impli-
citte selvforståelse. Konkret har dette betydet en villighed til at lytte og give plads til hinanden 
i vores samarbejde- og samtidig en parathed til at give ansvaret fra sig, mens andre tager det 
på sig. Men selv om teamet i sin selvforståelse har haft et udviklingsperspektiv og ikke et 
praktisk koordineringsperspektiv – og selv om, vi som udgangspunkt har haft et fælles enga-
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gement omkring et intensiveret samarbejde om læreruddannelsens fag, er det naturligvis ikke 
ensbetydende med, at vi ikke har bakset med en lang række udfordringer – både på teamni-
veau og på individniveau.  

Ser vi på de særlige udfordringer som vi har mødt i vores toårige udviklingsprojekt er nog-
le af nøgleordene:  

• Lederskab og følgeskab i en travl hverdag, hvor vi alle indgår i mange sammenhænge 
og har mange forskellige forpligtelser. 

• Balancen mellem ”den privatpraktiserende lærer” og den individuelle fortolkningsret 
på den ene side og samarbejdet om realisering af fælles mål i læreruddannelsen på den 
anden – eller måske bedre: Balancen mellem på den ene side at opfylde de formelle 
bestemmelsers krav til de enkelte fag og på den anden side at fastholde et fælles fokus 
på uddannelsens helhed i teamregi. 

• Forhandlingsplatformen som vilkår og udgangspunkt – introprojekt, arbejdet med læ-
rerfaglighedsbegrebet og portefølje, og didaktikprojektet på 2. årgang – som eksem-
pler herpå. 

• Overvejelser over hvordan samarbejdet kan åbne for nye tilgange og forståelser af den 
fagfaglige undervisning (lærerfaglighedsbegrebet). 

 
Om teamsamarbejdets fordele  
Afslutningsvis vil vi sammenfatte nogle af de fordele, som vi har oplevet ved teamsamarbej-
det i dette projekt: 

• Tæt lærersamarbejde letter presset på den enkelte lærer og kvalificerer undervisnin-
gens planlægning; dermed øges trivslen i lærerarbejdet. 

• Fælles refleksion over praksis er med til at udvikle kompetencer og læring gennem 
samarbejdet; dette giver bedre muligheder for at skaffe sig overblik og for at arbejde 
på nye måder med indhold og organisering af undervisning, samt for at udvikle tvær-
faglige kompetencemiljøer. 

Ud fra vores erfaringer vil vi ved opstarten af nye uddannelseshold anbefale: 
• At teamet konstituerer sig med en tredelt ledelse (koordinering, udvikling, proces). 
• At teamet vælger fokus for samarbejdet og at teamet skriftligt tydeliggør visioner, mål 

og handlinger for på denne måde at sikre en fælles forståelse af og forpligtethed i for-
hold til teamets arbejdsopgave.  

• At teamet tænker i progression, både i form af projekter og studiestøttende tiltag for 
uddannelsesholdet (f.eks. omkring gruppeprocesser) og at teamet også arbejder med 
de studerendes diskursive bevidsthed i forhold til denne proces (f.eks. skriftlighed, 
portefølje). 

• At der er kontinuitet i samarbejdet i teamet og på uddannelsesholdet - kun gennem 
kontinuiteten kan vi undgå at starte forfra hver gang og dermed arbejde med at videre-
udvikle kvaliteten. 

• At der ydes tilstrækkelige ressourcer til teamarbejdet – dette gælder både i form af ar-
bejdstid og et eventuelt behov for processtøtte/ sparring til teamet. 
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Bilag 1: Det lærende team – et opsamlende arbejdspapir 
D. 30.4.04 blev der afholdt et teammøde, hvor formålet var at diskutere og tage beslutning om 
teamets organisering og struktur på 2. studieår. Baggrunden var, at vores teamleder på 1.år 
ikke skulle fortsætte i teamet på 2. år. Et oplæg om teamlæring og gennemgang af modeller 
for selvledelse skulle danne baggrund for teamets beslutningstagen om en ny struktur og le-
delse.  

En ad hocgruppe fremlagde tanker og overvejelser om teamlæring med inspiration fra Sten 
Clod Poulsen og Mai-Britt Herløv Petersen om ”Teamarbejde i den lærende skole”. Vi tog fat 
på at diskutere: 

1. Hvilke former for ledelse kunne sikre den nødvendige kommunikation, diskussion og 
dialog om en læreruddannelsesdidaktik med et tværfagligt sigte med teoretisk-
videnskabelig viden, praktisk kunnen og etisk dømmekraft? 

2 Hvordan skulle vi forholde os til teamledelse (selvledelseskompetence)- det reaktive, 
proaktive og dynamiske team- Hvilke opgaver? Arbejdsmål og udviklingsmål? For 
teamet? For de studerende? 
Nøglebegreber: indhold, overblik, struktur, ressourcer, professionalisme, retning, be-
vægelse, metarefleksion og feedback på processer. Hvordan forstod vi disse begreber? 

3 En teamleder på Ådas (jævnf. Modellen bilag 2) skulle have følgende funktioner: 
• Fastlægger rammesætning af teamets arbejde 
• Medvirker til teamets kompetenceudvikling og professionsdiskurs 
• Søger for flow og processtyring bl.a. fastholder og dokumenterer beslutninger. 

På den baggrund blev det besluttet, at en tredelt lederfunktion bedre kunne tilgodese vores 
ledelsesbehov. Erfaringer vi faktisk havde gjort os på første år via ad hoc udvalg til løsning af 
løbende opgaver og fast diskurs.  

En øget opmærksomhed på kommunikationsrum kunne måske sikre, at vi blev mere bevid-
ste om hvad og hvorfor vi diskuterede f.eks: (Efter Sten Clod Poulsen) 

• Informationsrum (orienterende, operationel) 
• Refleksionsrum (erfaringer, mål, åben dialog) 
• Forhandlingsrum (konsensusløsning) 
• Beslutningsrum (mål, rammevilkår, opgaven, arbejdet, beslutninger) 
• Iværksættelsesrum (konkret, praktisk, organisatorisk, innovation, fornyelse, udvikling) 
• Formidlingsrum 
• Opfølgelsesrum (dokumentation) 

Ud over at tage stilling til en ny ledelsesform på uddannelsesholdets 2. studieår kunne det 
være gavnligt at diskutere teamets metakompetencer og undersøge om teamet levede op til 
netværkstanken om ”at være åben og vidensdelende”.  

Det har netop været et kendetegn ved teamet, at det har været muligt at inddrage andre ak-
tørers viden og kernekompetencer i de fælles processer, samt at der har fundet gensidig un-
dervisning sted ved flere af teamets møder. Det lærende team kan have opmærksomhed på 
Scheins 3 kulturlag: 

• Artefakterne, dvs. teamets konkrete handlinger, mødeformer, udstyr, faciliteter (det, 
man gør) 

• Værdierne, mål, succeskriterier, etiske spilleregler (det man bør) 
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• Grundlæggende antagelser, forståelse af centrale faglige, pædagogiske og kollegiale 
principper (det usynlige) 

Belbins gruppe-rolleskema (Efter Mai-Britt Herløv Petersen) viser 8 rolletyper til et proaktivt, 
dynamisk team: 

• Arbejder, slider 
• Ordstyrer 
• Indpisker 
• Ideskaber 
• Kontaktskaber 
• Analytiker 
• Social mediator 
• Afrunder 

Er et team bevidste om disse rollers betydning, er der en mulighed for at udnytte de fælles 
ressourcer dynamisk i teamets arbejde med den dobbelte opgave: Udvikling af en professi-
onsdidaktik samt teamlæring. 
 
Afslutningsvis kunne man spørge, hvorfor teamarbejde på seminariet? Er vi enige? 

• Pædagogisk- udvikling af undervisning 
• Arbejdsmiljøet forbedres- ikke alene med arbejdsopgaverne 
• Faglig fordybelse og tværfaglighed i undervisning folkeskoleloven §5,10,13,25 
• § 45 skolelederen kan danne lærerteams til fremme af fælles værdier og pædagogiske 

holdninger og samarbejde mellem lærerne. 
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Bilag 2: Ledelse af og i selvstyrende teams 
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Lærerteamets interne evaluering af ud-
viklingsarbejdet 

Teamets interne opsamling og evaluering af det toårige udviklingsprojekt er sket i to tempi. 
For det første har vi gennemført en evalueringsproces i den samlede lærergruppe baseret på 
fokusgruppeinterviews/-samtaler (se bilag 1 nedenfor) – for det andet har hvert enkelt deltager 
i udviklingsarbejdet forud for den fælles evaluering foretaget en skriftlig evaluering (se bilag 
3 nedenfor).  

I forbindelse med den samlede lærergruppes opsamling og evaluering har vi fundet det væ-
sentligt at sætte fokus tre enheder, som i særlig grad har haft betydning i projektet.  
 
 De første to studieår som en basisenhed 
 Portefølje og lærerfaglighedsbegrebet 
 Teamet som den organisatoriske forankring og rammesætning omkring basisdelen af stu-

diet  
 
Det følgende afsnit opsamler hovedtrækkene i den samlede evaluering 
 
 
Lærergruppens overvejelser over enheden: De første to 
studieår som basisenhed 
Drøftelse af spørgsmålet: Hvilken betydning vurderer vi  samspillet på uddan-
nelsesholdet har haft for de studerende i projektet? 
Det er lærergruppens oplevelse, at det fælles intro-projekt betød, at de studerende fra starten 
fik et fællessprog og at de samtidig med dette begyndte at fungere som studerende. Vi er 
overbeviste om, at vores fælles engagement har haft stor betydning: De studerende fik fra 
starten opfattelsen af, at ”vi ville dem noget” og at både dette ”vi” og dette ”noget” var væ-
sentligt. Lærernes fælles engagement smittede af på de studerende og var en væsentlig moti-
vationsfaktor – det, at lærerne har deltaget som gruppe har haft stor betydning. Ligesom over 
skriften ”den gode lærer – den gode lærerstuderende” var relevant og retningsgivende for 
samarbejdet om studiet. 

Som læreruddannelsen er tilrettelagt på ÅDAS i dag, giver et fokus på uddannelseshold, en 
mulighed for at skabe et teamarbejde, der også indeholder 2. liniefag. Dette vurderes positivt, 
da det giver et fællesskab og en mulighed for at tænke uddannelsen som en helhed mellem de 
pædagogiske fag og linjefag – modsat parallelle og enkeltstående fag.  
 
Drøftelse af spørgsmålet: Hvilke begrundelser, kunne der være for – imod en 
organisering af de første to studieår som en basisdel? 
Det har været en styrke for såvel lærere som studerende, at alle lærere på uddannelsesholdet 
(12 i alt) har været en del af udviklingsarbejdet og dermed også aktive deltagere i teamet. Det 
har været med til at samle uddannelsesholdet. Når vi alle i teamet har vidst, hvad vi ville, er 
det lykkedes os at  muliggøre en kvalificering af de studerende til at tænke ud over den snæv-
re faglighed. Det fokus, vi har sat blandt de studerende, når vi har holdt fast, har været med til 
at opbygge en basistænkning, som organisatorisk og ideologisk har været med til at støtte de 
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studerende til få samling på uddannelse mange dele, så de selv kan holde fokuseret fast i det 
videre arbejde. Dette arbejde lykkedes på 1. studieår., og det er efter vores vurdering den pri-
mære årsag til at meget – på trods af et ”mistet” fælles fokus - også er lykkes på 2. studieår.  
 
Drøftelse af spørgsmålet : Hvilke forbedringer / forandringer, ville være nød-
vendige, hvis de to første studieår skulle realiseres som basisår som en fast 
del af ÅDAS’ måde at holde læreruddannelse på? 
Realiseringen af en toårig basisdel i uddannelsen vil betyde en forandring i forhold til den 
måde vi i dag tænker læreruddannelse på. Hvis vi i teamet kan blive enige om en fælles struk-
tur og opdeling af skemaer og lignende har vi rigtig mange muligheder. Der er i lærergruppen 
enighed om, at teamet har fungeret godt, dette har givet tryghed. Vi har ikke skullet bruge 
energi på at overbevise hinanden om teamsamarbejdets potentiale. Det betyder imidlertid ik-
ke, at vi har være enige om alt, uenigheder har været acceptable. Flere af os har haft modsatte 
oplevelser i andre team, hvor arbejdet er blevet tungt på grund af modstand mod teamtanken 
og den begrænsning, der ligger i forhold til den enkelte lærers frihed til at forvalte sit fag. Her 
føler man sig magtesløs som teammedlem. Vores studerende skal ud og fungere i forskellige 
samarbejdsrelationer - også i teams. Vi vurderer, at alene denne kendsgerning afspejler det 
væsentlige i, at de studerende oplever teamsamarbejde og velfungerende samarbejdsrelationer 
på den institution, hvor de uddannes.  

Der er dog en begrænsning i forhold til det indholdsmæssige i fagene og i forhold til hvor 
mange timer, der kan inddrages. Andre begrænsninger går på lærerressourcer i form af forbe-
redelse til/af møder og mødeaktivitet. Samarbejde forudsætter fælles drøftelser og reference-
rammer og dermed mere tid til mødeaktivitet. Det første år havde vi flere møder, end vi har 
haft på andet år. (men det ville nok have kvalificeret vores arbejde, hvis vi havde haft flere 
møder). 
 
 
Lærergruppens overvejelser over enheden: Portefølje og 
lærerfaglighedsbegrebet som omdrejningspunkt for, hvad 
læreruddannelse og lærerarbejde går ud på. 
Drøftelse af spørgsmålet: Hvilke positive erfaringer? 
Arbejdet med evalueringsformen portefølje har, sammenlignet med arbejdet med studiejour-
nalerne, betydet en mærkbar kvalificering af de studerendes refleksioner. Porteføljen er – i 
sammenhæng med lærerfaglighedsbegrebet - velegnet til at skabe sammenhæng i de stude-
rendes bevidsthed, f.eks. med hensyn til, hvor de er i deres studieforløb, i læreruddannelsen 
og som et fælles sammenhængende projekt.  

Det har været vores oplevelse, at lærerfaglighedsbegrebet og porteføljearbejdet har været 
med til at højne de studerendes bevidsthed om anvendeligheden af det, de har arbejdet med. 
Det får de studerende til at tænke lærerfagligt, at holde fokus på ”sagen” som kommende læ-
rere folkeskolen, og arbejdet med teori og praksis i det enkelte fag bliver mere professionsret-
tet.  

Oprindeligt var porteføljearbejdet tænkt som et alternativ til arbejdet med studiejournalen. 
På trods af at porteføljen på andet år ikke længere fungerede som dokumentation for deltagel-
se, blev den stadig oplevet som nyttig af de studerende. Porteføljen er for os at se et stort 
fremskridt i forhold til studiejournalen: Større seriøsitet, refleksioner på højt niveau, mulighed 
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for lærerfaglig eller professionsrettet opsamling hvert halve år (eller hvor ofte man nu vælger 
det). 

Lærerfaglighedsbegrebet har været godt ekspliciteret, hvilket har været en fordel for porte-
føljearbejdet. Det har givet et fælles perspektiv for undervisningen i de forskellige fag og for 
de studerendes kompetencetænkning. At kunne eksplicitere, hvilke kompetencer de studeren-
de skal besidde er også en synliggørelse af læreruddannelsen. 

Ingen i lærergruppen har før oplevet, at der er skabt så god en sammenhæng i den traditio-
nelle treklangstænkning i uddannelsen (linjefag, pædagogiske fag og praktik), som tilfældet 
har været med lærerfaglighedsbegrebet. 
 
Drøftelse af spørgsmålet: Hvad har været problematisk ? 
Vi har i for ringe grad været i stand til at integrere praktikfaget i vores lærerfaglighedstænk-
ning. Praktiklærerne kunne/burde fx have været inddraget i vores definition af, hvad lærerfag-
lig kompetence er. 

Et andet problem har været vores vanskeligheder med at formulere de forskellige basisfag-
lige kompetencer fra linjefagene ind i et omfattende begreb. 

Endelig kan man problematisere, at vi påtager os retten til (og ansvaret for) at definere, 
hvad læreruddannelse er. I en post-, sen- eller 2. moderne verden kan det problematiseret, 
hvorvidt lærerne på de studerendes vegne formulere, hvad der er centralt i uddannelsen, jf. 
kompetencebegrebet, jf. færdiggørelsestaxameterprincip-diskussionen. 
 
Drøftelse af spørgsmålet: Hvilke forbedringer? 
Porteføljen burde have formel betydning for eksamen i form af en professionsprøve/ professi-
onseksamen i lærerfaglighed. Porteføljen kunne fx ligge til grund for synopsis og pædagogisk 
samtale i musik. Det samme kunne gælde didaktikseminaret i 2. linjefag, som udgør det fag-
didaktiske udgangspunkt for synopsen. 

I porteføljefremlæggelserne kunne vi evt. også have arbejdet noget mere med selve frem-
læggelsesformen – den strukturerede samtale, e.l. På holdene kunne læreren måske i højere 
grad have brugt porteføljen i det daglige arbejde som referencepunkt, fx ved en mere gen-
nemgribende inddragelse af de fagdidaktiske refleksioner over porteføljeprodukterne i under-
visningen. 

Det er vores opfattelse, at vi kunne have arbejdet mere med at udvikle porteføljeformen; 
f.eks. i form af en progression, hvor fagenes krav, kriterier og indbyrdes sammenhænge var i 
fokus. Her kunne der være inspiration at hente fra f.eks. billedkunstfaget, hvor man måske 
kunne sige, at de studerende qua kravet om udstilling af repræsentative arbejder til eksamen, 
faktisk arbejder med portefølje fra starten af studiet og som en integreret del af eksamen. Li-
geledes ligger der i forhold til samarbejdet omkring praktikken et uudnyttet potentiale, som 
også i vores arbejde med lærerfaglighedsbegrebet i forhold til Kochs projektet lader en del 
tilbage at ønske. Praktikken er organisatorisk vanskelig at inddrage, men ikke desto mindre er 
det væsentligt af hensyn til netop lærernes faglighed og uddannelsens treklang, at der arbejdes 
på at udvikle dette potentiale.  

Porteføljeformen er ikke bare en af flere måder at evaluere på, men en evalueringsform der 
indeholder særlige kvaliteter idet den som nævnt ovenfor skaber en særlig bevidsthed hos de 
studerende og lægger op til en kobling til de forskellige fags elementer, videns- og sprogfor-
mer etc. (i modsætning til f.eks. SMTTE modellen) . 
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Lærergruppens overvejelser over enheden: Teamet som 
den organisatoriske forankring og rammesætning omkring 
basisdelen af studiet 
Drøftelse af spørgsmålet: Hvordan opleves samarbejdet i teamet? Hvilket ud-
bytte – hvilke udfordringer?  
Spontan reaktion: Utroligt godt! På spørgsmålet om, hvad der gjorde, at vi kom godt fra start, 
var der enighed om, at alle mødte op med en god indstilling og positive forventninger fra star-
ten. Forløbet var godt forberedt (forarbejde). Vi har fra starten haft en markant interesse i at 
ville noget sammen, vi har ønsket sam- og udviklingsarbejdet, og vi har arbejdet godt udfra 
fælles udgangspunkter – jf. intro, portefølje mv. Dette har betydet frugtbare diskussioner i et 
fælles forum, og dette har fremmet såvel den individuelle som den fælles refleksion. Kollegi-
alt fællesskab og didaktisk mødested – har betydet en lettelse i dagligdagen i mødet med de 
studerende. Vi har haft en god konstituering af vores team, ligesom vi har haft en hensigts-
mæssig udnyttelse af den enkelte team deltagers kompetencer. 

Undervejs i vores arbejde er der indgået nødvendige kompromiser, der har taget hensyn til 
individuelle forskelligheder. Det er vores oplevelse at overbærenhed er en vigtig forudsætning 
for et teamsamarbejde! En af vores store udfordringer har været, at vi har været underlagt stor 
handletvang og et stort tidspres – og vi har ikke altid haft tid til at indgå ordentlige kontrakter 
med hinanden. Nogle gange (specielt på 2. år) er diskussionerne ikke ført til ende – jf. eksem-
pelvis Kochs Skoleprojektet og Didaktikseminarerne (i efterår og forår).  

 
Drøftelse af spørgsmålet: Hvad kvalificerer teamsamarbejdet?  
Udover de forhold, vi har nævnt ovenfor, mener vi, at en af forudsætningerne for, at vores 
team har fungeret, og at vi har opnået nogle gode kvaliteter i samarbejdet, har været, at alle 
har deltaget i teamet. Derfor mener vi også, at det er problematisk med opdeling af teamet i 
fuldgyldige og ikke-fuldgyldige medlemmer. Erfaringer var bedst fra det 1. års arbejde i tea-
met, hvilket måske hænger sammen med, at der var bedre overensstemmelse mellem vores 
tiltag og vores ressourcer. I teamsamarbejdet må vi sikre, at ambitioner svarer til de ramme-
satte muligheder og ressourcer. Det er vigtigt med god teamledelse, mødeledelse, referater og 
information (vi vurderer, at vi har haft et højt informationsniveau – men også, at vi generelt 
ikke har været gode nok til at informere hinanden ligesom vi heller ikke altid har fulgt vores 
forpligtelse til informationssøgning til dørs), fælles bevidsthed om teamets samarbejde, klare 
kontrakter i fht. fælles projekter og sikring af kontinuiteten i teamets arbejde.  

Det er vanskeligt at etablere en god teamorganisering. Det, at en person har overblikket 
frigiver energi til kreativitet. Samtidig er det vores oplevelse, at det er tidskrævende at være 
teamleder. Det er i det hele taget vores oplevelse, at der er brug for mere tid både til teamets 
ledelse og til teamets menige medlemmer Dette fordrer sandsynligvis, at individuel forbere-
delsestid konverteres til mødeaktivitet i teamet (fælles forberedelsestid). I vores team har vi 
været optaget af tanken om en tredeling i teamet (teamleder projektleder, procesleder). Princi-
pielt finder vi ideen god, men ikke alt har fungeret optimalt. 
 
Drøftelse af spørgsmålet: Hvordan kan vi arbejde videre med teamstrukturen 
på Ådas? 
Der er en almindelig opfattelse i teamet af, at der investeres for lidt fra seminariets side i for-
hold til teamsamarbejde. Man kan i princippet vælge at melde sig ud uden, at det får konse-
kvenser. Der opleves markant forskel på teams på seminariet, og der eksisterer en del mod-
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stand. Det, at det er legitimt at melde sig ud, betyder, at seminariet har et problem! Endvidere 
opleves det ikke hensigtsmæssigt at deltage i 2 teams.  

Ser vi bort fra ressourceproblematikken er det svært at se ulemper i teamsamarbejdet. De 
studerende har efter vores opfattelse klart profiteret af at være en del af et teambaseret uddan-
nelsesarbejde, og vores studerende skal jo som kommende lærere i folkeskolen også arbejde i 
teams. Sammenfattende mener vi, at den tid, der investeres i teamsamarbejdet, bliver rigeligt 
belønnet. På seminariet må der tages stilling til, om man vil teamsamarbejde, og i den forbin-
delse mener vi, det vil være en god idé med massivt fokus på teamsamarbejdet i læreruddan-
nelsens første to år. En række forhold må der i den forbindelse arbejdes videre med: 

 
• Hvordan tildeles teamet ressourcer (f.eks. i perspektivet teambaseret uddannelse vs. 

mere privatbaseret uddannelse)? 
• Hvordan rammesættes teamets arbejde? 
• Hvordan – og på hvad – forpligtes teamets arbejde? 
• Hvordan sammensætter vi teamet, så det bliver dynamisk? 
• Skal sammensætning af team styres af udviklingsarbejde? 
• Hvordan sikrer vi, at teams ikke starter fra scratchs hver gang (erfaringsformidling og 

kontinuitet)? 
• Hvordan skaber vi rum for et større samarbejde med praktikskolerne? 
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Bilag 1: Fremgangsmåde for evaluering i den samlede læ-
rergruppe 

Evalueringsmøde: 18. marts kl. 12.00-15.00 

Hensigten med mødet er, at vi får evalueret væsentlige områder af vores toårige udviklings-
projekt. I planlægningsgruppen har vi besluttet, at dette skal foregå ved selvstyrede fokus-
gruppeinterviews, hvor vi gensidig interviewer hinanden og får produceret referater, der kan 
danne udgangspunkt for vores anbefalinger i afrapporteringen. Vi har på forhånd fastlagt en-
heder (se nedenfor) som omdrejningspunktet for evalueringsarbejdet. Derudover har vi aftalt, 
at alle producerer et evalueringspapir, der lægges på konferencen ( jvf referat af 14.0105). 
 
Rammesætning af arbejdet:  
 Teamet deles i to grupper, der begge gennemfører en slags selvstyrende fokusgruppeinter-

view med hver enkelt enhed som omdrejningspunkt 
 Gruppe 1: Søren, Erik, Irene, Bitten 
 Gruppe 2: Preben, Birgit, Jørgen, Michael, Peter 
 Kaj og Jessie holder ferie og deltager ikke i teamets fælles evaluering. 
 Der udpeges en interviewer, der har til opgave at styre drøftelsen og en registrant, der har 

til opgave at lave et fyldestgørende referat, der senest den 1/4  lægges på konferencen. 
 Rollerne som interviewer og registrant går på skift ved hver enhed.  
 Der afsættes 30 minutter pr enhed og 10 minutters pause mellem hver. Dvs. kl. Ca. 14.15 

er alle tre enheder gennemdrøftet og der vil så være mulighed for at drøfte alt det, som vi 
ikke har taget højde for.  

 
Interviewguide: 

Enhed Kriterier  
De første to studieår som en 
basisdel (dvs. med en vek-
selvirkning mellem uddan-
nelsesholdet og stamholdet 
som en organisatorisk 

F

H
en-

ed) 
 
h

.eks.  
Hvilken betydning vurderer du dette samspil har haft for de 
studerende i projektet? 

vilke begrundelser kunne der være ( for – imod)? 
Hvilke forbedringer/ forandringer ville være nødvendige, hvis 
dette skulle realiseres som en fast del af ÅDAS måde at holde 
læreruddannelse på ?  

Portefølje og lærerfaglig-
hedsbegrebet som omdrej-
ningspunkt for, hvad lærer-
uddannelse og lærerarbejde 
går ud på  

H

 

F.eks.  
Hvilke positive erfaringer? 
Hvad har været problematisk? 

vilke forudsætninger skal være til stede hos de studerende? 
Hvilke forudsætninger skal være tilstede hos lærerne ? 
Hvilke forbedringer ? 

Teamet som den organisato-
riske forankring og ramme-
sætning omkring basisdelen 
af studiet 

H

F.eks.  
Hvordan opleves samarbejdet i teamet? 

vilket udbytte? Hvilke udfordringer? 
Hvad vil kunne kvalificerede teamarbejdet ? 
Hvordan kan vi arbejde videre med teamstrukturen på Ådas? 
Hvordan vurderes organiseringen af arbejdet i teamet? 
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Bilag 2: Den enkelte lærers skriftlige evaluering af udvik-
lingsarbejdet. 

Bitten Blaabjerg: Udvalgte nedslag 
Teamets læreruddannelsespraksis 
 
 Introforløbet 

De studerendes første møde med læreruddannelsen er væsentligt. Gennem vores tværfaglige 
introforløb, hvor omdrejningspunktet var ”Den gode lærer – den gode lærerstuderende ” som 
et fagovergribende fokus og, hvor vores særlige fokus var at introducere fælles sprog og be-
greber, at introducere forskellige undervisnings – og studieformer og at skabe sammenhæng i 
studiet og med praktikken, oplever jeg, at vi har haft fat i noget af betydning for læreruddan-
nelsens professionssigte, hvilket for mig at se tydeligt har afspejlet sig efterfølgende i de stu-
derendes engagement uddannelsen.  

Introduktion til læreruddannelsen er et af de områder, der udlagt til decentral forvaltning i 
de respektive teams. Dette betyder også, at det er op til det enkelte team at forhandle sig frem 
til et eventuelt introforløb. Jeg tror, at introforløb gennemført som tværfagligt projekt, hvor de 
studerende med et fælles fokus møder lærerne gennem fælles oplæg og forskellige arbejdsop-
gaver rettet mod praktikken kan være med til at kvalificere til at studere i en professionsrettet 
uddannelse - herunder at studere praktik – og i forlængelse heraf kan være med til at kvalifi-
cere til lærerprofessionen. Jeg finder det væsentligt, at der arbejdes videre med introtanken og 
naturligvis i forlængelse heraf arbejdes med grundige evalueringer heraf, måske som et led i 
en rettethed at studiet, også selv om det vil begrænse teamenes frihed til selvforvaltning.  
 
 Lærerfaglighed og portefølje  

Vores arbejde med lærerfaglighedsbegrebet som et fælles og fagovergribende fokus og om-
drejningspunkt for porteføljearbejdet har været med til at skabe en tættere sammenhæng mel-
lem de pædagogiske fag og liniefagene og har samtidig understøttet de studerendes lærings-
processer. De studerende giver udtryk for oplevelse af meningsfuldhed i forbindelse med por-
teføljearbejdet. Porteføljearbejdet er med til at skærpe de studerendes bevidsthed om deres 
læreprocesser, og det er samtidig med til at give et overblik over den basisfaglige viden, som 
de har arbejdet med i de respektive fag. Brugen af lærerfaglighedsbegrebet er af de studerende 
blevet oplevet som særlig værdifuld, idet dette har været med til at understøtte bevidstheden 
om treklangen i læreruddannelsen og måske også har styrket de studerendes praksislæring? 
Dette har været særligt tydeligt i forbindelse med 1. årgangspraktikken og det efterfølgende 
porteføljearbejde.  

Arbejdet med lærerfaglighedsbegrebet og porteføljen på 2. årgang har været mere diffust. 
Vi fik efter flere tilløb formuleret den nødvendige progression i lærerfaglighedsbegrebet fra 1. 
til 2. studieår. Vores intentioner i porteføljearbejdet på 3. semester var, sådan som jeg ser det, 
at vi med ”skoleovertagelsen” på Kochs skole og med lærerfaglighedsbegrebet som fælles 
omdrejningspunkt kunne styrke de studerendes praksislæring, deres professionskundskaber 
samt sammenhængene mellem fagteori, didaktik og skolepraksis. Men det fik vi vist aldrig 
formuleret noget fælles om! 

Jeg er ikke tvivl om, at der er mange børn og mange studerende, som har haft gode ople-
velser og har fået nyttige erfaringer i arbejdet med dette projekt, ligesom jeg er sikker på, at 
nogle af de studerende har udviklet nye kompetencer, måske især omkring projektledelse. Ser 
vi på de intentioner, som vi havde, og som vi nok ikke har formuleret særlig tydeligt overfor 
de studerende, så mener jeg ikke, at vi i arbejdet med projektet fik levet op til intentionerne. 
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Årsagerne hertil er, sådan som jeg ser dem, mange; de studerendes forventede forarbejde både 
i form af arbejdet med lærerfaglighedsbegreberne og det egentlige didaktiske arbejde var om-
fattende i forhold til den tid, der var afsat, og skoleovertagelsen var et ambitiøst projekt, som 
krævede grundig planlægning og rammesætning både didaktisk og organisatorisk og ikke 
mindst en organisatorisk forankring i både lærerkollegiet på Kochs skole og ÅDAS.  

Der er for mig at se, et potentiale og udviklingsområde i teamenes arbejde med faglige 
krav og lærerfaglighedsbegrebet i forhold til at styrke de studerendes didaktiske bevidsthed og 
praksislæring. Som introforløbet finder jeg, at vi i arbejdet med lærerfaglighedsbegrebet og 
portefølje har nogle værdifulde erfaringer fra de to års arbejde. Erfaringer, som der med fordel 
vil kunne videreudvikles på et dybere arbejde med fagenes krav og kriterier  
 
 Teamets interne arbejde 

Det har været givende og udfordrende at arbejde i teamet på U1 03. Vores introprojekt, arbej-
det med lærerfaglighedsbegrebet og de 4 porteføljer samt didaktikprojektet taler for sig selv, 
hvad angår teamets engagement, initiativrighed og ambitioner omkring udvikling af lærerud-
dannelsesdidaktikken. Vores arbejde med at afklare egen kultur og indbyrdes relationer gen-
nem udvikling af fælles værdier og pædagogiske holdninger, har som PJ skriver det, fundet 
sted i tilknytning til de konkrete læreruddannelsesdidaktiske tiltag. Så vidt så godt.  

Her på 2. studieår har vi haft rigtig meget i spil, og selv om vi gennem en række tiltag; den 
store tavle, nedsættelse af en række arbejdsgrupper og en delt projekt – og teamleder struktur 
har forsøgt at være på forkant med en organisering, der kunne understøtte de forskellige tiltag 
på 2. årgang , har vi generelt haft problemer med at følge tiltagene til dørs. Der er selvfølgelig 
mange årsager hertil, f.eks. er det generelle arbejdspres og det faktum, at 4 af teammedlem-
merne også er teammedlemmer på 1. årgang sikkert ikke uden betydning. Jeg tror imidlertid 
også, det er væsentligt at gå lidt tættere på arbejdet i teamet og beslutningsprocesserne i tea-
met. At beslutte er at vælge. I projektets første år fik vi valgt nogle tiltag, som i vid udstræk-
ning kunne realiseres ved af et par teammedlemmer påtog sig planlægningsopgaven, og de 
øvrige teammedlemmer skulle så møde op en enkelt dag og deltage i gennemførelsesfasen; 
f.eks. praktikprojektet og portefølje 1 o g2. 

I projektets 2. år derimod valgte vi nogle tiltag, som var langt mere omfattende og forplig-
tende idet disse i vid udstrækning omfattede eller kom til at omfatte mange teammedlemmer 
både i planlægningsfasen og i gennemførelsesfasen. Netop dette at analysere tiltagenes karak-
ter og omfang på 2. årgang har efter min mening været en akilleshæl i vores arbejde. Jeg tror, 
at vi med fordel kunne have været skarpere, når det handler om at kortlægge valgmuligheder 
og analytisk forudse konsekvenserne af disse. På denne måde kunne vi måske have skaffet os 
et overblik, som kunne have kvalificeret både vores valg, og det kunne også have betydet 
nogle fravalg og stærkere prioriteringer. Både didaktikprojektet og skoleovertagelsen er for 
mig at se et eksempel på dette. 

Ovenstående skal ses i lyset af den udviklingsopgave, vi har påtaget os, og som ligger im-
plicit i de tiltag, vi har arbejdet med. Disse forudsætter en læringskultur, så vi har mulighed 
for at udvikle og bruge nye kompetencer. Vi har gennem forskellige tiltag i teamet f. eks. i 
arbejdet med lærerfaglighedsbegrebet og det narrative arbejdet med læring gennem tænkning 
( f.eks. oplæg og studier af litteratur) og læring gennem diskussion. Vores arbejde med at om-
sætte dette til konkrete bud på lærerfaglighedsbegrebet på 2. årgang viste sig at være så 
omfattende, og så foregik det i øvrigt også samtidig med didaktikprojektet, at vi først meget 
sent i forløbet blev klare på vores forståelse heraf. Faktisk foregik dette umiddelbart før 
opstarten af skoleovertagelsen på Kochs skole. Tilsvarende har vi takket være PM`s 
engagement og viden om det narrative har været inspirerede af dette, men haft svært ved at 
implementere tankerne f.eks. i didaktikprojektet. 
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Ovenstående aspekter, dvs., teamets arbejde med udvikling af læringskultur, som forud-
sætning for og som led i at kunne planlægge og gennemføre kvalificerede tiltag, og teamets 
arbejde med at kortlægge valgmuligheder og analytisk forudse konsekvenserne af disse, er for 
mig at se nogle af de grundlæggende forhold, som der bør arbejdes med i ethvert udviklings-
orienteret team. Jeg er enig med IS i, at den ideelle situation ikke eksisterer. I lyset af den be-
tydning, som teamene aktuelt tillægges på ÅDAS finder jeg det væsentligt, at vi på det orga-
nisatoriske plan peger på nogle forhold, som vil kunne kvalificere teamenes arbejde.  

Man kan vælge at forstå teamene som et praktisk koordineringsorgan omkring et uddannel-
seshold. Man kan også vælge at se teamene som en udviklingsgruppe, der i fællesskab arbej-
der henimod, at uddannelsen tilrettelægges og gennemføres på et højt fagligt niveau og byg-
ger på et synligt samvirke mellem praktik, liniefag og pædagogiske fag (Studieordning 2004, 
s. 4). Teamledelse og organisering af teamets arbejde og kompetencerne til i fællesskab at 
arbejde kvalificeret med disse processer er for mig at se afgørende, hvis vi vælger at definere 
teamets opgave som udviklingsorienteret. Jeg mener, at der i teamsamarbejdet er et stort po-
tentiale til en videreudvikling af treklangen i læreruddannelsen. Dette har vi som tidligere 
nævnt en række eksempler på i vores projekt. Jeg mener også, det er væsentligt at erkende, at 
der er tale om omfattende og ressourcekrævende processer, hvis ambitionen om en videreud-
vikling af treklangen i læreruddannelsen skal realiseres gennem teamene på 1. og 2. årgang. 
Dette forudsætter bla. kompetenceudvikling og nytænkning både i forhold til vores ressource-
anvendelse, og også i forhold til vores arbejdsorganisering, således at den nødvendige fordy-
belse og udvikling i teamet understøttes. 
 
  
Birgit Nielsen: Evaluering af team arbejde U1 årg. 03 
 
Jeg synes der er blevet skrevet mange fornuftige ting i de foregående indlæg, og så vidt jeg 
kan se, har jeg ikke så meget der kan supplere yderligere.  

Dette måske også fordi jeg i skrivende stund sidder jeg med en masse frustrationer over et 
didaktikforløb, som jeg i den grad synes har haft mangel på fælles interessepunkter. En fru-
stration over at være blevet ”ladt i stikken”. Den enighed vi havde ved årets start om at de to 
didaktik forløb skulle tænkes sammen er ikke blevet gennemført. Det bunder for mig at se i, at 
vi i teamet ikke har taget os tid til at finde en formulering og en dagsorden vi alle har været 
enige om. Jessie skriver: at til trods for dette har de studerende været gode til at løse de mange 
forskellige opgaver og udfordringer som denne plan har lagt op til. Det er jeg uenig i. Jeg har i 
disse to uger, og specielt den sidste, oplevet at flere af de studerende ikke har arbejdet med de 
opgaver der var blevet givet i 2. linjefag, da de havde andre opgaver i de pædagogiske fag, 
som de åbenbart prioriterede. I dag gik 4 studerende pludselig midt i vores fremlæggelse af 
undervisningsplaner, fordi de skulle til vejledning med deres pæd.lærer vedr. deres praktik. 
En ting er, at vi ikke har fået planlagt dette forløb tilfredsstillende, men hvis vi begynder at 
underminere hinanden står det skidt til. 

Dette er måske ikke særligt konstruktivt til en evaluering, men det har fyldt temmelig me-
get for mig, hvorfor jeg skriver det. 

Ellers vil jeg sige, at jeg synes det har været fantastisk at arbejde sammen med jer alle, og-
så selvom min del af det ikke har været så stor. Som nyansat lærer har det været utroligt giv-
tigt og motiverende, at opleve den fælles ånd og det engagement der grundlæggende har ken-
detegnet teamets arbejde, uanset om det har været med henblik på udviklingsarbejdet eller 
med lærerfagligheds begrebet.  
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Irene Søndergaard: Evaluering af udviklingsarbejdet i U1/03 set fra 
en 2.liniefagslærers synspunkt. 

Vi har, så vidt jeg husker, ikke lagt bestemte rammer om vores evalueringer. Jeg har mest lyst 
til at skrive min i en sammenhængende historie, så det gør jeg. 
 

Mine tidligere  erfaringer med team-samarbejde er lidt brogede, for meget krudt brugt på 
modstand mod at prøve nyt, så da jeg inden sommerferien fandt ud af, at der var et udvik-
lingsarbejde på vej omkring to fokuspunkter: læreruddannelsesdidaktik og teamlæring, meldte 
jeg mig som interesseret. Min forventning var, at de lærere, der var villige til at gå ind i et 
udviklingsarbejde også ville være interesserede i at satse på teamarbejdet. 

Da vi startede efter sommerferien viste det sig, at ikke alle i teamet var gået ind i arbejdet 
med åbne øjne, men de ”nye” meldte fra starten klart ud, at også de var indstillet på at gå ind i 
udviklingsarberjdet med alt, hvad det indebar. Det gav fra starten en god atmosfære på mø-
derne. Vi skulle ikke først bruge tid på at overbevise hinanden om det nyttige i at bruge tid på 
teamsamarbejdet. 

2. liniefags position er speciel. Hvor de pædagogiske fag, 1.liniefag og krist-liv i virkelig-
heden altid har kunnet arbejde sammen, hvis de ville det, på grund af sammenfald i hold, stil-
ler sagen sig anderledes med 2.liniefag, hvor de studerende for det meste kommer fra flere 
stamhold. Det kan undertiden give en ”kludetæppefornemmelse” af, hvad de studerende har 
arbejdet med i de andre fag og en risiko for unødvendige gentagelser. Nogen har fx hørt noget 
om Klafki, andre ikke. 
 
Introprojekt og praktikprojekt. 
Vores første projekt, introprojektet, var helt anderledes end de foregående introprojekter, jeg 
har deltaget i. 

Vores ambition var, at de studerende udover deres eget stamholdet skulle lære de to øvrige 
hold samt alle teamets lærere at kende. 

Derudover ville vi introducere en fælles sprogbrug og fælles forståelse af projektarbejds-
formen. Det betød en stram planlægning og et krævende program for både lærere og stude-
rende. (Jeg husker en kommentar fra en studerende fra et af de øvrige team, som mente, at det 
var ”synd” for vores studerende, at de skulle lave så meget). Min oplevelse af introprojektet 
var meget positiv. I stedet for en samling tilfældigt sammensatte perler på en snor, som intro-
ugerne let kan fremstå som, fungerede intro-ugerne efter min mening som en sammenhæn-
gende introduktion til lærerstudiet. 
Denne opfattelse blev bekræftet, da dagligdagen startede. De studerende var allerede godt på 
vej til at blive studerende, de kendte andre end deres hold og kendte de øvrige lærere i teamet 
og en del begreber var introduceret. Jeg mener også de havde forståelsen af at vi ”ville dem 
noget” 
 
Porteføljen og lærerfaglighed. 
Den fælles introduktion og den fælles brug af begreber og sprog kom tydeligt frem i vores 
første porteføljeforløb. Forskellen til gamle erfaringer med studiejournalen var slående. De 
studerende havde arbejdet seriøst og målrettet med porteføljerne og igen kom styrken i team-
organiseringen frem, idet porteføljegrupperne i fremlægningen gik på tværs af stamhold og 
liniehold. Dette betød givtige og spændende fremlægninger fra forskellige fag, der kunne dra-
ge fordel af den fælles sprogbrug. 

Årets sidste portefølje blev anderledes idet vi trods tids- og eksamenspresset på de stude-
rende havde indlagt en praktisk-musisk dimension i fremlæggelserne. Dette vakte indled-
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ningsvist nogen modstand, men den blev overvundet og den almindelige mening var, at det 
var ”synd” for dem, der ikke deltog, for de var virkeligt gået glip af noget. Jeg mener i øvrigt, 
at det var rigtigt, at prøve noget ”andet”. De studerende og vi er tilbøjelige til at gentage suc-
cesser. ”Det fungerede godt, lad os gøre det igen”. Det kan imidlertid blokere for andre måder 
og tilgange. Gør man tingene på en anden måde, viser de ændrede tilgange nye vinkler. 
 
1-år – alt i alt, set fra billedkunst 2. liniefag 
Mit hold: Fra snæver faglig vinkel et vældigt godt hold, hvor det efter min opfattelse var tyde-
ligt, at vores forsøg på at få tingene til at hænge sammen havde styrket de studerendes retning 
og bevidsthed om, at de var lærerstuderende og skabt en større sammenhæng på holdet på 
trods af at de kom fra forskellige stamhold.. 

 
2.år Praktikforløb. 
Som 2. liniefagslærer var man helt ude på sidelinien i forhold til første praktikperiode på 2. år.  
Jeg havde fået en forståelse af at hensigten var, at vi også på andet liniefag også skulle foku-
sere på didaktik og gjorde det, men uden sammenhæng med resten og uden klar fornemmelse 
af, hvordan 1.liniefag og pædfagene arbejdede. (Det ville nok have været en god ide af mig, 
om jeg havde gjort noget aktivt for at finde ud af det, men det gjorde jeg altså ikke) 

I skrivende stund er vi i gang med årets 2. praktikforløb og det er så endt med en solofore-
stilling for  2. liniefag. Pædlærerne kører deres eget forløb i stamholdsregi, og vi kører vores 
eget på 2.liniefag. Vi er vist alle enige om, at vi ikke har været heldige med planlægningen af 
disse to forløb, og at der er nogle muligheder vi ikke fik prøvet.  

 
Porteføljeforløbet: Kochs Skole 
Porteføljeforløbet i december blev til en skoleovertagelse, hvor de forskellige lærerfaglighder 
skulle afprøves på en hel skole med alle børn og lærere. 

Det var en kompleks sag og planlægningen vanskelig og ikke stram nok. At tingene ikke 
faldt fra hinanden skyldes ikke mindst vores gode studerende. Der er ikke tvivl om at de har 
indhøstet nyttige erfaringer i forhold til de mange aspekter, der ligger i at få en hel skole til at 
fungere i 14 dage i en tværfaglig struktur. Det er en vigtig del af lærerfagligheden at kunne 
fungere i den slags situationer og forløb. Jeg ser det som positivt, at der løbende var diskussi-
oner om fagligheden i de enkelte fag blev tilgodeset i tilstrækkelig grad. Det viser, at vores 
studerende netop er optaget af lærerfagligheden og opmærksomme på rammernes positive 
eller negative betydning og vanskelighederne i at tilgodese alt i en tværfaglig sammenhæng.. 
 
Lærerne i teamet 
Det har været en positiv oplevelse at fungere som lærer i U1/03. Det har været en lyttende 
gruppe, der har været villig til at gå ind på andres tankegang. At vi ikke har formået at få alt 
til at hænge sammen, holder mig ikke vågen om natten. Den ideelle situation eksisterer i vir-
keligheden aldrig. For mit eget vedkommende betød personlige problemer, at jeg i en periode 
kørte for nedsat blus, og lænede mig op ad andre.  

Da vi på seminariet for nogle år siden startede med teamstrukturen var et af argumenterne, 
at vi i stedet for at bruge = spilde kræfter på teamsamarbejdet ville vinde noget ved at fungere 
i sammenhængen. Det synes jeg har holdt stik i vores forløb. Seminariet er en meget stor ma-
skine, og mindre sammenhænge, hvor man arbejder med noget fælles er på mange måder nyt-
tige. 
Set i tilbageblik kunne vi have gjort mere for at få ”den store tavle” til at fungere på 2.år, det 
ville have bragt tingene videre. Vi kunne også have strammet op omkring planlægningen af 
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didaktik på 2. årgang og Koch-skole porteføljen, men det gjorde vi altså ikke, og den er ikke 
længere. 

Så alt i alt – fra min synsvinkel – jeg har det godt, når jeg tænker på vores team og det, der 
er kommet ud af vores fælles arbejde. 
 
 
Jessie Hansen: Overvejelser over værdsættende aktiviteter på U1-
03/23.11-12-13 med studerendes studieaktiviteter og teamets sam-
arbejde og teamlæring. 

1.studieår 
 
Forud for studiestart : Arbejdet med visionerne i teamet 
Det har været betydningsfuldt, at teamet har brugt tid på at afklare egen kultur og  indbyrdes 
relationer gennem udvikling af fælles værdier og pædagogiske holdninger. Disse værdier og 
holdninger er kommet til udtryk i de fælles visioner og de formulerede ideer samt gennem 
diskussioner af den undervisningsmæssige praksis. Gennem teamsamarbejdet oplever jeg, at 
vi har fremmet det faglige og pædagogiske samarbejde (mellem os lærere.) 

Jeg mener, at en væsentlig afklaring har været  teamets forståelse af lærerfaglighedsbegre-
bet som erhvervelse af forskellige kompetencer i relation til skole, undervisning og 
børn.(Udspil 1: Et sammenskudsgilde) herunder Autenticitet (Udspil 2: 7 kompetencer) samt 
en narrativ læreruddannelsesdidaktik (Udspil 3: triadisk lærerfaglighed) 

Det har ligeledes været værdifuldt, at teamet har udarbejdet en slags virksomhedsplan for 
arbejdet på uddannelsesholdet med baggrund i en diskussion af teamets forståelse af værdi- 
og kompetencebegrebet. Alle fag, repræsenteret ved teammedlemmer, har således formuleret 
sig omkring deres fags særkende og fagforståelse set i forhold til at fremme de studerendes 
almene lærerkompetencer. 

Vores teamledelse har på 1. år været organiseret med en fast struktur med en teamkoordi-
nator, vekslende referenter og adhoc opgaver til teamets medlemmer. Jeg mener, det helt cen-
trale og værdifulde har været vores fælles ideudvikling og erfaringslæring, hvor enkeltmed-
lemmer i teamet har påtaget sig opgaven at sætte sig ind i aftalte problemstillinger og give 
oplæg til teamet som udgangspunkt for en faglig drøftelse og afklaring. Dermed har vi udnyt-
tet team- medlemmernes forskellige ressourcer. 
 
Planlægning af intro til studiestart i teamet 
Det har været værdifuldt, at teamets medlemmer i samarbejde har planlagt et introforløb med 
det formål at realisere teamets intention under temaet: ”Lærer i skolen”. Den narrative ud-
dannelsesdidaktik om den professionelle lærerrolle. Herunder har det været værdifuldt, at de 
studerende har mødt forskellige undervisnings-og organisationsformer bl.a. at de studerende 
har oplevet undervisning på uddannelsesholdet, stamholdet og studie-praktikgruppe. 

De har i den forbindelse ligeledes mødt alle lærerne i teamet gennem fælles oplæg og un-
dervisning. 

Det har været værdifuldt at introducere porteføljebegrebet som en særlig egnet evalue-
ringsform, hvor der arbejdes med den studerendes individuelle refleksioner over teori og 
praksis.  
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Holdenes studieplaner-undervisning i fag 
Det har været værdifuldt, at vi har synliggjort for hinanden, hvordan den enkelte seminarielæ-
rer tænker indhold og organisering af sit/sine fag, således at en koordinering af planer for pæ-
dagogiske fag og liniefag kunne skabes med udgangspunkt i teamets visioner om bl.a. udvik-
ling af professionel lærerfaglighed. De studerende har tilkendegivet, at der i perioder har væ-
ret en værdifuld sammenhæng i indholdet mellem fagene, hvilket har betydet, at de har benyt-
tet sig af forskellige (fagenes) erkendeformer til forståelse af den samme problematik i flere 
fag. 

Den narrative læreruddannelsesdidaktik er kommet til udtryk specielt i psykologifaget på 
hold 23.12, som en social-konstruktionistisk narrativ forståelsesramme, hvor fortællingen om 
”lærerens holdninger og handlinger” har dannet baggrund for de studerendes erkendelse af, 
hvordan mening og forståelse konstrueres. Det optimale resultat af denne læreproces har væ-
ret udvikling af de studerendes lærerrolle mod større opmærksomhed på egne reaktionsmøn-
stre  i relationen til eleven. En del studerende har fået øje på betydningen af et ressourcesyn 
på elevens potentialer og kompetencer i stedet for et mangelssyn. 

Det har været værdifuldt, at teamet har været orienteret om tilrettelæggelsen af praktikken 
på 1.år i forhold til opgaver og efterbehandling. På denne praktik har der været fokus på Sko-
len som  kulturinstitution. Det har været intentionen, at de studerende aktivt skulle anvende 
faglig viden og færdigheder i folkeskolens praksis, hvilket kom til udtryk i en fælles stillet 
opgave med mulighed for at  undersøge skolekulturen på de pågældende praktikskoler. 
 
Porteføljedokumentation i 1. semester 
Det har været værdifuldt at introducere portefølje som læringsstrategi og evalueringsmetode 
til de studerende. Det har drejet sig om den studerendes eget udvalg af repræsentative arbej-
der, samlet gennem en periode fra august til november med henblik på vurdering. Selve porte-
føljedagen blev organiseret på tværs af stamhold med en lærer fra teamet i hver gruppe. Alle i 
gruppen præsenterede på skift indholdet i dokumentationsmappen med udgangspunkt i et 
sammenfattende refleksionspapir. Den studerendes aktive medspil og vurdering af egen  lære-
processen var i fokus. De medstuderende havde mulighed for at spørge ind til erfaringer, for-
ståelser og handlinger. Jeg var ikke i tvivl om værdien af, at de studerende lyttede til hinan-
dens engagement og værdsættelse. Evalueringen blev autentisk, idet den byggede på det, den 
studerende havde observeret, registreret og dokumenteret. I øvrigt oplevede jeg, at de stude-
rende gav udtryk for, at indholdet i mappen gav overblik over semestrets arbejde. Og jeg kun-
ne som lærer opleve, hvordan den enkelte studerende konstruerede sin egen forståelse af sin 
studieproces.  
 
De studerendes læring og udvikling 
Jeg ser tegn på læring, når den studerende har viden om, hvad det vil sige at lære noget, et 
præcist og relevant fagligt professionelt sprog for at kunne tale med om læringsproblemstil-
linger og træning i de fornødne kompetencer for i praksis at kunne igangsætte, styre og vurde-
re egen læreproces. 

Der er sket en udvikling, når den studerende har foretaget en personlig-værdimæssig afkla-
ring og et valg. En afklaring af hvilken mening, betydning, det har for vedkommende at lære 
det stof, som holdet og læreren i samarbejde har valgt at gøre til undervisningens indhold. 

Der er et godt studiemiljø, når studerende opleves motiverede intellektuelt og følelsesmæs-
sigt, og når studerende  føler sig ansvarlige- og handlingorienteret med lyst og kompetencer 
til produktiv deltagelse i holddiskussioner og kompetence til produktivt, ligestillet gruppear-
bejde. 
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Porteføljedokumentation i 2.semester 
Det var værdifuldt, at de studerende blev inddraget i planlægningen af den 2. porteføljefrem-
læggelse, som fandt sted umiddelbart efter  aflevering af eksamenssynopser. Den praktisk-
musiske dimension skulle inddrages i gruppernes organisering af indholdet. Der blev afsat 3 
dage til arbejdet i grupperne på tværs af stamhold. Overskriften blev: Lærerfaglighedscollage, 
begrundet i at lærerfagligheden skulle være et centralt tema med fokus på den tværfaglige 
dimension i forståelsen af lærerrollen. 

Det var værdifuldt, at de studerende oplevede, at det var muligt at dokumentere lærerfagli-
ge kompetencer gennem nonverbale udtryksformer. 
 
Teamledelse og teamorganisering 2. år 
Det var betydningsfuldt, at teamet brugte tid på at diskutere ny struktur og organisering på  2. 
år. Der blev givet oplæg om forskellige modeller for selvledelse og afslutningsvis valgte vi en 
delt teamlederfunktion, samt rullende ad hoc opgaver til alle i teamet. 1) En valgt teamleder 
med koordinatorfunktion og 2) en valgt projektleder med udviklingsperspektiv samt 3) en 
valgt person med fokus på procesledelse 4) en valgt fast referent. 
 
Teamets mål og visioner 
Vi præciserede vores mål og visioner for det kommende års arbejde. Vores fælles forståelser 
skulle implementeres i vores undervisningsplaner. Målene var stadig: 
 Læreruddannelsesdidaktik med et tværfagligt sigte med teoretisk-videnskabelig viden, 

praktisk kunnen og etisk dømmekraft.(Visionsmål) 
 Teamets egen kultur og indbyrdes relationer mod fælles værdier og pædagogiske holdnin-

ger 
 Evaluering af teamets samarbejde om målet. (Udviklingsmål) 
 Udvikling af funktionsduelige organisationsformer (Arbejdsmål) 

Jeg er blevet opmærksom på forskellige måder at  kommunikere på i teamet alt efter hen-
sigten: Information, refleksion, forhandling, beslutning, iværksættelse, formidling, opfølg-
ning. 

Jeg har som teammedlem udviklet kompetencer, som omfatter ny viden , nye begreber og 
nye teoretiske forståelser, bl.a.narrativ lærerfaglighedsdidaktik. Ligeledes har jeg fået øje på  
eksisterende proces- og handlingskompetencer,  og disse er blevet sprogliggjort bl.a via. por-
teføljeevaluering. Og endelig bliver vores fælles erfaringer tematiseret og kategoriseret gen-
nem fokusinterviews i teamet. 

Af metakompetencer har jeg som teammedlem udviklet: Indsigt i selvledelse, selvlæring 
gennem dialog og handling og gensidig undervisning via oplæg i  netværket. Jeg har fået øje 
på det lærende teams tre kulturlag : Artefakterne (konkrete handlinger, mødeformer) og vær-
dierne, mål og succeskriterier samt grundlæggende antagelser og forståelser af centrale begre-
ber. 

I teamet har der været mange kompetencer tilstede, som muliggjorde samarbejdet. Det dre-
jer sig bl.a. om evner til løbende at gøre status over teamarbejdet, korrigere forhold, som ikke 
fungerer. Evner til at tilføje viden og færdigheder og evner til at skabe kultur, videreudvikle 
samspil mellem liniefag og  pædagogiske fag og  den professionelle lærerrolle. 

Da det er en kompleks opgave for en seminarielærer alene at håndtere de studerendes læ-
rings-og udviklingsproces, er værdien af et fælles fundament i teamet altafgørende for resulta-
tet. Dette fundament har været bygget på et positivt samarbejde med  respekt for den enkelte, 
fælles ansvarsfølelse for arbejdet i teamet, plads til didaktiske refleksioner, fokus på studeren-
des professionaliseringskompetence, fokus på teamudvikling, fælles ansvar for visionerne og 
ikke mindst betydning af at kende hinanden. 



Læreruddannelsesdidaktik – narrativitet – teamlæring – et udviklingsarbejde i læreruddannelsen 
Portefølje - del 1: Fra teamets interne arbejde 

Århus Dag- og Aftenseminarium 2005 
 
 

 72

Undersøgelser viser teamarbejdets fordele 
Jeg kan nikke genkendende til følgende fordele ved teamarbejdet: Tæt lærersamarbejde letter 
presset på den enkelte lærer og kvalificerer undervisningens planlægning, hvilket øger trivslen 
i lærerarbejdet. Når der er flere lærere sammen om undervisning, er der behov for udveksling 
af erfaringer. Ikke mindst den fælles refleksion over praksis udvikler kompetencer og læring 
gennem jobbet. Der er bedre mulighed for at skaffe sig overblik og arbejde på nye måder med 
indhold og organisering af undervisning samt udvikling af  tværfaglige kompetencemiljøer 
(liniefag og pædagogiske fag), der tilsammen er grundlæggende for uddannelsen. 
 
”Den store tavle”-teamets koordinering af planer på 2.år 
Udviklingsarbejdets fælles udgangspunkt: 
1)”At teamet arbejder med udvikling af en læreruddannelsesdidaktik, som vægter samarbej-
det mellem og på tværs af liniefagene og de pædagogiske fag.” 
2)”At teamet arbejder med egen kultur og indbyrdes relationer f.eks. udvikling af fælles vær-
dier og pædagogiske holdninger.” 
Der arbejdes med en fælles forståelse af vores arbejdsopgave på 2. studieår. 
Der sættes synlige arbejds- og udviklingsmål 
Fortsat arbejde med fælles forståelse af en narrativ læreruddannelsesdidaktik 
Fælles begreber og fælles sprog og fælles indholdsdrøftelse 
NR som sparringspartner med hans syn på fordele ved en narrativ læreruddannelsesdidaktik 
Udnyttelse af vores komplementære faglige og pædagogiske kompetencer 
Alle fag orienterer om, hvordan faget kan bidrage til kvalificering af lærerstudiet via teore-
tisk-videnskabelig viden, praktisk kunnen og etisk dømmekraft på 2. studieår. 
Fortsat udvikling af fælles værdier og pædagogiske holdninger. 

”Den store tavle” blev en synliggørelse af, hvad lærerne i fagene havde af overvejelser om 
planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning på 2.år. I denne proces deltog ud-
valgte studerende fra stamholdene. Vores arbejdsmål skulle realiseres, og der skulle tænkes i 
undervisningsprogression. Det første projekt skulle være et fire ugers didaktikprojekt med 
fokus på planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning rettet mod den kommen-
de praktik. Fokus for alle tre hold skulle være fremstilling af og overvejelser over undervis-
ningsplaner.  
 
Didaktikprojektet  
De studerende fordybede sig i problemstillinger, der knyttede sig til undervisningen i almen 
didaktik og fagdidaktik i perioden op til praktikken. De fremlagde planer og gav udtryk for et 
behov for at skrive en egentlig didaktikopgave på niveau med 3.års eksamensopgave. Dette 
blev iværksat og der blev afsat tid til feedback. Praktikken blev evalueret i didaktikseminaret 
med læreren i 1. liniefag og læreren i  de pædagogiske fag. En fælles planlægning mellem de 
enkelte lærere på stamholdene blev gennemført som formelle tværfaglige forløb med et fælles 
tema. 
 
Tværfagligt projekt på Kochs skole 
Som opfølgning på de to porteføljefremlæggelser på 1.studieår blev det muligt at etablere et 
tværfagligt projekt med Kocks skole en uge i december. Projektet var rettet mod lærerfaglig-
hed i samspil med elever i skolen. Teamet fandt, at perioden med projektet  var så væsentlig 
for de studerendes udviklinger af erfaringer med planlægning af skoleprojekter, at vi aftalte 
mødepligt med de studerende.  De studerende blev inddraget i alle projektets faser fra de før-
ste møder med en gruppe lærere fra skolen til planlægning af emner, organisering af under-
visning, gennemførelse og evaluering. Der blev evalueret på Kochs skole og på seminariet, og 
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de studerende gav udtryk for deres mening og værdisætning via spørgeskemaer. Projektet har 
givet anledning til mange væsentlige diskussioner og problematiseringer af alle faser i et pro-
jektarbejde med en hel skole. Jeg oplevede betydningen af, at grupperne arbejdede på tværs af 
stamhold med grupper af børn. Idet gruppernes undervisningsplanlægning var forankret i fag-
lige kompetencer fra 2. liniefag. 
 
Didaktikseminarer 
Som optakt til 2.periode med praktik har teamet skulle samarbejde om det 2. didaktikseminar. 
Det har drejet sig om 2. liniefag og de pædagogiske fag. Planlægningen har båret præg af 
mange interesser og derfor har samarbejdet ikke været optimalt. De studerende har været gode 
til at løse de mange forskellige opgaver og udfordringer, som denne planlægning har lagt op 
til. 
4. semester slutter med fremlæggelse af dokumentationsportefølje af 2. års udvikling af lærer-
kompetencer, viden og forståelser. 
 
Anbefalinger: 
 At teamet konstituerer sig med en tredelt ledelse (koordinering, udvikling, proces) 
 At teamet skriftligt tydeliggør  visioner, mål og handlinger (undervisningsplaner) 
 At udviklingslederen iværksætter udviklingstiltag (nye forståelser, læring) 
 At koordineringslederen leder møderne efter en aftalt struktur 
 At proceslederen har fokus på relationer og dynamik i teamet 
 At der er en fast referent 
 At alle i teamet bidrager med oplæg til ny læring 
 At teamet iværksætter projekter for uddannelsesholdet (progression) 
 At samarbejdet i teamet og på uddannelsesholdet opleves kontinuerligt 
 At der arbejdes med porteføljeevaluering hver semester 
 At der gives tilstrækkelig tid til afholdelse af møder 

 
 
Kaj Østergaard: Evaluering af udviklingsarbejdet på U1/03 over stu-
dieårene 2003/2004 og 2004/2005 

Jeg vil i det følgende ikke beskrive de enkelte forløb, da dette er gjort andetsteds, men kun 
evaluere og vurdere disse. 

For mig var dette første gang, jeg prøvede at starte et førsteårshold på den ordinære uddan-
nelse op, så jeg har ikke nogle andre hold eller forløb, jeg kan sammenligne med. Derfor er 
forløbet ”normalt” for mig, og jeg har lidt svært ved at skelne mellem, hvilke ting vi ville ha-
ve sat i værk, hvis vi var et ”normalt” uddannelseshold, og hvilke initiativer som skyldtes 
vores udviklingsarbejde.  

Når jeg ser tilbage på de to år, er der en række forløb, som står meget klart for mig. Når jeg 
ser på det skriftlige materiale er disse imidlertid suppleret med en række forløb, som står no-
get mere uklart. Fravær fra et enkelt møde/undervisningsdag kan gøre ”en verden til forskel”, 
fx var jeg ikke til det teammøde, hvor ”den stor tavle” blev lavet, hvorfor dette heller ikke 
siger mig ret meget, og jeg har meget svært ved at vurdere betydningen for gennemførelsen af 
2. studieår. Jeg har derfor valgt at tage fat i de elementer, som har sat de dybeste spor hos 
mig. 
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Lærerfaglighedsbegrebet og portefølje 
For mig og min undervisning har det været af stor betydning at kunne sætte de ting vi arbejder 
med i faget ind i en større sammenhæng. At være lærer kræver at kunne forholde sig ”bredt” 
til elever, almendannelse, begrebet skole osv, samtidig med at man kan forholde sig til de 
enkelte fag og deres bidrag til de overordnede sammenhænge. Dette synes jeg, på eksempla-
risk vis er sket gennem arbejdet med lærerfaglighedsbegrebet sideløbende med de enkelte fag. 
Jeg har oplevet det som meget lærerigt for de studerende at forholde sig til lærerfaglighedsbe-
grebet, når de har evalueret. På denne måde har de gentagne gange skullet forholde det samle-
de studie til deres fremtidige lærerarbejde. Porteføljen som evalueringsredskab har vist sig at 
være meget brugbar, både på grund af de mangfoldige variationsmuligheder og på grund af 
den direkte overførbarhed til folkeskolen.  
 
Didaktikseminarer 
De to didaktikseminarer har været meget opsplittede: Det første planlagt og gennemført af 1. 
liniefag og pæd. fag, det andet af 2. liniefag og pæd. fag. Det første, hvor jeg deltog, var sam-
tidig del af det større ”didaktikprojekt”, og således en del af en større helhed. Helheden, ”det 
store didaktikprojekt”, blev aldrig det store fællesprojekt ud over de perioder, hvor vi var 
”tvunget sammen”, nemlig i didaktikseminaret og i tværfaglighedsprojektet på Kochs Skole. 
Alligevel viste didaktikprojektet sig som en fortrinlig ramme om didaktikseminaret, der gav 
de studerende lejlighed til at overveje 1. liniefag som en del af en større helhed. Det er mit 
klare indtryk, at didaktikseminaret var særdeles udbytterigt for de studerende, og det er godt 
for faget ind imellem at bruge tid på at se det hele i et lidt større perspektiv.  

Det kunne naturligvis være interessant i fremtiden at gå videre af denne vej: Jeg er helt 
overbevist om, at didaktikseminarerne vil vinde betydeligt ved at indgå i et overordnet forløb, 
hvor de pædagogiske fag indgår sammen med begge liniefag, således at de to didaktiksemina-
rer ikke splittes mellem de to liniefag.  
 
Overtagelsen af Kochs Skole (3. lærerfaglighedsportefølje) 
Dette projekt er det bedste eksempel på dårligt samarbejde i teamet. Netop her nåede vi aldrig 
at få diskuteret igennem, hvad vi ville med projektet og hvorfor. Ret hurtigt overtog de stude-
rende projektet, hvilket selvfølgelig var intentionen og rigtig godt, men de manglede et over-
ordnet formål og en begrundelse for projektet fra vores side. Formålet for de studerende blev 
derfor blot at gennemføre et tværfagligt forløb på Kochs Skole, hvilket i mine øjne er uprofes-
sionelt. Jeg er derfor også meget usikker på, hvad de studerende lærte ved projektet på Kochs 
Skole. Der er ingen tvivl om, at mange fik en rigtig god oplevelse med nogle børn, men jeg 
synes, nogle af de centrale spørgsmål, man som professionel skal stille, var fraværende i me-
get af det jeg så. Helt konkret og grundlæggende: Hvad skal eleverne lære? Hvorfor skal de 
lære det?  

Vi har alle periodevis meget travlt, og samarbejde kræver meget tid, bl.a. fordi overordne-
de spørgsmål som formål med undervisningsforløb skal være helt på plads, ellers er det bedre 
at lade være. Skal samarbejdet i teamet udbygges, er det derfor helt nødvendigt med faste 
mødetider, således at man ikke bliver indhentet af handletvangen.  
 
Til slut.. 
Generelt har det været rigtig godt at arbejde tæt sammen i teamet – efter min mening kunne 
samarbejdet sagtens udbygges yderligere – jeg tror, at der ligger en meget stor ubrugt ressour-
ce gemt her, som bør udforskes nærmere. Som ny i faget er en af de ting, der har undret mig, 
det relative beskedne omfang samarbejdet fagene imellem udgør. Fx er det meget pinligt, at 
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møde sine studerende i færd med perspektivtegning i billedkunst, kort tid før vi skulle i gang 
med det i matematikundervisningen. Det må kunne gøres bedre. 
 
 
Erik Lyhne: Evaluering 

Her er mine korte og punktvise udsagn i fht. evaluering. 
Generelt har det været rigtig dejligt med et team hvor vi har kunnet sætte os fælles mål – 

og være forpligtet på fælles mål. 
Gennemgående synes jeg at vi i teamet har lagt bunden til et meget frugtbart samarbejde 

og bunden til mange gode tiltag som jeg mener har været til gavn for vores studerende. 
Jeg synes vi i en travl hverdag har været gode til at udnytte de forskellige styrkesider vi har 

som seminarielærere og at vi har haft plads til at gå efter ting som vi både som tema og som 
personer har brændt for. 

Jeg vil fremhæve positive: introprojekt – portefølje arbejde i flere tempi – Kochs skolepro-
jekt – evalueringsrapporter – alle de projektforløb, hvor vi har stået som samlet lærergruppe 
og deltaget sammen med de studerende. dette gælder specielt på første år. 

Jeg vil fremhæve mindre positive: samarbejde på 2. år har været mindre homogent end 1. 
år – det kan der sikkert gives mange grunde til f.eks. øget fokusering på eksamen – at vores 
team samarbejde har smittet af på de teams nogle af os sidder i på  nuværende 1. år, og vi der-
for har været lige så ambitiøse i disse teams. For mig selv har det i hvert fald nogle gange 
betydet nogle tidsbegrænsninger i hverdagen. samarbejdet omkring didaktikseminarerne ville 
have været optimalt i mine øjne, hvis vi havde været fælles om dem – det blev desværre ikke 
sådan. 1. didaktikseminar gik i fht. min vurdering godt – men vores samarbejde omkring det 
2. didaktikseminar har været under al kritik (se birgits indlæg). Efter min vurdering skydes 
dette igen travlhed for os alle på for mange planer og det faktum at ingen af pæd. lærerne rig-
tig var ansvarlige i fht. et bestemt fag. 

Jeg kunne skrive mere – men i betragtning af tiden og alle de øvrige indlæg vi jeg begræn-
se mig til dette. 
 
 
Preben Jørgensen: Evaluering af udviklingsarbejdet i team 01/03 

ad   …teamet arbejder med udvikling af en læreruddannelsesdidaktik, som vægter samarbej-
det mellem liniefagene, kristendomskundskab/livsoplysning og de pædagogiske fag 
Samlet set er det efter min mening i sjælden grad lykkedes teamet at formulere et begrebsligt 
grundlag for fælles initiativer, som har kunnet bruges som overordnet fokus af alle fag, og 
dermed at iværksætte projekter, som det har været muligt for alle fag og alle teamets lærere at 
deltage aktivt i.  
I enkelte tilfælde er det som bekendt endt med at projekter er blevet tabt på gulvet eller at 
initiativer ikke er blevet fulgt til dørs; dette anfægter dog ikke, at det faktisk er lykkedes for 
teamet at udvikle et frugtbart samarbejde om andre sideløbende projekter, men skyldes andre 
forhold, fx et for højt ambitionsniveau eller en midlertidig mangel på evne til at fastholde 
kontinuiteten i vores samarbejde.  

De få skibbrudte initiativer har dog på intet tidspunkt fået konsekvenser for tilliden til sam-
arbejdet eller for den fortsatte initiativrigdom mht. fælles tiltag i teamet over de to år, og den-
ne konstruktive ånd for samarbejdet i teamet mener jeg i sig selv kan udgøre en vigtig (pro-
ces-)erfaring. 
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Jeg er helt enig i at det centrale begreb i formuleringen af det fælles grundlag for samar-
bejdet – og vores væsentligste bidrag til en evt. udvikling af læreruddannelsesdidaktikken  - 
har været lærerfaglighedsbegrebet. Introprojektet var fx et forsøg på allerede fra starten at 
introducere det lærerfaglige som et overgribende fokus for fagene i uddannelsen, og det viste 
sig senere som et holdbart fokuspunkt i vores videre arbejde med såvel praktikforberedelse 
som porteføljearbejde på første år. 
På trods af flere ihærdige forsøg er det - som PM skriver -  desværre ikke lykkedes os at præ-
cisere lærerfaglighedsbegrebets indhold på andet samarbejdsår, og det er faktisk ærgerligt, 
fordi begrebet efter min mening kunne udgøre et konstruktivt bidrag til den løbende professi-
ons- og kompetence/kvalifikationsdiskussion. En frugtbar indfaldsvinkel til en afklaring af 
begrebet kunne måske have været studieordningsbegreberne basisfaglig, skolefaglig og meta-
faglig, men det er jo lidt irrelevant nu. 

Lidt overset mener jeg at en væsentlig kvalificering af de studerendes lærerfagligheds-
tænkning foregik i forbindelse med praktikforberedelserne på 1. årgang, hvor vi på uddannel-
sesholdsniveau gjorde didaktikken til et obligatorisk redskab for de studerendes praktikplan-
lægning. Jeg mener at kunne konstatere på mit eget hold at dette initiativ i høj grad har båret 
frugt i form af en usædvanlig høj grad af didaktisk bevidsthed hos de studerende. 
 
ad   …teamet arbejder med egen kultur og indbyrdes relationer, fx udvikling af fælles værdier 
og pædagogiske holdninger 
Som jeg ser det er den egentlige udvikling af fælles værdier og pædagogiske holdninger fore-
gået løbende i forbindelse med diskussioner om de konkrete undervisningsinitiativer, snarere 
end som konsekvens af selvstændige tematiseringer på teammøderne. 

Vi arbejdede bevidst fra starten med at kvalificere de fælles uddannelsesinitiativer gennem  
introduktion af de forskellige linjefags basisfaglige metoder og synsvinkler til brug for de 
forskellige projekter (fx collageteknik og genreskrivningsteknikker i introprojektet), og netop 
de løbende krav til det faglige niveau og til kvalificeret sammentænkning af fagligheder me-
ner jeg har været bærende elementer i teamets kultur.  

I porteføljearbejdet er dette klarest kommet til udtryk i de studerendes metafaglige reflek-
sioner.  
Man kan diskutere om det lykkedes i Koch´s projektet, men under alle omstændigheder lå 
bevidstheden om faglige krav og om lærerfaglige perspektiveringer – som IS skriver - også 
her klart fremme i de studerendes bevidsthed under hele forløbet, og det er vel i sig selv ikke 
så ringe endda for et tvær(-skole-)fagligt forløb.  
 
   
Peter Hougaard Madsen: Evaluering af udviklingsarbejdet på U1/03 
over studieårene 2003/2004 og 2004/2005 

Jeg har fundet det meningsfuldt at foretage min evaluering i en opdeling efter hhv. 1. og 2. 
studieår og i de to kategorier, vi i vore ansøgninger har beskrevet som hhv. ’læreruddannel-
sesdidaktik’ og ’teamlæring’. Resultatet er som følger:  
 
1. studieår – 2003/2004 - Læreruddannelsesdidaktik 
Mål ifølge ansøgningen: …at teamet arbejder med udvikling af en læreruddannelsesdidaktik , 
som vægter samarbejdet mellem og på tværs af liniefagene, kristendomskundskab/ liv-
soplysning og de pædagogiske fag. 
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Fælles initiativer på U1/03: 
 Introprojekt 
 Praktikprojekt 
 Lærerfaglighedsportefølje 1 
 Lærerfaglighedsportefølje 2 
 Planlægning af ramme for 2. studieår (den store tavle) 

 
Generelt er det min vurdering, at vi har taget en lang række initiativer og med disse formået at 
operationalisere studieordningens intentioner og bestemmelse af uddannelseshold som organi-
sation. Med disse initiativer har vi bragt fagene i samspil med hinanden jævnligt henover året 
og af og til at længere varighed. 
 
Lærerfaglighed. Læreruddannelsesdidaktisk vil jeg mene, at det mest interessante er vores 
arbejde med begrebet ”lærerfaglighed”. Det er min overvisning, at netop dette begreb har væ-
ret til stor støtte for de studerende i deres søgen efter mål og mening med deres læreruddan-
nelse. De konkrete formuleringer af lærerfagligheden kan diskuteres, men den fælles oriente-
ring mod et konkret bud har støttet den studerende i af finde sammenhænge i en ellers meget 
sammensat uddannelse. Som jeg ser det, har det været denne fælles orientering, der har været 
kittet i tilrettelæggelsen og gennemførelsen uddannelsen for os alle og skabt en form for ba-
sisuddannelse for de studerende.  
 
Lærerfaglighedsportefølje. For mig er en portefølje i sit udgangspunkt blot en evaluerings-
form blandt mange andre. Enhver form må bygges op om en substans – i sig selv er den in-
genting. Vi har arbejdet med en såkaldt ”lærerfaglighedsportefølje” – og kvaliteten i det er, at 
den definerede lærerfaglighed og de fortrinligheder, jeg har knyttet til den ovenfor, derved fik 
en meningsfuld form. Jeg vurderer vores eksperimenter med lærerfaglighedsporteføljerne på 
1. studieår som en stor succes: Det lykkedes for os med porteføljen som form at give lærerud-
dannelsen retning og substans – og det på en måde, der var både seriøs og underholdende. 
 
Introprojektet og praktikprojektet blev til før begreberne ”lærerfaglighed” og ”portefølje” fik 
krop. Alligevel indskriver de to projekter sig ganske fint i det samlede billede: De fortæller 
med på samme historie – om end det først kunne ses baglæns! Særligt vil jeg fremhæve intro-
projektet, som på mange måder gemte på en række af de kvaliteter, der sidenhen blev udviklet 
og forfinet. Jeg tænker her særligt på forløbets faglige seriøsitet og den vilje, intensitet og 
ambitiøsitet, der var dets kendemærke: De studerende blev taget vel imod – dvs. sagligt og 
fordringsfuldt. 
 
1. Studieår – 2003/2004 - Teamlæring 
Mål ifølge ansøgningen: …at teamet arbejder med egen kultur og indbyrdes relationer f.eks. 
udvikling af fælles værdier og pædagogiske holdninger 
 
Teambaserede initiativer: 
 Udvikling og bestemmelse af et lærerfaglighedsbegreb 
 Udvikling af en lærerfaglighedsportefølje til erstatning for studiejournalerne. 
 Oparbejdelse af fælles begreber (didaktik, narrativitet, mimesisproces, æstetiske erkende-

processer mv.) 
 Overvejelser over teamlæring og -organisering 
 Fælles planlægning (etablering af ’den store tavle’) 
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Generelt - den implicitte teamlæring. Vi har kun en enkelt gang meget eksplicit sat fokus på 
teamlæring. Alligevel vil jeg mene, at teamlæring i høj grad har været en del af arbejdet. Det 
didaktiske arbejde, vi har løftet i fællesskab er for mig udtryk for teamlæring: Det er i arbejdet 
med læreruddannelsesdidaktikken, at vi har arbejdet med egen kultur og indbyrdes relationer 
– det er i arbejdet med læreruddannelsesdidaktikken, at vi har udvekslet værdier og holdnin-
ger på et lærerfagligt grundlag. Alle nedenstående punkter udtrykker det, jeg vil kalde team-
læringens substans. 
 
En fælles sag. På 1. studieår var der en for mig sjælden oplevet vilje til fælles orientering – 
alle ville det fælles interessante – det vidner alle vore initiativer og tiltag om. Orienteringen 
mod det fælles interessante gav sig også udslag i, at den større sammenhæng gik forud for 
egen undervisning. Eller sagt på anden vis: Det var et forsøg værd at se sin egen undervisning 
ind i den større sammenhæng. 
 
Lederskab og følgeskab. På første studieår rådede en formidabel åbenhed for at lade de, der 
brændte få råderum. Konstant blev lederskabet taget op og - ligeså væsentlig – alle fulgte trop 
upåagtet at der ikke altid var konsensus om alting. Jeg vil kalde det godt lederskab og godt 
følgeskab. 
 
Teori og praksis. Som team har vi været praksisorienteret – eller konstant underlagt morgen-
dagens handletvang, som vi kaldte undervejs. Trods denne handletvang var vi modige nok til 
at slippe praksisorienteringen for en tid: Jeg tror, det er sjældent at et lærerteam i fællesskab 
når at studere teori sammen og måske endda udvikle ny teori sammen – men vi tog skridtet og 
kom et stykke af vejen. Mere af det! 
 
Fælles planlægning. Det, der for mig fremstår som resultatet af anstrengelserne i teamet på 1. 
studieår, er arbejdet med ’den store tavle’: Det fælles planlægningsarbejde! Vi fik påbegyndt 
en fælles teambaseret planlægning – og et kolossalt koordineringsarbejde, som vi tilmed hav-
de ambitioner om tænke narrativt! Vi fik frembragt og placeret en række initiativer for 2. stu-
dieår med tavlen. Det lykkedes også at få studerende til at deltage. Tiden til arbejdet var lidt 
knap – alligevel vil jeg mene, at vi kom et stykke vej og fik etableret et godt afsæt for 2. stu-
dieår på uddannelsesholdet. 
 
2. studieår – 2004/2005 - Læreruddannelsesdidaktik  
Mål ifølge ansøgningen: … at teamet arbejder med udvikling af en læreruddannelsesdidaktik , 
som vægter samarbejdet mellem og på tværs af liniefagene, kristendomskundskab/ liv-
soplysning [?] og de pædagogiske fag – og i det kommende år tilmed udvidet med en stærkere 
inddragelse af praktikken / empiri fra folkeskolen og praktikken. 
 
Fælles initiativer på U1/03: 
 Didaktikprojekt del 1 og del 2 – herunder to didaktikseminarer. 
 Lærerfaglighedsportefølje 3: En skoleovertagelse. 
 Lærerfaglighedsportefølje 4. 
 Evaluering af udviklingsarbejdet. 

 
Generelt vil jeg om 2. studieår sige, at meget var anderledes. For en umiddelbar betragtning 
falder de konkrete initiativer (didaktikprojektet og skoleovertagelsen) fint i tråd med det nye i 
målsætningens ordlyd (stærkere inddragelse af praktikken / empiri fra folkeskolen og praktik-
ken). Det er min overbevisning, at vi med disse to nøgleprojekter på 2. studieår har bidraget 
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frugtbart til de studerendes uddannelse. Begge projekter rummede væsentlige muligheder og 
perspektiver – og jeg er vis på, at de begge åbnede for en række stærke oplevelser og relevan-
te refleksioner blandt de studerende. Men der er for mig at se ’skår i glæden’: Det er min op-
levelse, at 2. studieår generelt løb fra os, at vi aldrig rigtigt kom på omgangshøjde med det 
didaktiske arbejde, der var et kendemærke på 1. studieår. Den sammenhængende fortælling 
(som jo var et af målene med at tænke didaktikken narrativt), som vi ønskede at fortælle (jf. 
arbejdet med ’den store tavle’) blev aldrig rigtigt etableret.  
 
Didaktikprojekt blev efter min vurdering aldrig rigtigt et fælles projekt! Allerede i planlæg-
ningen gik det galt: Vi fik nedsat en arbejdsgruppe på 5 personer – det var for mange, vi kun-
ne ikke finde tid til at mødes, følte os løbet over ende at den generelle studiestart, eller hvad 
forklaringen nu måtte være. Det korte af det lange er, at didaktikprojektet blev formuleret af 
nogle få (jeg var selv ganske aktiv i den sag) hen over hovedet på de fleste. Resultatet er for 
mig åbenlyst: Didaktikprojektet blev ikke et projekt på uddannelsesholdet, men snarere et 
projekt for de (få?), der kendte formuleringen af projektet. Planlægningen og gennemførelsen 
af didaktikseminarerne fremstår for mig som dokumentation for min vurdering: De blev aldrig 
tænkt og koordineret som seminarer med fælles fokus for hele uddannelsesholdet. Trods den-
ne noget skeptiske vurdering finder jeg stadig tanken bag relevant og interessant – og det er 
min overbevisning, at meget få ændringer i planlægningsfasen kunne have forandret rigtig 
meget. 
 
Lærerfaglighedsportefølje. På 2. studieår satte vi 2 uger af til fortsat at eksperimentere med 
porteføljearbejdet, og en skoleovertagelse blev omdrejningspunktet. På sin vis betragter jeg 
projektet som en succes. Først og fremmest er jeg overbevist om, at størsteparten af de stude-
rende fik en oplevelse, der rækker langt ud over, hvad læreruddannelsen traditionelt byder på 
– dels i kraft af gennemførelsen af skoleovertagelsen og dels i kraft af den udveksling, der var 
mellem stamholdene gennem hele projektet. Det er dog samtidig min overbevisning, at succe-
sen er isoleret – forstået på den måde, at projektet blev noget løsrevet fra det øvrige lærerstu-
die. Den formulerede lærerfaglighed, som for mig at se skulle være det centrale i projektet, 
blev et løst vedhæng. Stort set alt, hvad vi skriver i formuleringen af lærerfagligheden, hand-
ler om planlægning og refleksioner over mål, fag etc. i planlægningsarbejdet – alligevel blev 
netop den del af skoleovertagelsen ikke prioriteret. Vi lod de studerende være alene med store 
dele af planlægningsarbejdet og tilmed over en meget kort tidshorisont. På den måde blev 
arbejdet kun måske og kun ved dygtige studerendes mellemkomst eksemplarisk for den lærer-
faglighed, vi selv formulerede! Vi står således med en på mange måder givende skoleoverta-
gelse, der i en større sammenhæng næppe kan kaldes en lærerfaglighedsportefølje. Med den 4. 
lærerfaglighedsportefølje vender vi tilbage til udgangspunktet – og det er måske ganske for-
nuftigt! 
 
2. Studieår – 2003/2004 - Teamlæring  
Mål ifølge ansøgningen: …at teamet arbejder med en videreudvikling af egen kultur og ind-
byrdes relationer f.eks. udvikler organisationsformer, arbejds- og læreprocesser, ansvarsfor-
deling mv. internt i teamet – herunder betydningen af formulering af det fælles interessante 
(fælles værdier, pædagogiske holdninger etc.) 
 
Teambaserede initiativer: 
 Fortsat udvikling af lærerfaglighedsbegrebet – herunder bestemmelse af en definition for 

2. studieår. 
 Fortsat udvikling af porteføljebegrebet. 



Læreruddannelsesdidaktik – narrativitet – teamlæring – et udviklingsarbejde i læreruddannelsen 
Portefølje - del 1: Fra teamets interne arbejde 

Århus Dag- og Aftenseminarium 2005 
 
 

 80

 Evaluering af udviklingsarbejdet. 
 Sammenskrivning af udviklingsarbejdet i det forskellige dele, processer og resultater. 

 
Generelt finder jeg, at vi også på 2. studieår samlet set har været et godt team! Vi har formået 
at sætte store dele at det vi ville sammen i scene – og det vi ville sammen var ’store armbe-
vægelser’ og tiltag på et højt ambitionsniveau målt på mere traditionelle tiltag i læreruddan-
nelsen. I den forstand har vi været dygtige.  

Og dog er det min vurdering, at vi på 2. studieår langt fra har været dygtige nok! Forkla-
ringerne er givetvis mange, alle fuldt forståelige og funderet på gode begrundelser. Alle for-
klaringer til trods ændrer det ikke på resultatet: Det, vi gerne ville skulle hænge sammen, kom 
ikke til at hænge sammen (jf. min evaluering af vore læreruddannelsesdidaktiske tiltag oven-
for).  

Alligevel vil jeg mene, at vi i høj grad har arbejdet med vore mål om teamlæring på 2. stu-
dieår. Med de gode intentioner og det gode forarbejde fra 1. studieår in mente, synes 2. stu-
dieår nemlig meget klart at åbenbare en lang række konflikter, dilemmaer og problemfelter – 
og netop det, er vel ganske frugtbart i lyset af, at vi har bedrevet udviklingsarbejde! Betyder 
de konflikter og problemer, vi er stødt på, at vi skal kuldkaste alle vore intentioner, idéer og 
ambitioner? Nej, bestemt ikke! Tværtimod vil jeg holde fast på, at vi netop med disse konflik-
ter og problemer er lykkedes med at åbne for perspektiver, fordringer og komplikationer i et 
teamsamarbejde! 
 
En fælles sag? Hvor vi efter min vurdering på 1. studieår var meget klare i orienteringen mod 
det fælles interessante, fortog klarheden sig hen over 2. studieår. Ganske vist fik vi nok en-
gang og ved fælles indsats formuleret vores bud på den lærerfaglighed, vi sammen forestillede 
os bragt i spil på 2. studieår. Men brugte vi reelt formuleringerne til at fastholde hinanden på 
det fælles interessante? Det mener jeg ikke, vi gjorde – jeg må i hvert fald erkende, at det stort 
set først er i denne evaluerende stund, at jeg atter får støvet vore formuleringer af. Vi kunne 
meningsfuldt have brugt formuleringerne i forbindelse med både didaktikprojektet og porte-
føljearbejdet / skoleovertagelsen – netop som det kit, der kunne binde det hele sammen.  
 
Den store tavle –hvad ville vi med den? På 1. studieår fik vi etableret og samlet os om et sær-
deles frugtbart værktøj til fælles orientering og styring af teamets og uddannelsesholdets ar-
bejde – nemlig ’den store tavle’. Vi brugte bare aldrig ’den store tavle’ på 2. studieår – og det 
har i tiltagende grad undret mig!?! Jeg er meget overbevist om, at et tilbagevendende arbejde - 
i teamet såvel som med vore studerende – med netop ’den store tavle’, kunne have været det, 
der holdt os fast på det fælles interessante og dermed mål og mening med vore tiltag.  
 
Lederskab og følgeskab? Jeg mener, vi allerede forud for 2. studieår foretog en fornuftig 
teamorganisatorisk disposition ved at tredele teamets ledelse: Teamleder, projektleder, proces-
leder. Som del af denne ledelse er det min oplevelse, at det har været en umådelig vanskelig 
opgave at deltage i styringen af begivenhederne i år – og det er min vurdering, at vi ikke har 
udnyttet potentialet i denne organisering. Som projektleder har jeg henover året været i rime-
lig tæt kontakt med teamlederen (Bitten) og sammen har vi drøftet, bestemt og formuleret 
teamets mødevirksomhed og de dagsordener, vi har arbejdet efter. Som sådan har ledelses-
samarbejdet fungeret fint. Det lykkedes os imidlertid aldrig at få overvejet og inddraget et 
fokus på procesledelsen af arbejdet, og måske netop det - en refleksion over, hvad vi egentlig 
var i gang med på givne tidspunkter og ikke mindst hvordan det blev grebet an - kunne have 
gjort en markant forskel. Så vidt det overordnede teamledelsesperspektiv. 
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Det er også min vurdering, at vi i ledelsen af vore delprojekter og tiltag hen over hele 2. 
studieår har haft et problem: Ledelsen har været vag eller helt manglende! Didaktikprojektet 
blev hurtigt ledelsesforladt (måske red vi på en bølge af optimisme fra 1. studieår: Nu kendte 
vi jo hinanden og vidste, hvor vi ville hen?!!?) med det resultat, at forberedelsen af praktikken 
såvel som de to didaktikseminarer blev meget forskellige i orienteringen og/eller noget kaoti-
ske og diffuse. Projektet med Koch’s skole var – som jeg oplevede det – fra start til slut vag i 
teamets ledelse: Det var gennem hele projektet vanskeligt at finde frem til, hvem i teamet der 
havde ansvar for hvad. Det er mit indtryk, at porteføljeudvalget ligesom didaktikprojektet led 
af, at der var for mange til at koordinere (alles ansvar = ingens ansvar). For mig lyder det cen-
trale spørgsmål: Hvad ville vi egentlig sammen med de to projekter? Alt tyder for mig på, at 
vi snarere end at ville noget sammen, baserede projekterne på individuelle og private målsæt-
ninger og tolkninger: Vi ville noget, men ikke nødvendigvis det samme.  

Når jeg retter denne kritik mod ledelsen af de forskellige projekter falder det naturligvis 
tilbage på de udvalg, der påtog sig at varetage opgaven – tillige med teamets overordnede 
ledelse: Hvorfor blev problemet ikke taget op, mens det var aktuelt og påtrængende? Kritik-
ken er imidlertid ikke blot en kritik at lederskabet for sammen med et lederskab hører et føl-
geskab: Var vi gode nok til at indordne os under det fælles interessante i alt, hvad vi foretog 
os på 2. studieår? Skubbende vi i tilstrækkelig grad til hinanden, når den ledelsen og den fæl-
les orientering blev diffus?  

Hvor lederskabet-følgeskabet på det nærmeste var eksemplarisk på 1. studieår, var det på 
2. studieår vel nærmest afløst af privattolkninger og privatpraksis ind i en ramme (lærerfag-
ligheden og ’den store tavle’), der næsten var glemt. 
 
Den fælles ambition. Nu kunne en umiddelbar konklusion være, at vi samlet set har været for 
ambitiøse – at vi på 1. studieår fik sat for meget i spil. Jeg tror faktisk, at det stikmodsatte gør 
sig gældende: Vi var ikke modige og ambitiøse nok! Dermed være sagt, at vore idéer var gode 
nok – men vi turde ikke sammen leve dem ud og omsætte dem til praktisk læreruddannelse. 
Omsætningen fra idé til virkelighed ville for mig at se indebære, at vi i endnu højere grad end 
tilfældet har været satsede på samarbejder med hinanden. Altså at vi turde slippe det snævre 
fagfokus, vi ofte falder tilbage på - eksempelvis i perioden op til skoleovertagelsen. Her ville 
det ambitiøse have været at stole på, at vi ved en fælles og gennemtænkt orientering mod for-
beredelsen af projektet kunne nå (lærerfaglige, fagfaglige, undervisningsfaglige etc.) dybder 
og højder, der langt ville overskride det, vi kunne opnå i fagene hver for sig. At vi ved massiv 
støtte og fordringer til de studerende og deres projekt kunne trænge dybt ind i alle de af lærer-
uddannelsens fag, der er repræsenteret på uddannelsesholdet. 

Vi ville mange ting fælles – de fleste af et ganske betydeligt omfang – og vi ville hver vo-
res med vores fag. Jeg tror ikke, vi har været for ambitiøse, snarere har vi ikke været dygtige 
nok til i fællesskab at skelne, vælge og prioritere: Viljen og rettetheden mod en fælles sag er 
udfordrende for de mere specifikke sager, der i fokus indenfor rammen af det enkelte fag. Var 
vi fælles i teamet klare på, hvad vi ville prioritere højest? Ikke rigtigt. I det øjeblik vi valgte at 
nedprioritere det fælles interessante blev det hele i virkeligheden mindre ambitiøst. 

 
 

Søren Fanø 

Det er mig der kom ind fra bænken og spillede anden halvleg som dansklærer på 23.12. 
Derfor denne korte fortælling. 
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Takket være Anne Kjerstine blev jeg sidste år holdt nødtørftigt underrettet om teamets gø-
ren og laden inden for det narrative, udviklingen af portefølje m.v..  

Skal et team en anden gang optage et nyt medlem, bør der nok afholdes en ”optagelsessam-
tale” hvor vedkommende får en indføring i teamets udviklingsarbejde. At det oveni tog en 
lille måned at komme på konferencen hjalp heller ikke på min situation.    

Fra i år har jeg primært bemærket, at det har været dejligt at være i et team, der har været 
præget af et stort ”drive” og lyst til at arbejde sammen om uddannelsesholdet. 

Didaktikseminaret i efteråret med samarbejdet mellem pæd. og dansk forløb glimrende 
med de studerendes undersøgende arbejde, rettet mod fremlæggelse og ud mod ”virkelighe-
den” i form af praktik.  

Koch projektet op mod jul står jeg som seminarielærer derimod meget mere ambivalent 
overfor – og er i høj grad i tvivl om de studerende fik den – af os – tilsigtede læring og indblik 
i tværfaglighed og arbejdet med portefølje.  

Skal jeg en anden gang arbejde med så stort et projekt vil jeg insistere på, at vi fra semina-
riets side / teamets side stiller med en meget mere klar ledelse og målsætning for projektet. 
Jeg fornemmede, at jeg var på besøg på Kochs, at jeg blev brugt til at læsse frustrationer og 
glæder af på, men at jeg ikke kom med en klar arbejdsbeskrivelse af min rolle. At meget af 
dette skyldes et enormt tidspres ved jeg godt – også i forbindelse med vores evaluering af 
projektet. 

Afsluttende kommentar må være at det har været et herligt team at gøre sine første erfarin-
ger i, højt ambitionsniveau, godt humør, gode meningsudvekslinger, fast referent og god mø-
deledelse. 
 
 
Jørgen Sommer: Evaluering af udviklingsarbejdet U1/03. 

Introforløbet. 
Det er første gang jeg har deltaget i teamarbejde på 1.-2. årgang. 

Jeg har dog under tidligere ordninger på seminariet deltaget i planlægning og gennemførel-
se af introforløb. 

Set i det lys har det været meget tilfredsstillende at være deltager i vores arbejde. 
Et gedigent forberedelsesarbejde før sommerferien og en fin gennemførelse i de første 3 

uger af studieåret. Jeg tror vore studerende virkelig mærkede, at de var startet på et studium. 
 
Lærerfaglighed og portefølje. 
Det var måske nok vanskeligt at nå til enighed om en ensartet opfattelse af de 10 punkter 
vedr. lærerfaglighed. Men jeg synes det var en god tværfaglig proces, som gav anledning til at 
tænke bredere for en faglig billedkunstlærer. 

Jeg oplevede porteføljedagene i december som meget velorganiserede og velforberedte af 
de studerende. En evaluering af de enkelte studerendes arbejde så vidt, som lå kilometer over 
værdi og indhold i de hedengangne studiejournaler. 

Studieårets anden portefølje oplevede jeg med den ”praktiske-musiske” fremlæggelse som 
en flot og anderledes måde at slutte årets arbejde på. 
 
Den store tavle ….. 
Overbliksmæssigt et glimrende redskab til at planlægge med. Men vi skulle nok have gjort det 
over nogle gange, så vi havde fået en større sammenhæng mellem didaktikseminarerne. Lige-
som en nøjere vurdering af mål og indhold i det tværfaglige projekt burde have været diskute-
ret mere indgående. 



Læreruddannelsesdidaktik – narrativitet – teamlæring – et udviklingsarbejde i læreruddannelsen 
Portefølje - del 1: Fra teamets interne arbejde 

Århus Dag- og Aftenseminarium 2005 
 
 

 83

Kochs Skole. 
Ud over at vores studerende lavede et stort stykke arbejde, så er jeg ikke i stand til at vurdere 
værdien af projektet. Jeg havde gerne set en række mindre tværfaglige projekter gennemført 
her på seminariet. En række projekter af en størrelsesorden og et omfang, som ville kunne 
ligne det tværfaglige arbejde som det typisk vil se ud i skolen. Det ville også have givet os 
mulighed for at vurdere det tværfagliges plusser og minusser. 
 
Didaktikseminar. 
Didaktikseminarerne for 2. liniefag har jo adskilt sig fra ”normen” ved at vi egentlig ikke har 
vidst , hvad hinanden foretog os, altså pæd.lærere og liniefagslærere. Om der alligevel har 
været en sammenhæng kan først evalueringen på mit liniehold på fredag fortælle noget om. 
 

Afslutningsvis har jeg lyst til at sige, at jeg har været glad for at være medlem af vores 
team. 
Jeg synes, vi har haft et godt og fordrageligt samarbejde.   -  Som jo altså også bliver mit sid-
ste af slagsen.
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Introforløb – august 2003 (1. studieår) 

I forbindelse med vores udviklingsarbejde havde vi ambitioner om at starte årets samarbejde 
med et introprojekt, der var mere ambitiøst og længerevarende, end vi sædvanligvis var vant 
til. 
 
 
Formål med introforløbet: 
- præsentation til/af seminariet – rutiner – bygninger – m.v. ”det praktiske” 
- præsentation af klassen og ”mig selv” som lærerstuderende 
- præsentation af lærerne i teamet//stamholdet//linjegfag m.v. 
- præsentation af undervisningsstrukturen på ÅDAS – herunder team – stamhold – linjefag. 

herunder mødet med linjefagene og andre fag på 1. årg. 
- introduktion det det at være studerende – at have medansvar for egen uddannelse m.v. 
- at introprojektet ville sætte tråde/spor i resten af uddannelses forløbet. 
- at måden at arbejde på i introprojektet skulle følges op senere på året i de følgende tvær-

faglige og faglige projekter og undervisningsforløb. 
- at introducere fælles sprog og begreber i teamet  
 
Planlægningen af introforløbet startede allerede i juni måned, hvor nogle grovskitser blev 
fremlagt og godkendt. Introplanen fik sin endelige udformning under Kalø internatet. 
I planlægningen af introforløbet var der to møder med de studerende der skulle være tutorer, 
således at de dels kunne give deres besyv med i fht. vores plan, dels komme med gode ideer 
og endelig kunne integrere de aktiviteter de gerne ville stå for i forhold til vores overordnede 
intension med introforløbet. 

Selve planlægningsarbejde i lærergruppen foregik godt, alle have noget at byde ind med, 
og alle var på banen med oplæg, workshops eller lign. Vi kunne godt have tænkt os et bedre 
og tættere samarbejde med de studerende, der var tutorer, men vi kendte første på et sent tids-
punkt navnene på de studerende, der var med i vores team. 
 
 
Indholdet i introprojektet: 
Det fælles tema med den gode lærer og den gode lærerstuderende var udgangspunkt for alle 
punkter i introplanen. 

 Præsentation til/af seminariet – rutiner – bygninger – m.v. ”det praktiske” 
Denne del blev for hovedparten varetaget af tutorerne, men selvfølgelig blev det også 
en integreret del af lærernes opgaver, når man skulle finde rundt til lokaliteterne til de 
forskellige programpunkter, have kopieret m.v. 

 Præsentation af klassen og ”mig selv” som lærerstuderende 
Her blev der arbejdet i det store team og på stamholdene. Oplæggene til denne 
del blev varetaget dels af dansklærerne, der gav oplæg om at arbejde med for-
tælling og dels billedkunstlærerne, der gav oplæg omkring arbejdet med colla-
ger. Selve arbejdet foregik på stamholdet, men blev opsamlet i fællesskab og af-
rundet med et fællesoplæg 
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 Præsentation af lærerne i teamet//stamholdet//linjefag m.v. 
Selve introprogrammet var tilrettelagt således, at aktiviteterne dels foregik på 
det store team, dels på stamholdet og endelig på linjefagsholdene. Det nye stu-
derende ville således møde alle de sammenhænge, de skulle fungere i på ÅDAS, 
samtidig med at de enkelte lærere ville møde de studerende, de skulle have i lin-
je- og fællesfag.  

 Præsentation af undervisningsstrukturen på ÅDAS – herunder team, stamhold og lin-
jefag. 

Præsentationen af undervisningsstrukturen på ÅDAS var en integreret del af in-
troprojektet. Der var selvfølgelig mange fælles ting vi skulle præsentere, men 
undervisningsstrukturer et vidt begreb, som til dels afhænger af det team, man er 
i og hvordan man i øvrigt forvalter et samarbejde omkring fag og team mv. Vo-
res præsentation afspejlede vores intentioner omkring vores fælles mål dels i in-
troprojektet og dels de mål, vi havde sat os for resten af året. 

 Introduktion det det at være studerende – at have medansvar for egen uddannelse m.v. 
I samarbejde med tutorerne og gennem projektforløb skulle de nye studerende 
dels få en introduktion til det at studere og dels få medansvar for egen uddannel-
se. 
Der var planlagt 3 små projektforløb: Collage og fortælling – Den gode læ-
rer/lærerstuderende – praktikopgave/praktikprojekt. 

 At introprojektet ville sætte tråde/spor i resten af uddannelses forløbet. 
At måden at arbejde på i introprojektet skulle følges op senere på året i de føl-
gende tværfaglige og faglige projekter og undervisningsforløb 
Retrospektivt kan vi se, at vi har haft held med at lave et introprojekt, der har 
trukket tråde til resten af undervisningsåret. De øvrige fællesprojekter har taget 
deres udgangspunkt i den måde, vi tilrettelagde introprojektet på. F.eks. arbejdet 
med portefølje (studiejournal), det tværfaglige projekt i uge 19 samt samarbejdet 
på teamet med samarbejde og planlægning. 

 
Fælles oplæg/workshops: 

 Oplæg til arbejde med fortælling og collage v. Irene Søndergaard og Preben Jørgen-
sen. 

Formål – at forberede de studerende til at kunne præsentere sig selv for klassen 
ved hjælp af både en visuel og en verbal formidling. Oplæggene havde til formål 
at "højne" kvaliteten i collager og fortællinger ved bl.a. at give rammer og råd 
til, hvad en sådan proces kunne indeholde uden dog at "bremse" og "ensrette" de 
studerendes kreative proces med dette arbejde. 

 Musikalsk Workshop v. Erik Lyhne og Birgit Nielsen. 
Formål at give de studerende og lærerne mulighed for at møde hinanden på en 
anden måde end gennem verbal kommunikation. Formålet var at ryste alle fra 
teamet sammen, komme til at grine lidt og få en "tættere" oplevelse af hinanden. 
Aktiviteterne var sange og lege, der bl.a. handlede om samarbejde på forskellige 
planer. 

 Erfaringer fra min skoletid v. Ole Mørk 
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Oplægget var dels en 
præsentation af et 
erindringsbillede fra egen 
skoletid om mødet med en 
lærer, der havde betydet 
noget ganske særligt og hav-
de sat sig livsvarige spor i 
Ole Mørks liv. Dels var 
oplægget en videre per-
spektivering af "Hvad er den 
gode lærer?" Formålet var at 
de studerende med 
udgangspunkt i oplægget 
skulle læse nogle tekster om 
samme emne, og bruge dette 
som afsæt for det 
kommende tværfaglige 
projektarbejde. 

 Med livet på spil v. Erik Lyhne 
Om iagttagelsesbaseret undervisning med udgangspunkt i nogle af Erik Lyhnes 
musiske  projekter fra skoler og andre steder. Formålet med oplægget var at give 
de studerende indblik i musiske arbejdsformer i skolen, hvad det betyder, at man 
han mange indgangsveje til både de små og store børn i skolen. 

 Den gode lærer og den gode lærerstuderende – egne erfaringer fra skoletiden v. Preben 
Jørgensen, Vibeke Hougaard og Kaj Østergaard. Oplæggene lå i forlængelse af Ole 
Mørks og Erik Lyhnes oplæg samt de papirer, der var blevet uddelt til læsning. 
Formålet med oplæggene var at følge den røde tråd, der var i introprojektet, samt læg-
ge op til forskellige måder de studerende kunne arbejde i projektet : "Den gode lære-
studerende"  

 Oplæg om projektarbejde v. Irene Søndergaard  
Oplægget gav mange 
eksempler på 
forskellige 
projektarbejder samt 
anvisninger på mange 
indfaldsveje til at 
arbejde med 
tværfaglige projekter. 

 Kristendomskundskab 
og livsoplysning – i 
relation til projektet : 
"Den gode lærestude-
rende" v. Anne 
Kjestine Petersen. 
Oplægget var dels en 
introduktion til dette 
fagområde, og dels en 
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perspektivering i fht. hvordan dette område kunne indgå i projektet. 

 Oplæg på 2. liniefag. v. 2. linjefagslærerne. Formålet med disse oplæg var at få 
fagspecifikke vinkler på projektarbejdet. 

 Oplæg for hele teamet om ”Opmærksomhed” v. Jessie Hansen. Oplæg om opmærk-
somhed som et læringsanliggende og en lærerkompetence. Oplægget rettede sig mod 
den forestående intropraktik. 

 
Projekter (små og store):  

• Forventningsbrev – forventninger fra de studerende til den kommende 
uddannelse 

• Collage og fortælling – præsentation af den enkelte studerede på stam-
holdet 

• Den gode lærerstuderende – tværfagligt gruppearbejde med fællesfrem-
læggelse på klasserne, samt opsamling i teamet 

• Praktikprojekt – en videreførelse af projektet "Den gode lærestuderen-
de" med konkrete iagttagelsesopgaver i praktikken. Fremlæggelse på 
klasserne. 
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Projekt - Den gode lærer – Den gode lærerstuderende. 

Projektets formål 
- At introducere projektarbejdsformen 
- At arbejde med et fælles sprog og begrebsapparat som kunne pege frem mod det 

kommende studium 
- At give de studerende erfaringer med, hvad det kræver at være studerende på ÅDAS 
- At introducere andre fremlæggelsesformer end de rent verbale. 

 
Projektet blev introduceret gennem et oplæg for hele teamet, der byggede på Jens Berthelsen, 
Knud Illeris og Sten Clod Poulsens projektarbejdsmodel udbygget med Susanne V. Knudsens 
modificering af problemformuleringsproblematikken i forbindelse med projektopgaven i fol-
keskolen.  
 
Organisering 
De studerende var forlods blevet inddelt i grupper af teamets lærere. 

Grupperne skulle på baggrund af oplægget først diskutere og tage stilling til egen organise-
ring og derefter indkredse problemformuleringen. 

Lærerne var fordelt på grupperne og kunne kontaktes som vejledere efter behov.  
Der var afsat 5 dage til arbejdet og en dag til fremlæggelser. Tidsrammen betød at de stu-

derende havde reel mulighed for at arbejde opsøgende, undersøgende og grundigt både  med 
deres projekt og med deres fremlæggelser. 

 
Overskriften 
Den gode lærer – den gode lærerstuderende betød også,  at de foregående dages oplæg og 
diskussioner kunne kvalificere arbejdet i grupperne,  så det totale forløb oplevedes som  
sammenhængende.  

Vi var forlods usikre på om de studerende var smidt ud på for dybt vand med så arbejds-
krævende et projekt i introduktionsperioden, men det viste sig, at de arbejdede yderst seriøst 
og engageret. De afsluttende fremlæggelser var på et meget højt niveau, alt taget i betragtning. 
 
Fremlæggelserne 
Fremlæggelserne fandt sted i to tempi, først på stamholdet og derefter i en ny gruppering på 
tværs af stamholdene. Vi havde også diskuteret en fremlæggelsesform, hvor alle grupper 
overværede hinanden, men valgte den mindre gruppe for at give den enkelte gruppe god tid til 
sin fremlæggelse og til diskussionen af fremlæggelserne.  

Den dobbelte fremlæggelse oplevedes desværre som for meget af en gentagelse og for 
langstrakt, så her havde vi skudt over målet. Det rykker til gengæld ikke ved at projektet som 
helhed fungerede fint. De studerende kom i gang med et konstruktivt arbejde, med relevante, 
fremadrettede problematikker, som kunne fungere som øjenåbnere og være med til at temati-
sere observationerne i ugepraktikken.. De fik en fornemmelse af seminariets arbejdsformer og 
ikke mindst, fik de en oplevelse af betydningerne og vigtigheden  af det personlige arbejde i 
en gruppesammenhæng.  

 
Bilag: Arbejdspapir om projektarbejde (se nedenfor) – frit efter Berthelsen, Jens, Knud Illeris 
og Sten Clod Poulsen: Projektarbejde : erfaringer og praktisk vejledning, Borgen, Køben-
havn 1979.  
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Intropraktik for U1 

Praktikkens grundlag og opgave 
Læreruddannelsen er en professionsrettet uddannelse, som sigter mod undervisning og opdra-
gelse af børn og unge. Praktik er et fag på linie med uddannelsens øvrige fag, men har samti-
dig en gennemgående og sammenbindende funktion i læreruddannelsen. Praktik skal give de 
studerende øvelse i at tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisning og læreprocesser 
samt i at varetage almene læreropgaver på et niveau som modsvarer kravene og udviklingen i 
skolen. Praktikkens centrale elementer er øvelse, refleksion, samarbejde og perspektivering. 

Praktik skal indeholde en personlighedsudviklende dimension, hvor de studerendes enga-
gement, forpligtethed og kommunikations- og samarbejdsevne indgår i udviklingen af lærer-
professionalisme. (Fra praktik i læreruddannelsen på 1 & 2 studieår.) 

På den baggrund blev de studerende sendt i en uges intropraktik med en fælles opgave for 
alle tre hold. Vi siger i introduktionen til opgaverne, at de som studerende vil modtage et hav 
af indtryk fra skolen, at disse indtryk er vigtige at holde fast på og arbejde videre med. Derfor 
skal der arbejdes med skriftlighed. Der skal skrives for at lære og for at formidle. Når man 
skriver bliver man klogere på sig selv og at selve skriveprocessen er en erkendelsesproces. 

Vi anbefaler logbogsformen, fordi det er en fri udtryksform, hvor alt er tilladt. Her blandes 
løse luftige indtryk, følelsesmæssige udbrud, beskrivelser, analyser og fortolkninger uden 
krav om den store adskillelse. 

Med baggrund i den enkelte studerendes logbogsnotater udarbejder praktikgruppen en 
praktikrapport. Opmærksomheden kan rettes mod flere forhold i et klasserum f.eks. undervis-
ningens organisering, klassemiljøet, lærer-elevrelationen, samtale og dialog, lærersamarbejde 
og teamforvaltning. 

Der kan arbejdes med en kortfattet og konkret beskrivelse af en undervisningssituation fra 
praktikken, som har gjort indtryk på alle i gruppen. Derpå begrunder gruppen, hvorfor denne 
situation blev valgt samt forsøger at give umiddelbare forklaringer og vurderinger af situatio-
nen. Afslutningsvis overvejer gruppen og formulerer spørgsmål og problemer, som gruppen 
mener at situationen giver anledning til. 

Rapporten fremlægges til drøftelse på holdet i ugen efter praktikken. I samme uger forfat-
ter praktikgrupperne et fremadrettet tilbagemeldingsbrev. I dette brev fortæller gruppen, hvad 
den særligt har iagttaget, undret sig over, og hvad den ønsker at have fokus på i næste prak-
tikperiode. 
 
Følgende temaer havde de studerendes interesse i praktik 

• Lærerrollen og konflikttackling 
• Rammefaktorer og klasseindretning 
• Lærer og elevforholdet 
• Urolige børn 
• Respekt for anderledeshed 
• Samarbejde med forældre 
• Lærerteams om at løfte i flok 
• Rundkreds med mange kulturer 
• Klassemiljø med fast rutiner og classroommangement 
• Musikundervisning med og uden kaos 
• Den gode lærer i praksis 
• Drenge og pigeproblemer 
• Undervisningsdifferentiering og selvforvaltning 
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De fremadrettede breve til praktiklærerne handlede om at beskrive, hvad de studerende havde 
haft fokus på samt evnt. spørgsmål i den forbindelse. F.eks. ”vi oplevede at din klasse var 
meget velfungerende, hvordan har du arbejdet med børnene for at det mål?”. Desuden var der 
forslag til og overvejelser over undervisningsforløb til den kommende praktikperiode. 

De fælles temaer har efterfølgende mere eller mindre være inddraget i  den efterfølgende 
studieplanlægning. 
 
Praksisbeskrivelser i intropraktikken 
Ideen med den første praktik på skolerne er, at I skal forholde jer til faktisk forekommende 
lærervirksomhed. Det bliver et møde med den virkelighed, som uddannelsen skal dygtiggøre 
jer til at virke i.  

Gennem denne første uge vil I modtage et hav af indtryk fra skolen. Disse indtryk er det 
vigtigt at holde fast på og arbejde videre med. Nogle af de mange oplevelser vil det være vær-
difuldt for jer at diskutere indbyrdes og arbejde videre med.  

Det er derfor vigtigt , at I i denne skrivefase skriver meget. Der er flere gode grunde til at 
skrive. I skal både skrive for at lære og skrive for at formidle  - det at skrive fastholder op-
levelser og erfaringer  - man bliver klogere på sig selv, mens man skriver  - at skrive er i sig 
selv en erkendelsesproces.  
 
Logbog 
Efter hver dag er det en god ide at skrive dagbog. Dagen er et godt værktøj i det daglige liv og 
arbejde. Faktisk er det den eneste skriftlig udtryksform, der lægger op til helt fri udtryksform. 
Her er alt tilladt. Her blandes løse luftige indtryk, følelsmæssige udbrud, beskrivelser, analy-
ser, fortolkninger og vurderinger uden krav om den helt store adskillelse.  
 
Praksisbeskrivelser 
Med udgangspunkt i dagbogen laver hver praktikgruppe en beskrivelse af forløb eller en situ-
ation i klassen. Den må gerne være konkret og detaljeret.  

Når man laver en beskrivelse gør man det så objektivt som muligt. Praksisbeskrivelser kan 
også godt indeholde analyser, fortolkninger og vurderinger af det som I har set; men det er 
vigtigt  at holde disse tilgange til virkeligheden adskilte, evt. i form af afsnit.  

Hver gruppe udarbejder en praksisbeskrivelser ( 1- 2 A4 s. ) som kopieres til de øvrige på 
holdet mandag d. 8.09.03 
 
Hvordan gør I  
Opmærksomheden rettes mod undervisningsformer ( organisering ) forholdet lærer / elev eller 
elev / elev, klassemiljø ( klasseregler og socialt samspil), den faglige undervisning, samtale / 
dialog, rammefaktorer ( lokaler, materialer, skema) , undervisningsmetoder/ principper, lærer-
samarbejde / team o.m.a. 
Der registreres i logbogen 
Hvilke situationer vil I trække frem i jeres praksisbeskrivelse? 
Hvilke refleksioner har i gjort jer ?  
Hvad ønsker I at diskutere videre med resten af holdet ? Hvilket tema?  
 
Praksisbeskrivelsen kan indeholde: 
1) En kortfattet og konkret beskrivelse af en undervisningssituation fra praktikken, som I har 
hæftet jer ved og som har gjort indtryk på jer. 
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2) En begrundelse for hvorfor I valgte denne situation 
3) Gruppens kommentarer til og overvejelser  over situationen, og jeres umiddelbare forkla-
ringer 
    og vurdering af situationen 
4) De spørgsmål og problemer, som gruppen mener at situationen giver anledning til at rejse. 
 
Fremlæggelse 
I praktikugen forbereder gruppen også fremlæggelsen for holdet, der finder sted mandag d. 
8.09. I fremlæggelsen kan I benytte fortælling, situationsspil, tegning, eller andet. Der er  10 - 
15 min. til hver gruppes fremlæggelse. 

Ud fra fremlæggelserne opsamles fælles temaer til videre arbejde på holdet. 
 
Fremadrettet tilbagemeldingsbrev 
For at jeres studier på seminariet kan få en sammenhæng med pædagogisk praksis i folkesko-
len er praktikken et centralt omdrejningspunkt for uddannelsen. Jeres beskrivelser af  praksis i 
folkeskolen, jeres spørgsmål og refleksioner, og jeres udvælgelse af centrale temaer og pro-
blemstillinger for vejledning og videre studier er derfor et vigtigt element i uddannelsen. 

Hver enkelt praktikgruppe udformer derfor efter praktikken et  brev til praktiklærerne,  
hvor gruppen fortæller, hvad den særligt har iagttaget / undret sig over, og hvad den ønsker at 
have fokus på i næste praktikperiode. Det fremadrettede tilbagemeldingsbrev vender vi tilba-
ge til mandag d. 8.09. 
 
 
Evaluering af introforløbet på U1/03 
Alle tre hold har fået udleveret et evalueringsskema til skriftlig besvarelse på holdet. Holdene 
har fået at vide at evaluering handler om ”systematisk at indsamle viden om igangværende 
eller afsluttende indsatser, hvis målopfyldelse og kvalitet ikke umiddelbart kan vurderes, og 
hvor der er behov for en vurdering af indsatsen ud fra indsatsens egne mål.” Vi fortæller, at vi 
evaluerer introforløbet på baggrund af de intentioner, der lå bag dette forløb, og at vi er inte-
resseret i at vide om disse er blevet indfriet. På den baggrund har vi bedt de studerende tage 
stilling til 1: 
 

• At du som studerende har begyndende oplevelse af sammenhæng mellem studiet på 
seminariet og studiet i praktikken 

• At du har opnået en begyndende forståelse for brugen af fagsprog 
• At du har opnået en begyndende evne til tematisering af lærerproblematikker 

 
Evalueringssvarene efterlader generelt set et klart indtryk af, at målene blev indfriet. Gennem 
læreroplæg og projekt ”den gode lærer” blev de studerende introduceret til en lærerfaglighed 
og de tematikker, der kan knytte sig til lærerprofessionen. Projektet har for mange studerende 
været en god forberedelse til praktikken samtidig med, at de oplevede forskellige arbejds- og 
organisationsformer på studiet. 
Derefter skulle de studerende tage stilling til 2 forhold: 

• At du har oplevet betydningen af forskellige undervisningsformer og arbejdsformer, 
og at du oplever disse som eksemplariske i forhold til dit kommende studium. 

• At du har opnået en begyndende forståelse for betydningen af dialog og samarbejde. 
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Hovedparten af besvarelserne var positive tilbagemeldinger på de forskellige arbejdsformer. 
Gruppearbejdet har været dominerende og har været en positiv oplevelse for mange. Ingen 
betvivler, at dialog og samarbejde er væsentlige kompetencer i lærerarbejde, og at gruppear-
bejde kan være måden at lære det på. 

Afslutningsvis bad vi om andre kommentarer og gode ideer: Her kommer det så frem, at 
der var for lidt tid til socialt samvær. Dagene var for lange og for komprimerede. At der 
manglede ordinære informationer om bogkøb og IT på seminariet. Nogle studerende peger på, 
at den afsatte tid til projektet var for lang. At grupperne følte sig isolerede fra holdene. At 
nogle studerende savnede indflydelse på valg af praktikgruppe. Andre peger på, at organise-
ringen af indholdet var godt, at lærerne var engagerede. At introforløbet var en god start på 
læreruddannelsen. 

Vi har i teamet lavet et introforløb, som levede op til vores forståelser af et godt studiein-
troducerende forløb, men vi har nok skabt et for komprimeret program og i den forbindelse 
overset de studiesociale aktiviteter som tutorerne traditionelt står for. Trods mange studeren-
des oplever af, at være isoleret til projekt- og praktikgruppen i introforløbet mangler holdene i 
dag ikke stamholdsånd.  
 
 
Introprogram for Team U1 2003 

DEN GODE LÆRER - DEN GODE LÆRERSTUDERENDE 
 
Dato Tid Indhold Ansvarlig(e) Lokaler 

9 – 10 (A) Fælles velkomst   
10 – 12.00 
(H) 

Stamholdet – velkomst – præsentati-
on og praktiske informationer  
Forventningsbrev/samtale   

Pæd. lærer + 
linje 1 + øvri-
ge lærere + 
tutorer 

Hold 23.11: G 303 
Hold 23.12: G 308 
Hold 23.13: G 310 

12.30 – 14 
(T) 
 

Oplæg om team 2003 - introprojekt - 
teamprojekt 
Oplæg til arbejde med fortælling og 
collage 

Erik L. + Jes-
sie + Irene + 
Preben, 
 

Trøjborg salen 
 

14 – 15 (T) Musikalsk samvær Erik / Birgit Trøjborg salen 

FASE A: 
Mandag 
18. august 

15 – 15.30 KUN linjefags stud i musik - aftaler Erik Trøjborg salen 

8 – 12.00 
(H) 

Arbejde med kollager, samt præsen-
tation 

Pæd. lærer + 
øvrige lærere 
+ tutorer 

Hold 23.11: G 303 
Hold 23.12: G 308 
Hold 23.13: G 310 

12.30 – 14 
(T) 

Ole Mørk – erfaringer fra min skole-
tid 
Jessie uddeler tekster vedr. den gode 
lærer til læsning til næste dag 

Ole Mørk + 
øvrige 

Fællessalen 

Tirsdag 19. 
august 

14 – 15.30 
(T/H) 

Mødet med tutorer – praktiske in-
formationer om seminariet 

tutorer/lærere Fællessalen// 
Hold 23.11: G 303 
Hold 23.12: G 308 
Hold 23.13: G 310 
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Dato Tid Indhold Ansvarlig(e) Lokaler 

8 – 9.30  Med livet på spil – om iagttagelses-
baseret undervisning i skolen 

Erik  Fællessalen 

9.30  – 13 
(T) 

Den gode lærer/lærerstuderende 
egne erfaringer fra barndom mv. i 
fht. skoleoplevelser 
- oplæg om skriveproces og derefter 
individuelle opgaver 

Preben – Vi-
beke – Kaj 

Fællessalen 

Onsdag 
20. august 

13 – 15.30 
(T/H) 

Den gode lærerstuderende 
Erfaringer fra tutorer 
(Skal planlægges m. tutorer) 

Tutorer + 
lærere 

Trøjborgsalen/ 
Hold 23.11: G 303 
Hold 23.12: G 308 
Hold 23.13: G 310 

8 – 9.30 (T) DSR   
10.00 – 
11.30 (T) 

Oplæg om projektarbejde / fremlæg-
gelsesformer – generelt og konkret 

Irene Fællessalen 
Torsdag 
21. august 

12 – 15.30 Opstart af projektarbejde på bag-
grund af essays og oplæg – etable-
ring af grupper (skal relateres til 
praktikinst.) 

Irene + Preben 
+ Kaj  + alle 

Hold 23.11: G 304 
Hold 23.12: G 308 
Hold 23.13: G 310 
+ 
grupperum/kantinen

8 – 11.30 Projektarbejde Alle Hold 23.11: G 304 
Hold 23.12: G 308 
Hold 23.13: G 310 
+ 
grupperum/kantinen

Fredag 22. 
august 

11.30 – 12 
(T) 

Fælles afslutning på ugen pæd. lærere + 
linje 1 + andre 

Fællessalen  

8 – 9.30 (T) Fælles start + møde med linjefag 2 – 
præsentation m.v. i relation til det 
overordnede emne 

linjefag 2 Fællessalen +  
MU: G 200 
BK: G 325 og G 
323 
NT: G 218 

9.30 – 11.30  Projektarbejde  Hold 23.11: G 210 
Hold 23.12: G 308 
Hold 23.13: G 304 
+ 
grupperum/kantinen

12 – 13.30 
(T) 

Kr. Liv – oplæg der relaterer sig til 
projektet 

Anne Kjestine Fællessalen 

Mandag 
25. august 

13.30 – 
15.30 

Projektarbejde  Hold 23.11: G 210 
Hold 23.12: G 310 
Hold 23.13: G 304 
+ gruppe-
rum/kantinen 
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Dato Tid Indhold Ansvarlig(e) Lokaler 

8 – 10.30 Projektarbejde  Hold 23.11: G 325  
Hold 23.12: G 308 
Hold 23.13: G 310 
+ gruppe-
rum/kantinen 

10.45 – 
12.40 

Linjefag 2 - møde på linjeholdet for 
at kunne opkvalificere gruppearbej-
det i ifht. indhold og fremlæggelse.  

Linjefag 2 
lærere 

MU: G 200 
BK: G 325 og G 
323 
NT: G 218 

Tirsdag 26. 
august 

12.45 – 
15.30 

Projektarbejde  Hold 23.11: 13.35 – 
15.30: G 210 
Hold 23.12: G 308 
Hold 23.13: G 310 
+ gruppe-
rum/kantinen 

Onsdag 27. 
august 

8 – 15.30 Projektarbejde  Hold 23.11: G 210 
Hold 23.12: G 309 
8-9.35 + 308 fra 
9.35 –15.30 
Hold 23.13: G 310 
+ gruppe-
rum/kantinen 

8 – 13 (H) Fremlæggelse på holdet Pæd.lærere og 
linje 1 + øvri-
ge 

Hold 23.11: G 311 
Hold 23.12: G 308 
Hold 23.13: G 310 
+ 
grupperum/kantinen

Torsdag 
28. august 

13 –  ”Cafe fremlæggelse” 
tre gruppe - en fra hvert stamhold 
formidler erfaringer fra projektet 
videre 

Alle tilstede: 
AP,PJ,LY,JH,
(VH) 

Fællessalen 

8 – 9.30 (T) Opmærksomhed – oplæg Jessie Fællessalen Fredag 29. 
august 9.30 – 12  

(H) 
Forberedelse af praktik + formule-
ring af praktikopgave 

Pæd.lærere og 
linje 1 + øvri-
ge 

Hold 23.11: G 210 
Hold 23.12: G 308 
Hold 23.13: G 310 

FASE B  
Uge 36 

    

Praktik  Evt. med fordeling af sem-lærere 
som tager på praktikbesøg? 

alle  

FASE C  
Uge 37 

    

Mandag 8.  
september  

8 – 15.30 
(H) 

Velkommen på ÅDAS igen – op-
samling på praktik samt afslutning af 
introforløbet  

Pæd.lærere og 
linje 1 + øvri-
ge 
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Praktikprojekt – november-december 
2003 (1. studieår) 

I forlængelse af den del af formålet med udviklingsarbejdet, der handler om  

at teamet arbejder med udvikling af en læreruddannelsesdidaktik, som vægter samarbejdet 
mellem og på tværs af linjefagene, kristendomskundskab/livsoplysning og de pædagogiske fag  

har vi i teamet gennemført konkrete initiativer mht. praktikdelen på uddannelsens 1. årgang. 
Disse initiativer har haft som overordnet formål at integrere praktikperioderne i mere omfat-
tende projektarbejdsforløb med begrebet lærerfaglighed som fælles udgangspunkt og fago-
vergribende fokus. 
 
 
Intentioner 
Intentionerne med denne del af udviklingsarbejdet har været:  

- for det første at skabe sammenhæng mellem intropraktikken og det efterfølgende 3-
ugers praktikforløb, således at disse indgår i en helhed 

-  for det andet at koordinere de enkeltfaglige initiativer vedrørende praktikperioderne i 
et fælles praktikprojekt, der på samme tid tilgodeser studieordningens krav til 
1.årspraktikken og så vidt muligt de enkelte fags og ”fagdidaktikkers” forventninger 
til praktikforløbet 

- for det tredje at tilrettelægge konkrete studietilbud for uddannelsesholdet som en en-
hed 

- og endelig for det fjerde at styrke det lærerfaglige perspektiv i uddannelsen som hel-
hed ved at gøre uddannelsens praktikdel til et centralt omdrejningspunkt og ved at 
styrke sammenhængen mellem studiet på seminariet og studiet i praktikken  

 
 
Organisering 
1. Intropraktikken udgjorde en del af det studieintroducerende projektarbejdsforløb omkring 

temaet ”Den gode lærer – den gode lærerstuderende”. Introprojektet var fælles for hele 
uddannelsesholdet, og de igangsættende oplæg til arbejdet blev afholdt som fælles oplæg. 
Gennem arbejdet med egne erindringer, teoretisk stof, indlæg i den offentlige debat om 
skoleforhold mv. blev de studerende præsenteret for aktuelle professionsrelaterede pro-
blemstillinger for derigennem at introducere til læreruddannelse og lærerrolle, og samtidig 
skabe grundlag for en kvalificering af de studerendes refleksioner over oplevelser og erfa-
ringer fra intropraktikken.  
Praktikoplevelserne er efterfølgende blevet bearbejdet gennem holdfremlæggelser med 
udgangspunkt i praksisbeskrivelser, udarbejdet på grundlag af logbogsnotater fra praktik-
ken, og gennem tilbagemelding til praktiklærerne om ønskelige fokusområder i den efter-
følgende praktikperiode. Endelig er praksisbeskrivelserne indgået i arbejdet i de pædago-
giske fag i efterårssemesteret. 
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2. Temaet fra introprojektet videreførtes i oplægget til anden praktikperiodes projektforløb. 
Hvor temaet i første praktikforløb havde været den gode lærer, udvidedes perspektivet i 
anden periode til den gode skole. 
Overskriften for praktikprojektet var Den gode skole – skolens kultur- kultur i skolen - un-
dervisning og opdragelse i fag og med fag.  
  

Perspektivet på praktikforløbet var således dobbelt: 
 

- dels at give de studerende mulighed for at tænke undervisning og opdragelse med et 
fagligt udgangspunkt gennem opnåelse af et foreløbigt kendskab til didaktisk tænk-
ning og oparbejdelse af elementære færdigheder i undervisningsplanlægning 

 
- dels at fokusere på skolekultur gennem iagttagelse, dokumentation og analyse af ud-

valgte fokusområder vedrørende skolernes værdier og normer, undervisningstilrette-
læggelse og organisering, og lærersamarbejde. ¨ 

                                          
Projektet var som nævnt fælles for hele uddannelsesholdet; oplæg til projektet og fremlæggel-
ser af resultaterne af kulturanalyserne organiseredes som fællesoplæg og fremlæggelser på 
tværs af holdene.  

Til fremlæggelse af kulturanalyserne planlagde vi således en studiedag, hvor storgrupper 
bestående af en praktikgruppe fra hvert hold sammen med en lærer fremlagde og diskuterede 
de forskellige kulturbeskrivelser. Efterfølgende evaluerede de enkelte praktikgrupper deres 
undervisningsforløb mhp. en mere traditionel fremlæggelse for de respektive liniefagshold. 
 
 
Tilbagemeldinger fra øvelsesskoler 
Nogle skoler har tilkendegivet, at de finder det uhensigtsmæssigt, at de studerende skulle bru-
ge mange ressourcer på kulturanalysen. De mener, de studerendes opmærksomhed dermed 
fjernedes fra andre vigtige opgaver i praktikken. Andre skoler har til gengæld været glade for 
opgaven. 
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Lærerfaglighedsportefølje (1. og 2. stu-
dieår) 

Lærerfaglighedsportefølje 1 – januar 2004 
Arbejdet med lærerfaglighedsporteføljerne på U1/03 tog sit afsæt i følgende bestemmelse: 
 
Lærerfaglighedsportefølje  
– om arbejdet med lærerprofessionen og om dokumentation for deltagelse i læreruddannelsen 
 
Den studerendes arbejde med sin lærerfaglighedsportefølje sker i to tempi: 
 
Arbejdsportefølje – er udtryk for den studerendes løbende indsamling af produkter/studieresultater, der er pro-
duceret af den studerende alene eller i forbindelse med gruppearbejder. Produkterne knytter sig til den studeren-
des fag på første studieår (liniefag 1, liniefag 2, kr/liv, de pædagogiske fag, praktik) eller til tværfaglige forløb (eks: 
Introforløbet). 
 
Dokumentationsportefølje – er udtryk for den studerendes refleksive udvælgelse af produkter/studieresultater, 
der er eksemplariske for en nærmere defineret lærerfaglighed (jf. nedenstående liste over lærerkompetencer) – 
og endvidere repræsentativ for de fag, tværfaglige forløb mv., den studerende har deltaget i på første studieår.  
 
Det er tanken, at arbejdsporteføljen kan være et frugtbart redskab i samtaler om lærerfaget i forbindelse med 
undervisning, vejledning mv.  
Arbejdet med dokumentationsporteføljen vil være særskilt i fokus på en studiedag den 19/1-04. 
 
I overensstemmelse med de to porteføljetyper – hhv. arbejds- og dokumentationsportefølje – 
har arbejdet været organiseret i to tempi. Arbejdet med arbejdsporteføljen har i samtalerne 
med de studerende udlagt som et spørgsmål om at oparbejde hensigtsmæssige studievaner – 
dvs. en fordring om at skriftliggøre så meget som muligt, at indsamle og gemme diverse re-
sultater og produkter fra diverse studierelevante sammenhænge etc.  
 Arbejdet med dokumentationsporteføljen har vi valgt at gennemføre ad to omgange på 
første studieår – på samme måde, som det var tilfældet med studiejournalerne. Centralt i ar-
bejdet med dokumenationsporteføljen stod teamets bestemmelse af den lærerfaglighed, vi 
ønskede i fokus på 1. studieår (se Portefølje del 1: Fra teamets interne arbejde). Med henblik 
på at forenkle et kompliceret arbejde mest muligt, valgte vi at gennemføre det første forsøg på 
at arbejde med dokumentationsportefølje på en enkelt studiedag.  
 
I god tid forud for studiedagen omdelte vi følgende bestemmelser til de studerende: 
 
Den studerendes arbejde forud for den 19/1-04 
Forud for seminardagen den 19/1-04 har du udformet din dokumentationsportefølje.  
Dokumentationsporteføljen skal være… 
• …samlet 

Du har foretaget en udvælgelse blandt de produkter/arbejdsresultater, du har udarbejdet alene eller  
medvirket til at udarbejde sammen med dine medstuderende i efterårssemestret 2003 (perioden fra studie-
starten i august til juleferie). 
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• …i en mappe.  
Du kan sammen med dine medstuderende og lærere i de respektive fag overveje, hvordan en sådan mappe 
kan tage form, og hvordan forskellige produkter/arbejdsresultater kan indgå i mappen (kvalitativt og stof-
ligt/materielt).  

• …repræsentativ for de fag og studieforløb, du har deltaget i.  
I forbindelse med denne første dokumentationsportefølje betyder det, at der i mappen skal indgå ét pro-
dukt/studieresultat fra hvert af de fag (liniefag, fællesfag, praktik), du har deltaget i. 

• …let tilgængelig og enkel.  
Det betyder, at du har organiseret og sammensat din dokumentationsmappe på en hensigtsmæssig måde 
(gerne med indholdsfortegnelse/liste over mappens indhold), og at du har overvejet, hvordan kvaliteten ved 
de respektive studieprocesser formidles/præsenteres for medstuderende og lærere. 

• …eksemplarisk for de definerede og formulerede lærerfagligheder (jf. tidligere omdelt materiale 
herom). 
Det betyder, at du for hvert enkelt udvalgt produkt/studieresultat må have overvejet hvilke(n) af de definere-
de lærerkompetencer, du i særlig grad har arbejdet med – og ikke mindst; hvilke kvaliteter dette arbejde har 
haft i relation til læreruddannelsen og lærerarbejdet i folkeskolen. 

• …et reflekteret udvalg af produkter/arbejdsresultater. 
Dokumentationsmappens samlede indhold af produkter/studieresultater suppleres med en mindre skriftlig 
refleksion over dit udvalg (2-3 A4-sider). Den skriftlige refleksion skal indeholde begrundelser og overvejel-
ser over mappens samlede indhold (Særlige kvaliteter? Produkter, der skal fremhæves som særligt eksem-
plariske? Områder eller forhold, du endnu ikke har arbejdet med, og som du finder vigtigt også at få arbejdet 
med? Områder eller forhold, du finder hensigtsmæssigt, at arbejde videre med og fordybe dig yderligere i? – 
etc.). 

NB: Den skriftlige refleksion over dit udvalg (2-3 A4-sider) lægges ud på din stamholdskonference (hhv. 23.11 – 
23.12 – 23.13) senest onsdag, den 14. januar 2004.
 
Selve studiedagen blev gennemført med deltagelse af samtlige knap 90 studerende og alle 
teamets 11 lærere. Fordelt i grupper på omkring 8-9 studerende og én af teamets lærere – og 
med udgangspunkt i de medbragte dokumentationsporteføljer - blev hver enkelt studerende 
bedt om at præsentere sin lærerfaglighedsportefølje for gruppens øvrige deltagere. Efterføl-
gende modtog den studerende respons fra de medstuderende og den lærer, gruppen i øvrigt 
bestod af. 
 
Studiedag vedr. dokumentationsportefølje 
Seminardag, den 19/1-04 i Fællessalen 
 
Det forudsættes, at du møder op til studiedagen medbringende din dokumentationsportefølje. 
 
Program for seminardagen, den 19/1-04 
Kl. 8.00–8.30   Fælles start 
Kl. 8.30–15.00 Arbejde med portefølje i grupper på 8 studerende og én lærer.  
     Præsentation af dokumentationsporteføljer - samling af produkter og sammenskrivning   
   med henblik på  respons og vejledning. 
     Færdiggørelse af porteføljer på baggrund af vejledning. 

Gruppens opsamling og evaluering af dagen. 
Kl. 15.00–15.30  Fælles afslutning på dagen. 
 
Som det fremgår af programmet, vil du – ligesom alle dine medstuderende – blive bedt om at præsentere din 
lærerfaglighedsportefølje i løbet af dagen. Du vil også modtage respons fra de medstuderende og den lærer, 
gruppen i øvrigt består af. 
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Arbejdet i grupperne 
Grundlæggende afgøres det i den enkelte gruppe, hvordan arbejdet med dokumentationsporteføljen bedst gri-
bes an. Dog skal følgende fremhæves som fælles træk ved arbejdet: 
 
Arbejdet orienteres mod ”lærerfaglighed” – jf. teamets bestemmelse heraf (se omstående side). 
 
Arbejdet konkretiseres med udgangspunkt i de studieresultater/-produkter, hver enkelt studerende har medbragt 
i sin dokumentationsportefølje.  
(Overvej her f.eks. forskelle mellem ’studieoplevelser’ og ’studieprodukter’) 
 
Fokus sættes på ”gode studieresultater” – og ikke evaluering af undervisning. 
 
Kig fremad! 
Hvad kan du gøre for at optimere udbyttet af dine studier?  
Hvilke studiemæssige udfordringer og indsatsområder vurderer du/I, at du i særlig grad skal rette din opmærk-
somhed mod i den kommende tid?  
Hvad vil være hensigtsmæssigt at bringe med dig i dit videre studieforløb?  
Hvad vil være hensigtsmæssigt at gøre mere ud af?  
Etc. 
 
Alle i gruppen fremlægger sin portefølje – og alle deltager i overvejelserne over samtlige dokumentationsporte-
føljer. 
 
Evaluering  
Dagen afrundes med at gruppen evaluerer det hidtidige porteføljeforløb – særligt med henblik på overvejelser 
over, hvordan arbejdet med den næste dokumentationsportefølje kan tage sig ud. 
 
Evalueringen foregår som en samtale i gruppen – resultaterne af samtalen opsamles i et referat. Gruppen væl-
ger selv sin referent. 
 
Referatet afleveres/sendes til den lærer, der er vejleder i gruppen, og lægges ud på den konference, gruppen 
deler med den pågældende lærer (alternativt lægges referatet ind på en af stamholdskonferencerne). 

 
Tilbagemeldinger fra de studerende 
I forlængelsen af arbejdet med dokumentationsporteføljerne bad vi de studerende evaluere 
mundtligt i grupperne og opsamle evalueringen i et referat. I en noget usystematiseret opsam-
ling på disse evalueringsreferater lyder tilbagemeldingen fra de studerende som følger: 
 
 Generelt er tilbagemeldingerne overordentligt positive. 
 ”… meget berigende arbejde, dejligt at følge op på de ting man har lavet.”  
 ”Spændende at se på hvor forskelligt vi har set på bare ét fag…”  
 ”…godt alternativ til de mange studiejournaler.”  
 ”Porteføljedagen har været god og inspirerende.” 

 Lærerfagligheden er i fokus. 
 ”De ti punkter er en slags dannelsespunkter synes vi, men der mangler måske et punkt omkring at lære at 

arbejde i grupper/teams. Dog kan de opstillede lærerfaglighedspunkter virke lidt uoverskuelige, fordi der er 
så meget under et punkt!” 
 ”Det har været skønt at kunne se lærerfagligheden ind i skolearbejdet, og derved få øjnene op for sammen-

hænge mellem de forskellige fagligheder og fagene.” 
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 Eksemplarisk for arbejdet i folkeskolen 
 ”Vi ved, at mange skoler allerede bruger metoden…” 
 ”…vigtig i forberedelsen til lærerlivet i folkeskolen.” 

 Vedkommende og personligt relevant 
 ”Man har gennem dette arbejde været tvunget til at mærke efter i sig selv og gjort sig nogle tanker om, hvor-

dan man har det med lærerstudiet.” 
 ”…ikke føler, at det er en upersonlig (opgave – red.) man laver for lærerens skyld, men for sig selv.” 

 Skaber sammenhæng i studiet 
 ”…rigtig godt med en sammenskrivning af fagene, så den større sammenhæng går op for én og man får 

tankerne sat i gang omkring uddannelsen.” 
 ”Alt har hængt godt sammen, det er især blevet meget mere synligt efter porteføljeforløbet. Derfor er 

porteføljen utrolig vigtig på første år!” 

 Inspirerende 
 ”Rart at høre andres tolkning af arbejdet med portefølje.” 
 ”..inspiration ved at læse allerede skrevne porteføljer på konferencen.” 

 Skriftlighed. Flere synes at øjne nogle kvaliteter ved skriftligheden i arbejdet. 
 ”Det at udvælge og samle dokumentationsporteføljen og den skriftlige refleksion er helt klart værd at bevare.” 
 ”… minder os om vigtigheden af at få skrevet nogle ting ned efter hvert forløb.” 

 I indledningen til arbejdet har flere følt sig usikre, forvirrede, frustrerede, skeptiske mv. – dette 
vendes dog da først arbejdet begynder at tage form. 

 Fint informationsniveau (nogle mener, at den skriftlige information stod stærkest) 
 
Gode idéer og forslag til fremtidigt arbejde med portefølje o.l. 
 Større mangfoldighed og stringens i porteføljerne (vist nok en opfordring til de studerende selv). 
 Gruppesammensætning på tværs af fag og stamhold 
 På samme måde næste gang 
 Fasthold fokuset på de studerendes porteføljer og refleksion 
 Teknikken (konferencesystemet) skal virke 
 Faste dagsordener i grupperne 
 

 
 
Lærerfaglighedsportefølje 2 – maj 2004 

Lærerfaglighedsportefølje  
– om 2. runde af arbejdet med dokumentationsportefølje 
 
Introduktion til det fortsatte arbejde med dokumentationsportefølje  
– en invitation til deltagelse i planlægning af arbejdet 
I forlængelse af mandagens introduktion til det fortsatte arbejde med lærerfaglighedsporteføl-
jernes dokumentationsdel finder vi det hensigtsmæssigt, at alle er klare på, hvad der er til di-
skussion – og hvad der ikke er til diskussion.  
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De faste holdepunkter i arbejdet – dvs. det, der ikke er til diskussion - er: 

 Definitionen af en dokumentationsportefølje er den samme som hidtil: 
Dokumentationsportefølje – er udtryk for den studerendes refleksive udvælgelse af 
produkter/studieresultater, der er eksemplariske for en nærmere defineret lærerfag-
lighed – og endvidere repræsentativ for de fag, tværfaglige forløb mv., den studerende 
har deltaget i på første studieår.  

 Der er således fortsat tale om et fokus på de dele af lærerens faglighed, som er central 
i indeværende studieår:  

En lærerstuderende skal – i teori og praksis – have arbejdet med følgende lærerkom-
petencer (i forståelsen dele af en lærerfaglighed) i løbet af første studieår: 

 Egne erfaringer og forestillinger om skole, undervisning, børn, fag etc. 
 Egen rolle, opgave og funktion som lærer. 
 Engagement i lærerlivet og –(ud)dannelsen i almindelighed – og ved livet og 

(ud)dannelsen på ÅDAS i særdeleshed. Herunder sætte sig selv i spil og på spil. 

 Sammenhæng mellem skole, kultur og samfund (samfunds- og kulturforståelse ; 
skolekultur, skoletradition, skoleorganisation ; skolen som spejl af samfund og kul-
tur ; skolen som kulturbærende og kulturskabende samfundsinstitution). 

 Viden om børn, barndom og børneliv i vor tid – herunder overvejelser over og 
færdigheder i at iagttage børn i skolen. 
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 Forskelle og sammenhænge mellem liniefag, fælles fag (kr/liv og de pædagogiske 
fag) og praktik i såvel teoretiske som praktiske sammenhænge. Herunder overve-
jelser over sammenhænge mellem skolesag og skolefag. 

 Fag og tværfag - herunder skelnen mellem, overvejelser over og erfaringer med 
hhv. kursusforløb, emne-, tema- og projektarbejde. 

 Lærings- og/eller erkendelsesmæssige kvaliteter, komplikationer og sammenhænge 
mellem oplevelse (æstetisk / praktisk-musisk dimension) og analyse (diskursiv di-
mension). 

 Samtalens og samarbejdes betydning i vor tids skole og undervisning. 
 Viden om, færdighed i og erfaringer med at undervise – herunder deltagelse i 

planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning for børn og for kolleger 
(medstuderende). 

 Der trækkes på de gode erfaringer fra arbejdet med dokumentationsportefølje den 
19/1-04 (se opsamlingen herom på konferencerne ”23.11” – ”23.12” – ”23.13”) – dvs. 
individuel refleksion og udarbejdelse af personlig portefølje (jf. bestemmelserne i op-
lægget til den 19/1-04). 

 Der skal åbnes for og inddrages flere og andre erkende- og udtryksformer end de, der 
var i fokus den 19/1-04 – dvs. praktisk-musiske / æstetiske erkendelses- og formid-
lingsmuligheder. 

 Tidsrammen er uge 19 – dvs. fra og med mandag, den 3/5-04 til og med torsdag, den 
6/5-04. 

  
Det, der kan diskuteres på et sagligt (dvs. lærerfagligt) grundlag, er: 

 Den samlede overskrift på arbejdet. 
Vi har foreslået ”Cirkus – den gode lærer, igen, igen…”  

 Den detaljerede indholdsbestemmelse af arbejdet. 
De 10 lærerfaglighedspunkter ligger fast – men de kan specificeres og perspektiveres 
– måske med et udblik til arbejdet på 2. studieår?  

 Den konkrete udformning, organisering og tilrettelæggelse af arbejdet. 
Vi har foreslået Cirkus som overordnet organisering (hvad det så ellers måtte have po-
tentiale til at dække over?)  
Andre forslag og muligheder kan overvejes – ligesom også tyngden i arbejdes forskel-
lige dele kan overvejes på forskellig vis.  

 
Vælg på stamholdene 1-2 personer, som – sammen med os og med udgangspunkt i ovenstå-
ende - vil deltage i planlægningen af 2. runde med dokumentationsporteføljerne. 
1. møde i planlægningsgruppen vil være 10. marts 2004 kl. 15.15 ved lærerværelset.
På mødet bestemmer og aftaler vi behovet for yderligere møder. 
 
Lærerfaglighedsportefølje: Arbejde og præsentation i uge 19. 
Planlægningsgruppen besluttede at overskriften for arbejdet bliver: Lærerfagligheds Collage, 
begrundet i at lærerfagligheden skulle være et centralt tema med fokus på den tværfaglige 
dimension i lærerrollen.  

Collage er dels en faglig metode til billedfremstilling, men også en organisationsform, hvor 
rækkefølgen kan være tilfældig eller ordnet efter et bestemt system. En gruppe ville måske 
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vælge, at lave en udstilling med deres bud på lærerfaglighed. At se og opleve udstillingen 
ville være en brik i en større collage. 
 
Mandag d. 3.5: Selvstændig skriveproces.  
Den enkelte studerende arbejder med udformning af dokumentationsporteføljen til præsenta-
tion for en udvalgt gruppe studerende og lærer.  

Den skal være samlet i en mappe - Være repræsentativ for de fag og studieforløb, du har 
deltaget i. - Eksemplarisk for de definerede og formulerede lærerfagligheder (se tidligere ud-
leverede lærerfaglighspunkter på holdkonf.) - Et reflekteret udvalg af produk-
ter/arbejdsresultater (dine overvejelser 2-3A4) 
Dine reflekterede overvejelser afleveres til en udvalgt lærer fra dit stamhold. 
Send din portefølje til din gruppe-lærer senest tirsdag kl. 15.00 
 
Tirsdag d. 4.5 
Vi mødes i Fællessalen til en lille opstart og en dejlig god’-morgen-sang. 
Fremlæggelse af porteføljen i grupper kl.: 8.30- ca. 15.00. 
Organisering: Der etableres 10 grupper med studerende fra forskellige hold og liniefag. I disse 
grupper reflekteres over den enkelte studerendes studieforløb sammen med en lærer. 

Det er også i disse grupper, at arbejdet med at udvide forståelsen og erkendelsen af lærer-
faglighed gennem andre læreprocesser end de verbalsproglige fortsætter, altså det praktisk 
musiske arbejde. 
Opstart på gruppearbejde: Lærerfagligheds Collage. 

Med udgangspunkt i tværfaglig lærerfaglighed arbejdes med formidling til hele uddannel-
sesholdet i lyd, billeder, musik, foredrag, video, drama… praktisk-musiske arbejdsformer 
Gruppen aftaler selv den nærmere tidsramme for arbejdet. 
Der vælges en kontaktperson til samarbejde med koordineringsgruppen. 
 
Onsdag. d. 5.5  
Gruppearbejde med det praktisk musiske indslag i tidsrummet kl 8.00 - 15.00 – eller efter 
nærmere aftale i gruppen.  
Koordineringsgruppen får lavet en plan for fremvisningen torsdag. 
 
Torsdag d. 6.5. 
Fremvisning og evaluering kl. 9.00-14.00. Vi mødes i Fællessalen. 
9.00 ca. 12.00 Fremvisning af gruppernes arbejde og overvejelser. Hver gruppe har MAX 20 
min. til fremførsel. 
13.00-14.00 Selvevaluering i gruppen. 
 
Støttepapir til arbejdet med dokumentationsportefølje den 3.-6. maj 2004 
En tredelt proces 
• Individuel refleksion (er afviklet den 3. maj 2004) 
• Fremlæggelse, samtale og refleksion i grupper (afvikles i dag den 4. maj 2004) 
• Fokusering, refleksion og formgivning i grupper (påbegyndes i dag den 4. maj 2004 og 

afsluttes på torsdag den 6. maj 2004. 
 



Læreruddannelsesdidaktik – narrativitet - teamlæring 
Portefølje del 2: Fra teamets læreruddannelsespraksis 

– et udviklingsarbejde i læreruddannelsen - Århus Dag- og Aftenseminarium 2005 
 
 

 109

 
 
Fremlæggelse, samtale og refleksion i gruppen 
Grundlæggende afgøres det i den enkelte gruppe, hvordan arbejdet med dokumentationsporte-
føljen bedst gribes an. Dog skal følgende fremhæves som fælles træk ved arbejdet: 
 
Arbejdet orienteres mod ”lærerfaglighed” – jf. teamets bestemmelse heraf (se nedenfor). 
 
Arbejdet konkretiseres med udgangspunkt i de studieresultater/-produkter, hver enkelt stude-
rende har medbragt i sin dokumentationsportefølje.  
(Overvej her f.eks. forskelle mellem ’studieoplevelser’ og ’studieprodukter’) 
 
Fokus sættes på ”gode studieresultater” – og ikke evaluering af undervisning. 
 
Kig fremad! 
Hvad kan du gøre for at optimere udbyttet af dine studier?  
Hvilke studiemæssige udfordringer og indsatsområder vurderer du/I, at du i særlig grad skal 
rette din opmærksomhed mod i den kommende tid?  
Hvad vil være hensigtsmæssigt at bringe med dig i dit videre studieforløb?  
Hvad vil være hensigtsmæssigt at gøre mere ud af?  
Etc. 
 
Alle i gruppen fremlægger sin portefølje – og alle deltager i overvejelserne over samtlige do-
kumentationsporteføljer. 
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Fokusering, refleksion og formgivning i grupper  
Gruppen bestemmer sig for, hvad der har været de(t) væsenligste omdrejningspunkt(er) – 
(læs: væsentligste lærerfaglighed(er)) - i gruppedeltagernes fremlæggelser og i de samtaler, 
der knyttede sig dertil. 
 
Overvejelse over, hvordan det valgte fokus kan gives form og iscenesættes. Herunder også 
overvejelser over, hvordan de kompetencer, talenter mv., gruppen råder over, bringes i spil. 
 
Overvejelse over materialer mv. til formålet – kontakt eventuelt Jørgen Sommer for hjælp og 
gode råd desangående. 
 
Torsdag den 6. maj 2004 kl. 9.00 træder vi ind i det samlede resultat af studiedagenes bestræ-
belser – vi har kaldt det en fælles lærerfaglighedscollage. Det er her gruppen værk skal opfø-
res, ses, lyttes til, opleves etc. 
 
Tag kontakt til koordineringsgruppen for aftale om opførelse, fremvisning, fernisering – eller 
hvad vi nu skal kalde det. Tag ligeledes kontakt til koordineringsgruppen, hvis I er i tvivl un-
dervejs. Koordineringsgruppen er Anne og Inger (23.11), Vivi og Karina (23.12) og Gitte og 
Melanie (23.13) – og de er alle medlemmer af porteføljegruppe 9. 
 
 
En relativt usystematiseret opsamling på selvevalueringsskemaerne fra ’de 
store porteføljedage’, 3.–6. maj 2004 
Hvad ville vi? - Formål og idé: 
Portefølje som erstatning for studiejournal – og  
som et fælles, tværfagligt, fagovergribende – eller slet og ret et lærerfagligt – anliggende. 
 
Det spurgte vi om: 
Fremlæggelse, samtale og refleksion i grupper 
Gruppens samlede kommentarer til 1. forløb med lærerfaglighedsportefølje bl.a. samtalens og 
samarbejdes betydning for forståelse af egne og andres faglige og tværfaglige refleksioner.  
F.eks.: 
Hvad lærte du af at formidle dine refleksioner til andre?  
Og hvad lærte du af at lytte til andres refleksioner? 
Hvilken betydning havde den blandede gruppe? 
Hvilken betydning havde samtalens organisering? 
Hvilken betydning havde det, at en lærer var med/ikke med i gruppen? 
 
Fokusering, refleksion og formgivning i grupper (lærerfaglighedscollage)
Gruppens samlede kommentarer til 2. forløb med lærerfaglighedsportefølje (praktisk-musiske 
udtryksformer) 
F.eks. 
Hvordan vurderer I jeres arbejdsproces? 
Hvordan vurderer I jeres produkt? 
Hvilke lærerige og lærerfaglige erfaringer har I gjort jer i samarbejdet om collagen? 
 
De skriftlige tilbagemeldinger fra de studerende (i porteføljegrupper) som de tog sig ud i 
selvevalueringsskemaerne (gr. 1, 2, 3, 4, 5+10, 6+7, 8, 9) 
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Om skriftligheden i porteføljearbejdet 
 ”Selve arbejdet med den skriftlig portefølje betyder meget, da man får samling på meget 

og den skriftlige refleksion samler op til meget af det lærte m.m.” 
 ”Vi er i denne gruppe blevet enige om vigtigheden af den skriftlige proces, som ikke må 

glemmes til fordel for det supersjove praktisk-musiske…” 
 ”Det ville have været mere ’udbyttende’ hvis man havde haft mulighed for at læse hinan-

dens porteføljer før tirsdag…” 
 ”Man var mere fri af det skriftlige idet de andre ikke havde læst den, og dermed blev sam-

talen mere spontan og ærlig, og der opstod nogle virkelig gode diskussioner.” 
 

 
 
Om udbyttet af samtalerne i gruppen  
 ”At sætte ord på ens tanker og derigennem finder man ud af, hvad der var vigtigt for én.” 
 ”Man fik reflekteret en ekstra gang over det + nye input…. Flere nye input” 
 ”… øvede at fremlægge på en spændende måde – lærte at se tingene fra andre vinkler…” 
 ”Man deler ens erfaringer og overvejelser og finder ud af, at også andre kender de samme 

besværligheder og glæder.” 
 ”Man får reflekteret over semestrets forløb, og det er sundt at sætte ord på. Når man efter-

følgende skal lytte til andre, får man andre og nye vinkler på.” 
 
Om organiseringen af samtalerne i grupperne 
 ”Det er fint at lade én tale ad gangen da lytningen blev mere intens – og at diskussionen 

derefter var relevant for den enkelte portefølje og dens hovedtema.” 
 ”Afslappet, men givende – det virkede rart og deejly.” 
 ”Selve formidlingen var meget som sidste gang.” 
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 ”Vi tog et fag af gangen og det var en god dialog og lidt diskussion.” 
 ”Det var godt at køre hver enkelt fag for sig.; samtale fremfor punktlig fremlæggelse.” 

 
Om organiseringen i ’blandede’ grupper 
 ”Godt med blandede grupper. Gav positive oplevelser både socialt og fagligt. Godt at bli-

ve ’tvunget’ til at blive blandet, for det gør man ikke af sig selv. ” 
 ”Der er både fordele og ulemper ved blandede grupper – fordele: Indblik i flere fag og 

andre undervisningsformer på andre hold og lære flere studerende at kende. Ulemper: mi-
nus tryghed, knap så meget åbenhed.” 
 ”Det var fint at være sammen på tværs af fag og hold – rart af høre om de andre fag. Men 

der er også ulemper: Det blev lidt overfladisk. Måske fordi det handler om overordnede 
begreber.” 
 Det er bare deejly!! Man lærer andre at kende (tværsocialisering). Det er utrolig spænden-

de at høre andres mening og være sammen på trods af forskelligheder.” 
 ”Det er altid godt at prøve at samarbejde med nye mennesker.” 
 ”Det var givtigt også at høre om andre fag end ens egne, da det rejser nogle nye problem-

stillinger.” 
 ”Det var godt, at vi var sat sammen på kryds og tværs.” 
 ”Nogle foretrækker at hele arbejdsprocessen bliver indenfor stamholdene (den skriftlige 

del). 
 ”Desuden var det sjovt og udfordrende at arbejde med nogle fra de andre hold.” 
 ”Vi har nydt at arbejde sammen på tværs af hold.” 

 
Om processen i det skabende og praktisk-musiske arbejde 
 ”Vi var produktive og glade.” 
 ”Arbejdsprocessen har været særdeles lærerig, vi var mange der f.eks. lige fik kendskab til 

power point.”  
 ”Gruppen var indstillet på arbejdet og derfor kom vi godt fra start, hvor alle var med, og 

ingen dominerede. Der var et væld af ideer, og folk kæmpede for det, der var godt – på 
den gode måde. Man rykker selv og alle var fleksible. I arbejdsprocessen var alle i gang 
hele tiden.” 
 ”Vi brainstormede med udgangspunkt i, at vi ville have det sjovt og sørge for at publikum 

også blev underholdt. God arbejdsproces. Godt at vi slog os sammen. Vi uddelegerede op-
gaverne og øvede sammen til sidst.” 
 ”Lidt frustrerende pga. at det er et abstrakt emne, nogle synes, vi manglede rammer!” 
 ”Planlægningsgruppen synes det har givet meget at være med i hele processen.” 
 ”Sjovt at blive sat sammen med studerende fra andre hold og skulle sætte noget på bene-

ne. Det giver samarbejdserfaringer.” 
 ”Det var lidt svært at trække sig i gang til projektet, men bagefter var det fedt at have væ-

ret igennem det.” 
 ”Stille og rolig proces. Fedt at vi har haft frie tøjler til at gøre, hvad vi vil.” 
 ”Vigtigt at tro på et godt resultat. God positiv stemning.” 
 ”Kreativ, god, indholdsrig, gode diskussioner, spontan, positiv.” 
 ”2. portefølje blev gået til på en ny og anderledes måde, som vi ser som et plus. Vi mener, 

det er positivt, at der er variation i porteføljearbejdet. Så der både bliver lagt vægt på det 
skriftlige arbejde, men også det praktisk-musiske.” 
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Om de praktisk-musiske produkter 
 ”Vores produkt er vi stolte af, da ’computer’ ikke er vores stærke side, endnu. En god an-

ledning til at lære noget nyt som ’power point’.” 
 ”Super fantastisk. Et produkt vi alle har haft del i , og hvor hvert element i billedet har en 

betydning (repræsenterer en idé). 
 ”Sjovt ironisk produkt, hvor vores kompetencer blev flettet ind.” 
 ”Vi var nogen der fra starten var kritiske overfor projektet (bl.a. pga. tidsmangel til at 

gennemføre det ordentligt)(Meget relevant fordi det var impulsivt, hvilket må være fagligt 
relevant pga. at vi oplever det i skolen i vort fremtidige erhverv). Men er positive over re-
sultatet. Det kunne evt. have ligget på et andet tidspunkt, hvor folk ikke er så nervøse for 
eksamen – det er jo vores første eksamen.” 
 ”Yderst flerkulturelt. Vi synes produktet var godt og sjovt. Det var et meget godt socialt 

projekt.” 
 ”Set er helheden med de andre produkter er vi godt tilfredse med vores eget. Det passede 

godt ind i mangfoldigheden af indslag.” 
 ”Vi er vældig tilfredse med vores produkt.” 
 ”Godt resultat.” 
 ”Fantastisk! Lidt kort, men god. Anderledes udtryksform (video) som virkede godt.” 

Om udbyttet af det skabende og praktisk-musiske arbejde 
 ”Sætter refleksion og aktion på og over begreberne.” 
 ”Vi erfarede, at man skal forholde sig åben og nysgerrig overfor noget nyt, som fx compu-

ter og IT. Det er ikke så svært og så er det sjovt.” 
 ”Teamsamarbejde, fleksibilitet, selvstændig, kompromis, godt med en proces, hvor man 

ikke vidst hvad udfaldet ville blive helt præcist.” 
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 ”Det var svært ikke at gøre lidt grin med det. Vi vil alle gerne have det praktisk-musiske 
mere ind i vores hverdag. Andre synes, at det var en god udfordring og et godt afbræk i 
eksamenstiden.” 
 ”Det er vigtigt med samarbejde og vigtigt at respektere hinandens grænser. Derudover 

skal man bare sørge for at bruge gruppen stærke sider/evner (vores kompetencer).” 
 ”Endnu en øvelse i at stå frem for andre. Kreativ tænkning. Teamsamarbejde. Lært kreati-

ve udtryksformer som kan bruges i folkeskolen. ’Sætte sig selv på spil’ – springe ud i et 
projekt, som man ikke ved, hvor bærer henad!” 
 ”Det er vigtigt at have det sjovt.” 
 ”Det var interessant i forhold til samarbejdet. 

 
Om lærerens rolle og betydning 
 ”Læreren fungerer som ordstyrer, 

og hvis der ikke er en lærer, kunne 
det sagtens organiseres alligevel.” 
 ”Det var fint med en lærer, der 

kunne vejlede og stille nogle gode 
modspørgsmål, så den videre sam-
tale derfor blev utrolig frugtbar.” 
 ”Stor betydning! Han var god til at 

spore os ind på lærerfagligheds-
kompetencerne.” 
 ”Ville bruge flere kræfter på por-

teføljen, hvis det var vores egne 
lærere som skulle godkende den. 
Det betyder noget at få tilbage-
melding fra egen lærer og egne 
holdkammerater.” 
 ”Ingen betydning. Lærerens tilste-

deværelse var god, da den var 
der.” 
 I den skriftlige del af arbejdspro-

cessen er det vigtigt med en grup-
pelærer til at vejlede og kommen-
tere samtalen. Ligeledes er det vig-
tigt med respons fra lærerne på det 
færdige produkt, den praktisk-
musiske del.” 
 ”…vi er enige om, at jeres formuleringer og udlægninger af ’noget nyt’ betyder meget for 

os som modtagere. Det er vigtigt, at I er så præcise som muligt, så der ikke skabes unødig 
forvirring og frustration.” 
 ”Tak fordi I vil eksperimentere lidt med os og give os nogle udfordringer. Tak for øl og 

sodavand” 
 
Om deltagelsespligt og kontrol 
 ”For dårligt at mange studerende bliver væk i porteføljeugen. Især når den praktisk-

musiske del på uddannelsen er efterlyst. Mødepligt?” 
 … det er problematisk at evaluering i form af dokumentationsportefølje også er blandet 

sammen med kontrol med om vi er studieaktive.” 
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 ”Vi er alle enige om, at det er ærgerligt, alle ikke dukker op, og vi synes det er forkert, at 
nogle måske kan ’slippe udenom’ uden konsekvenser. => Vi synes, der skal være én eller 
anden form for konsekvens… Som lærer skal man prøve grænser af, og dette var en oplagt 
chance. Alle produkter var gode og meget forskellige. Det gør jo heller ikke noget at 
komme frem til at dette måske ikke var den bedste måde at arbejde med dokumentations-
portefølje på, men før man kan finde ud af det, skal man deltage!” 

 
- Og lad så planlægnings- og koordineringsgruppen få det sidste ord: ”Planlægningsgruppen 
synes det har givet meget at være med i hele processen. Vi må jo nok tilkendegive, at I fik 
ret…. Skepsis blev vendt til begejstring nok engang…” 
 
 
Lærerfaglighedsportefølje 3 – december 2004 

Portefølje 3: Projektuger i samarbejde med N. Kochs Skole - uge 50 og 51, 
2004 
Baggrunden for etablering af et samarbejde med Kochs Skole – var oprindeligt en henvendel-
se fra Samsøgadeskole, som gerne ville etablere et samarbejde med ÅDAS – her især med 
musikstuderende. 

På baggrund af denne henvendelse iværksatte vi på U1 2003 en undersøgelse om mulighe-
den for at kunne etablere et projekt for alle studerende på teamet. Dette projekt skulle have to 
formål – dels det tværfaglige aspekt og dels en videreførelse af arbejdet med portefølje.  

På et fællesmøde for alle studerende på teamet blev disse muligheder fremlagt, og det blev 
besluttet ved afstemning, at vi skulle forsøge at få etableret et fælles projekt for vores team, 
med fokus på tværfagligt samarbejde og videreførelse af arbejdet med portefølje. Der blev 
nedsat en arbejdsgruppe bestående af studerende og lærere. 

Der var enighed om, at et samarbejde udelukkende med Samsøgadeskole var for snævert, 
og efterfølgende tog Erik Lyhne kontakt med N. Kocks skole i begyndelsen af september 
2004 for at sondere muligheden for et samarbejde team U1 2003. 

På et lærermøde på N. Kochs Skole blev ideen præsenteret, og der var en overvejende 
positiv stemning om at indgå i projektet.  

I oktober 2004 mødtes arbejdsgruppen fra ÅDAS med repræsentanter fra Samsøgadeskole 
og N. Kochs skole. Her blev synspunkter og mulighed omkring et fællesprojekt fremlagt.  

Fra Samsøgadeskoles side kunne man ikke se sig ind i projektet, idet man her havde satset 
på et samarbejde udelukkende omkring musik – og omvendt havde de studerende lyst til at 
indgå i et større tværfagligt projekt – så efter disse uforenelige standpunkter valgte Samsøga-
deskole at trække sig fra projektet.  

På N. Kochs skole var man villige til at etablere samarbejdet med hele U1 – dvs. omkring 
85 studerende og lærere.  

Som afslutning på mødet blev lagt en køreplan for organisering af forløbet op til uge 50/51. 
De studerende fra ÅDAS skulle (groft sagt) stå for den indholdsmæssige del af planlægningen 
og lærerne på N. Kochs Skole skulle organisere skolen, så projekt kunne muliggøres. 
I løbet af oktober, november og begyndelsen af december måned modnedes planerne og tog 
konkrete former. 

På en seminardag d. 1. december 2004 præsenteredes projektplaner, mål og rammer for 
projektet og ansvarsfordeling mellem deltagerne. 
Der blev gennem oplæg og gruppearbejde arbejdet med: Kvalitet i projektarbejde, Tværfags-
didaktik og faglighed og anvendelse ad didaktiske modeller. 
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Projektugerne blev i samarbejde med de studerende vedtaget som en videreførelse af de to 
første portefølje forløb. Det var derfor stadig lærerfaglighedsproblematikken, der var omdrej-
ningspunktet, men denne gang afprøvet i forbindelse med et to ugers projekt, der omfattede 
Kochs Skole med alle elever  (ca. 450) og lærere inddraget. 

Projektets gennemførelse forudsatte et længere planlægningsforløb. Planlægningsgruppen 
bestod af lærere fra Kochs Skole og studerende og lærere fra ÅDAS.  

Lærerne fra Kochs skole fordelte eleverne i aldersintegrerede grupper bortset fra de mind-
ste elever, der udgjorde en gruppe for sig selv. 

De studerende fra seminariet fastlagde projektugernes overordnede tema: En hver-
dag/dagligdag i X-land. 

De mindste børn arbejdede med Grønland. De øvrige lande var: Indien, Brasilien og Sydaf-
rika. 

Hvert land fik en etage at arbejde på. Hver dag underviste de studerende i relevant fagligt 
stof omkring landene (facts, sagn/fortællinger, geografi etc). Landet blev bygget op og den 
sidste dag 17/12 blev det vist frem for resten af skolen.  

De studerende i planlægningsgruppen fordelte de lærerstuderende, der herefter var ansvar-
lige for planlægning og gennemførelse af de to uger. 
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De studerendes evaluering af Kochs Skole projektet 
Her følger resultatet af evalueringen af forløbet på Kochs Skole. Tallene i rubrikkerne angi-
ver, hvor mange på henholdsvis hold 23.11, hold 23.12 og hold 23.13 der har det angivne 
svar, samt summen af disse tre. Som det fremgår deltog 24 studerende fra hold 23.11, 8 stude-
rende fra hold 23.12 og 13 studerende fra hold 23.13.  
 
1.  
 
Projektet på Kochs Skole har givet mig en god ballast i forhold til senere at skulle 
iværksætte tværfaglige projekter i folkeskolen. (svar fra 23.11+23.12+23.13)=total 
 I høj grad I nogen grad Hverken-eller I ringe grad Overhovedet ikke 
Musik 1+1+1=3 4+1+2=7 2+1+1=4 0 0 
N/T 5+0+0=5 4+0+1=5 1+0+0=1 0 0 
Billedk. 2+1+2=5 4+4+3=11 0+0+1=1 1+0+2=3 0 
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Kommentarer: 

23.11: 
Billedkunst: 
• Det er rigtig godt at afprøve nogen teori i praksis, så er man meget bedre rustet og måske 

ikke så ”nervøs”, når man kommer ud i det virkelige liv. 
• Jeg deltog kun 1 uge, grundet udlandspraktik ⇒ ikke så stor sammenhæng i undervisnin-

gen. 

Natur/teknik: 
• Svaret på spørgsmål 1 (I høj grad) skyldes kun at jeg var med i koordineringsgruppen. 
• Jeg har i hvert fald fået mod på i klassesammenhænge at lave tværfaglige forløb. 
• Vi var med i stort set hele forløbet. Planlægning, gennemførelse, evaluering. 
• (I høj grad) Specielt fordi jeg var med i koordineringsgruppen. 

Musik: 
• Det blev så opdelt, så det endte med at jeg kun beskæftigede mig med musik. Måske pga. 

tidsmangel i planlægningsforløbet. 
 
23.12: 
• Det sociale mellem holdene blev fremmet under projektet, da man lærte nye studerende 

fra de andre hold at kende, men da ens eget hold er social basis nok, er der ikke det store 
behov for at udvide fællesskabet 

• Det var for forvirrende med de mange mennesker 
• Det faglige niveau for lavt – (vist nok ment generelt om hele uddannelsen! SF) 
• Koch blev presset ind i en i forvejen presset studieplan 
• Der var for lidt tid til at planlægge – derfor blev mit og elevernes udbytte for fagligt 

”tyndt”  
Koch var• 

indflydelse til andre = udemokratisk 
 alt for komprimeret og der var hurtigt nogle få der overtog styringen = mindre 

 
3.13: 

øbet godt koordineret 
igheden af en overordnet styringsgruppe ved større projekter 

• od indsigt i tværfagligt projektarbejde 
er, der 

• iv – aldrig 90 studerende og 1 lærer-

• e studerende til gennemførelsen af undervisningsdelen 

ammenfatning 
eget stor tilfredshed med udbyttet af forløbet. Deltagelse i koordinerings-

tidspres. 

2
• Forl
• Gav god indsigt i nødvend

aht. kommunikationen – som manglede her 
Medlemskab af koordineringsgruppen gav g

• Har givet erfaring med planlægning og øget bevidsthed om alle de mange faktor
spiller ind ved planlægning og afvikling af et projekt 
Projektet urealistisk i forhold til virkelighedens skolel
stab til rådighed – derfor misvisende billede af tværfagligt samarbejde. Selve det tværfag-
lige aspekt vægtet for lavt, handlede mere om liniefag i brug og krav om fremstilling af et 
produkt. 
For mang

 
S
Der er generelt m
gruppen giver, ikke overraskende, et væsentlig øget udbytte. De studerende udtrykker generelt 
tilfredshed med at møde børn – mange studerende mener, der er for lidt praktik i studiet. Li-
gesom det er tilfældet når tværfaglighed diskuteres i andre sammenhænge, sætter nogle stude-
rende spørgsmålstegn ved fagligheden i projektet. Endelig giver en del studerende udtryk for 
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 projektet på Kochs Skole fik jeg afprøvet mine to liniefag i en tværfaglig sammen-
æng. 

2. 
 
Ved
h
 I høj grad I nogen grad Hverken-eller I ringe grad Overhovedet ikke 
Musik 0 0+2+1=3 0+1+1=2 5+0+0=5 2+0+2=4 
N/T 1+0+0=1 3+1+0=4 3+0+1=4 3+0+0=3 0 
Billedk. +0+0=½ 4+2+4=10 ½ ½48 0+1+1=2 2½+0+2=4 0+1+1=2 
 
Kommentarer 

23.11: 
Billedkunst: 
• liniefag (mat) blev faktisk ikke brugt inde på vores værksted og heller ikke i vores uv, da 

et ville være for søgt, at lægge mat. ind over vores emne – gadebørn. Det kan 

• 

ingen 

vi følte d
selvfølgelig være, at vi ikke er/var rustede godt nok til at få mat. naturligt ind i em-
net/projektet. Vi valgte derfor med vilje at undlade at bruge mat, så projektet blev så ”na-
turligt” som muligt og ikke søgt. 
Generelt svært at få matematik ind, når planlægningen af det tværfaglige ikke overordnet 
tager udgangspunkt i matematik. 

• Vi arbejdede meget kreativt, så billedkunst var godt repræsenteret – Der var ikke meget 
mat. 

• Jeg brugte kun mit linjefag billedkunst i den uge, tvunget af omstændighederne, produkt-
fikser

Natur/teknik: 
Det var meg• et overfladisk mht. fagligheden. 

 2 liniefag men også dansk og andet. • Både mine
• Svært at få matematik med ind. 

Musik: 
• Jeg beskæftigede mig som sagt kun med musik. Det bliver også let lidt søgt, når man skal 

noget tværfagligt i matematik & musik. 

 en fordel 
rktedet og i undervisningen havde jeg fokus på mit andet linjefag 

ag 
or-

n druknede – ikke 
plæg 

Sam
Som fag ikke stået særlig stærkt 

projektet. Nogle studerende udtrykker ligefrem, at de ikke føler sig særlig godt rustede til at 
g i en tværfaglig sammenhæng. Matematikstuderende udtrykker især store 

problemer i forhold til at bruge matematik i tværfaglige sammenhæng. 
                                                

lave 
• Vi fik integreret musik lidt ved at synge og klappe lidt, men matematikken var ikke meget 

repræsenteret (Vi havde de små). 
 
23.13: 

Mere forberedelsestid havde været• 

• I væ
Til • tider svært at skabe en kobling mellem de to linjef

• For dårlig tid til planlægning af et ordentligt tværfagligt forløb – for dårlige ”læringsf
udsætninger” (teoretiske forudsætninger? M.a. PJ) så tværfaglighede
blevet klogere på tværfagligt arbejde – for få teoretiske o

 
menfatning 
 det ses er billedet lidt spredt. Generelt har de studerendes linie

i 
bruge deres liniefa

 
48 ½ er udtryk for, at udsagnet gør sig gældende for det ene af den studerendes linjefag. 
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3. 
 
Projektet på Kochs Skole gav mig indsigt i andre fag i en tværfaglig sammenhæng 
 I høj grad I nogen grad Hverken-eller I ringe grad Overhovedet ikke
Musik 0+0+0=0 6+4+4=14 0+0+0=0 0 1+0+0=1 
N/T 1+0+0=1 6+0+0=6 2+0+0=2 1+0+1=2 0 
Billedk. 2+0+1=3 3+2+2=7 1+0+2=3 0+3+3=6 1+0+0=1 
 
Kommenta

s

rer  

23.11: 
illedkunB t: 

• Da vi i inds
tur/teknik o

kolingen arbejdede med ”Grønland” var der en masse geografi, biologi, na-
sv i undervisningen (Dog ikke matematik) 

Natur/teknik: 

 

sig grundigt 
ge forudsætninger 

Større kendskab til indhold og faglige vinkler i andre linjefag 
 indblik i arbejdet i andre fag 

d
 

• g, men er ikke sikker, eftersom mit eget liniefag ikke var så fagligt. 
• Dog ikke nogen dybere indsigt. 

Det tror je

23.13: 
• I planlægningsfasen i de små grupper blev det meget vigtigt at alle forklarede 

ud fra deres forskellige linjefagli
• 

• Gav
• Man bestemte jo selv hvilke fag der skulle indgå i det tværfaglige forløb, og begge mine 

linjefag blev tilgodeset, men jeg var ikke omkring andre fag 
 

Sammenfatning 
For de fleste studerende har projektet givet indsigt i nye fagområder, og nogle af deres mulig-
he er i tværfaglige sammenhænge.  
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4. 
 
Ved projektet på Kochs skole opnåede jeg en bedre indsigt i tværfagligt arbejde, end jeg 
ville have opnået, hvis vi var blevet på seminariet. 
 Overhovedet ikkeI høj grad I nogen grad Hverken-eller I ringe grad 
Musik 3+1+0=4 3+1+2=6 1+0+2=3 0 0 
N/T 8+1+0=9 2+0+1=3 0 0 0 
Billedk. 3+1+5=9 3+4+2=9 0 1+0+1=2 0 
 
Kommentarer 

23.11: 
Billedkunst: 

Endnu engang, det gir’ rigtig meget når man afprøver teori i praksis. I praksis oplever m
 man ikke vil kunne forudse, hvis det hele kun var et tænkt forløb – eks. de 

praktiske probl. lokaleforhold (over-booking) mat. valg osv. – ellers skal ma
fattende tænkt forløb/opg. 

Jeg ser ikke undervisningen som meget tværfaglig på seminariet. 

• an 
nogle ting, som

n lave et me-
get om

• 

atur/teknik:N  
Vi mangler en del praktisk erfaring i vores uddannelse efter min mening. 
Helt sikkert! 

 er ed

k:

• 

• 

• På skolen oplevede vi også nogle af de (praktiske) problemer, der er omkring arbejdet. 
• Det er alt andet lige mere lærerigt selv at ”røre i gryden” end at få fortalt hvordan man 

gør… 
• Det jo virkeligh en… 

Musi  
le  fa s linie . 

Jeg synes det jeg endte med at lave var ensformigt og jeg tror at jeg havde fået lige så me-
 være på seminariet. 

• 

 tværfaglige dimension i 
nen på sammen måde som i begu-kursus – større intensitet og udbytte. 

 lærerliv. 
dt at blive kastet ud i et projekt som dette. 

Som
r , der mener det modsatte. 

• Vi op vede andre g end vore fag
• 

get ud af at
 
23.13: 
• Projektet på Koch´s styrkede forståelsen af lærerfaglighedsbegrebet 
• For stort tidspres til egentlig at udnytte hinanden – travlt med at blive færdigt – men frem-

visningen viste tværfaglighed 
Fint at prøve tværfaglighed i praksis – men intet sammenligningsgrundlag i forhold til evt. 
uv. på sem..  

• Ville ønske vi var blevet på seminariet og havde arbejdet med den
skoleverde

• Skal nok få lejlighed til at arrangere tværfaglige projekter i mit kommende
• Det er altid go
 
Sammenfatning 

 det ses, er der stor tilfredshed med, at vi valgte Koch-forløbet frem for et forløb på semi-
na iet – dog er der også enkelte
 



Læreruddannelsesdidaktik – narrativitet - teamlæring 
Portefølje del 2: Fra teamets læreruddannelsespraksis 

– et udviklingsarbejde i læreruddannelsen - Århus Dag- og Aftenseminarium 2005 
 
 

 122

. 

it fremtidige arbejde 

5
 
Projektet på Kochs skole har givet mig lyst til at arbejde tværfagligt i m
i folkeskolen. 
 ad Hverken-eller I ringe grad Overhovedet ikkeI høj grad I nogen gr
Musik 1+0+2=3 3+2+1=6 3+0+1=4 0 0 
N/T 1+1+1=3 9+0+0=9 0 0 0 
Billedk. 3+0+1=4 1+4+6=11 3+1+1=5 0 0 
 

.

Kommentarer 

23 11: 
Billedkunst: 
• Ja! bla, at man fungerer mere som vejleder, konsulent… i stedet for som en lærer, der har 

(rigtige) svar på det hele. Det er mere realistisk på en måde, da der tit er flere løsninger på 
et problem f.eks. … Og så slipper man for den trad. lærerrolle/lærersyn – læreren har ret! 

ur/teknik:Nat  
Med måde. Svært at sikre de faglige mål hvis der er for meget emnearbejde på tværs af • 

årgange. 

Musik: 
• Jeg syn t d ot

hav st i en de mig ikk
ja må  er øre m matik tværfagligt, men det hjælper måske når jeg 

r (De ald svært at arbejde tværfagligt i matem ik og musik) 

3.13: 
gration mellem hold og fag en stor styrke 

odt som tværfagligt forløb, men ikke som led i arbejdet med portefølje 

• 

 
g 

frem
drende, andre har svært ved at overskue det, og udtrykker frustration over kaos og mangel på  

 

entarer: 

es faktisk a et blev lidt ka isk. 
• Jeg de også ly  forvejen m t skræmte e. 
• T ske… Det svært at g ate

får fle e liniefag. t er i hvert f at
 
Kommentarer 2
• Inte
• Projektet g

Givtigt pr• ojekt for de som engagerede sig og ikke bare kun pga. mødepligten – sammen-
hængen med porteføljearbejdet var dog ikke fremtrædende i særlig høj grad 
Har ikke virket yderligere motiverende overfor tværfagligt arbejde 

Sammenfatnin
Projektet har i nogen grad givet de studerende lyst til at inddrage tværfaglige projekter i deres 

tidige lærerarbejde. Nogle synes denne form for arbejde er spændende, kreativ og udfor-

styring. 
 
Yderligere komm
Billedkunst: 
• Generelt var det for kort tid og er for 

presset/komprimeret efterårssemester til at 

ret ret negativt 
 

et kom til at 
 praktisk-musisk arbejde og 

Kochs skoleforløbet kunne øves fuld 
retfærdighed. Når jeg har sva
omkring mit tværfaglige udbytte, skyldes det,
at jeg var i indskolingen (0. – 2. klasse) på 
Kochs Skole – og synes at d
handle meget om
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se om kultur og natur på Grønland snarere end at berøre egentlig faglige 

illede af, hvilke problematikker, der er i indskolingen. Endelig har jeg haft mulig-
aksis omkring fortællepædagogik. Som så-

S
• Man skal overveje og spredningen melle  er for stor.. 
 

Natur/teknik:

begrebsdannel
dimensioner i et tværfagligt samspil. Til gengæld har det så givet mig meget at planlægge 
noget hvor vi (i modsætning til praktikken) selv har skullet sætte alle overordnede ram-
mer/beslutte alt vedrørende organisering, samt gå på tværs af klasser. Det har også givet et 
godt b
hed for at koble noget pædagogisk teori og pr
dan har jeg været meget glad for Kochs kole-projektet. 

m 3-10 klasse

 
• Det var et interessant og hyggeligt projekt ud

rart at arbejde med børn og de var egentlig m
 
Endelig sammenfatning 
Generelt udtrykkes der stor tilfredshed med for
ne”, de synes projektet var en udfordring, og de
jektet, som de kan bruge i deres fremtidige lærer
 
 
Læ

Læ
– si

en studerendes arbejde med sin lærefaglighedsportefølje sker fortsat i to tempi: 

sportefølje – er udtryk for den studerendes løbende indsamling af produk-

erendes fag på andet studieår (li-
tik) eller til tværfaglige forløb (eks: di-

fag, tværfaglige forløb mv., den studerende har deltaget i på andet studieår.  

rteføljen kan være et frugtbart 
lse med undervisning, vejledning, studier mv. 

 bekendt være særskilt i fokus på forskellig 
umentationsporteføljen efter 4. semester og 

en vil være 
 Denne gang 

 
Onsda
 

en de store faglige progressioner. Det er altid 
eget søde. 

løbet. De studerende vil gerne ”ud til børne-
 udtrykker, at de har fået noget med fra pro-
arbejde.  

rerfaglighedsportefølje 4 – maj 2005 

rerfaglighedsportefølje – del 4 
dste stik i den velkendte ramme på U1/03  

 
Generelt om arbejdet med lærerfaglighedsporteføljens 4. del 
D

 Arbejd
ter/studieresultater, der er produceret af den studerende alene eller i forbindelse med 
gruppearbejder. Produkterne knytter sig til den stud
niefag 1, liniefag 2, de pædagogiske fag, prak
daktikseminar). 

 Dokumentationsportefølje – er udtryk for den studerendes refleksive udvælgelse af 
produkter/studieresultater, der er eksemplariske for en nærmere defineret lærerfaglig-
hed (jf. nedenstående liste over lærerkompetencer) – og endvidere repræsentativ for de 

 
Det er og har hele vejen igennem været tanken, at arbejdspo
redskab i samtaler om lærerfaget i forbinde
Arbejdet med dokumentationsporteføljen har som
vis over 1. og 2. studieår. Ved arbejdet med dok
dermed afslutningen på 2. studieår vender vi tilbage til udgangspunktet – dvs. form
den samme som ved arbejdet med den 1. dokumentationsportefølje i januar 2004.
vil arbejdet finde sted 

g den 11. maj 2005 - Kl. 8.00-12.00 - i Fællessalen 
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Den studerendes arbejde med dokumentationsporteføljen forud for semi-
nardagen den 11/5-05 
 
Forud for seminardagen den 11/5-05 har du udformet din dokumentationsportefølje, som vi 
denne gang vil lade være en opsamling og en evaluering af studieprocesser og –produkter hen 
over hele 2. studieår.  
 
Dokumentationsporteføljen skal være… 

 …dækkende for studierne på 2. studieår 
Samtlige studieprocesser og –produkter udarbejdet henover 2. studieår er potentielt interes-
sante og i søgelyset – det er dit råmateriale eller din arbejdsportefølje. 

 …samlet 
Du har foretaget en udvælgelse blandt de produkter/arbejdsresultater, du har udarbejdet alene 
eller medvirket til at udarbejde sammen med dine medstuderende på 2. studieår. 

 …i en mappe.  
Du kan sammen med dine medstuderende og lærere i de respektive fag overveje, hvordan en 
sådan mappe kan tage form, og hvordan forskellige produkter/arbejdsresultater kan indgå i 
mappen (kvalitativt og stofligt/materielt).  

et tværfagligt forløb, du har deltaget i på 2. studieår. 

 …repræsentativ for de fag og studieforløb, du har deltaget i.  
I forbindelse med denne 4. dokumentationsportefølje betyder det, at der i mappen skal indgå 
ét produkt/studieresultat fra hvert af dine fag (liniefag, pæd.fag, praktik) samt min. ét pro-
dukt/studieresultat fra 
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 …let tilgængelig og enkel.  
ensat din dokumentationsmappe på en hensigts-

lse/liste over mappens indhold), og at du har over-

arisk for de definerede og formulerede lærerfagligheder (se nedenfor). 

olkeskolen. 

s samlede indhold (Særlige kvaliteter? Produkter, 
 forhold, du endnu ikke har 

lg

Det betyder, at du har organiseret og samm
mæssig måde (gerne med indholdsfortegne
vejet, hvordan kvaliteten ved de respektive studieprocesser formidles/præsenteres for medstu-
derende og lærere. 

 …eksempl
Det betyder, at du for hvert enkelt udvalgt produkt/studieresultat må have overvejet hvilke(n) 
af de definerede lærerkompetencer, du i særlig grad har arbejdet med – og ikke mindst; hvilke 
kvaliteter dette arbejde har haft i relation til læreruddannelsen og lærerarbejdet i f

 …et reflekteret udvalg af produkter/arbejdsresultater. 
Porteføljemappens samlede indhold af produkter/studieresultater suppleres med en mindre 
skriftlig refleksion over dit udvalg (2-3 A4-sider). Den skriftlige refleksion skal indeholde 
begrundelser og overvejelser over mappen
der skal fremhæves som særligt eksemplariske? Områder eller
arbejdet med, og som du finder vigtigt også at få arbejdet med? Områder eller forhold, du 
finder hensigtsmæssigt, at arbejde videre med og fordybe dig yderligere i? – etc.). 
 
NB: En oversigt over dit udva  lægges sammen med den skriftlige refleksion over samme (2-
3 A4-sider) lægges ud på din stamholdskonference (hhv. 23.11 – 23.12 – 23.13) senest fredag, 
den 6. maj 2005. 
 
Seminardagen, den 11/5-05 i Fællessalen  (ændringer kan forekomme!) 

rtefølje. 

pons fra de 
edstuderende (og evt. også fra en tilknyttet lærer), gruppen i øvrigt består af. 

fgøres det i den enkelte gruppe, hvordan arbejdet med dokumentationsporte-
ljen bedst gribes an. Dog skal følgende fremhæves som fælles træk ved arbejdet: 

for). 

plevelser’ og ’studieprodukter’) 
” sultater” – og ikke

Det forudsættes, at du møder op til studiedagen medbringende din dokumentationspo

Program for seminardagen, den 11/5-05  
Kl. 8.00–8.30   Fælles start 
Kl. 8.30–11.30 Arbejde med portefølje i grupper på 8 studerende (evt. med én lærer tilknyt-
tet).  

Præsentation af dokumentationsporteføljer - samling af produkter og sam-
menskrivning -  m. henblik på  respons og vejledning. 
Gruppens opsamling og evaluering af dagen. 

Kl. 11.30–12.00 Fælles afslutning på dagen – og det toårige samarbejde på U1/03. 
Som det fremgår af programmet, vil du – ligesom alle dine medstuderende – blive bedt om at 
præsentere din lærerfaglighedsportefølje i løbet af dagen. Du vil også modtage res
m
 
Arbejdet i grupperne 
Grundlæggende a
fø
Arbejdet orienteres mod ”lærerfaglighed” – jf. teamets bestemmelse heraf (se oven
Arbejdet konkretiseres med udgangspunkt i de studieresultater/-produkter, hver enkelt stude-
rende har medbragt i sin dokumentationsportefølje.  
(Overvej her f.eks. forskelle mellem ’studieo
Fokus sættes på gode studiere  evaluering af undervisning. 

kan du gøre for at optimere udbyttet af dine studier?  
Hvilke studiemæ
rette din opmærk

Kig fremad! 
Hvad 

ssige udfordringer og indsatsområder vurderer du/I, at du i særlig grad skal 
somhed mod i den kommende tid?  
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Hvad vil være he dieforløb?  

e kan tage 

nsigtsmæssigt at bringe med dig i dit videre stu
Hvad vil være hensigtsmæssigt at gøre mere ud af?  
Etc. 
Alle i gruppen fremlægger sin portefølje – og alle deltager i overvejelserne over samtlige do-
kumentationsporteføljer. 
 
Evaluering  
Dagen afrundes med, at gruppen evaluerer det hidtidige porteføljeforløb – særligt med hen-
blik på overvejelser over, hvordan arbejdet med den næste dokumentationsportefølj
sig ud. 
Evalueringen foregår som en samtale i gruppen – resultaterne af samtalen opsamles i et refe-
rat. Gruppen vælger selv sin referent. 
Referatet lægges ud på stamholdets konference. 
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skolelærere. Mere præcist var lærerteamets udmelding til de studerende som følger:  
 

Didaktikprojekt (2. studieår) 

Et af resultaterne af lærere og studerendes arbejde med det, vi har kaldt ’den store tavle’49, var 
et ønske om at sammentænke dels de to praktikforløb og dels de to didaktikseminarer, der 
indgår i den ordinære rammesætning for 2. studieår på ÅDAS. Resultatet af dette ønske var et 
forsøg på at iværksætte et samlet forløb, vi døbte ”didaktikprojektet”.  
 
 
Didaktikprojektets idé, målsætning, indhold og rammesæt-
ning 
Didaktikprojektet bestod i to dele – del 1, der skulle strække sig over perioden fra studiestar-
ten på 2. studieår frem til og med det ordinære didaktikseminar, dvs. ugerne 35-44 2004 – og 
del 2, der skulle lægge op til og afsluttes med forårspraktikken, dvs. ugerne 9-15. 

Didaktikprojektet havde rod og tog afsæt i den ordinære rammesætning på ÅDAS, og i for-
længelse heraf bestod det af flere forskellige dele: Ordinære skemauger, praktik og didaktik-
seminar. Det ’nye’, det ’særlige’ og det sammenhængende i projektet var, at det i tanken skul-
le fungere som et overordnet fokus eller en rettethed for alle lærere og studerende i de pågæl-
dende uger.  

Det var et ønske i teamet, at 2. studieår skulle indledes fælles på uddannelsesholdet, kon-
kret med en studiedag kort efter studiestarten. På studiedagen var det tanken at introducere 
didaktikprojektets idé, målsætning, indhold, rammer og organisation sammen med et par kon-
krete eksempler på didaktisk arbejde i folkeskolen i form at foredrag / oplæg ved et par folke-

DIDAKTIKPROJEKT PÅ 2. STUDIEÅR 
U1/03 – uge 35-44 + uge 9-15 
 
Formålet er, at den studerende udvikler sin kompetence til at skabe, planlægge, gennemføre og vurdere under-
visning i fag og tværfaglige forløb. Gennem varetagelsen af denne opgave skal den studerende reflektere over og 
begrunde egen undervisning fagligt og pædagogisk.  
 
Målet med temaet er, at den studerende med sin praktikgruppe planlægger og tilrettelægger et  kvalificeret un-
dervisningsforløb, som gennemføres i praktikken. Planerne er på sin vis udtryk for praktikgruppernes teori om 
’god undervisning’ anno 2004 i en konkret sammenhæng. Planens tilblivelse / praktikgruppens arbejde med pla-
nen er på sin vis udtryk for refleksiv lærerpraksis. Lærere og studerende kan undervejs og efterfølgende i fælles-
skab vurdere på, hvorvidt og i hvilket omfang planen og arbejdet med den er udtryk for kvalificeret faglig og pæ-
dagogisk hhv. teori og praksis. 
Fokus i grupperne såvel som i den fælles undervisning på stamholdet sættes på planlægning: Hvordan planlæg-
ger man fænomenet undervisning? (hvad, for hvem, hvornår, i hvilken sammenhæng, med hvilket sigte for øje, 
etc.). Der arbejdes i forløbet med (almen- og fag-) didaktiske temaer, problemstillinger, opgaver (undervisning og 
læring, teori og praksis, fag og tværfag, etc.) 

- behandlet og belyst teoretisk 
- gennemført som ’øvelser i refleksiv lærerpraksis’ 

 
Som delmål inddrages overvejelser over differentiering af undervisnings- og læringsformer ud fra elevforudsæt-
ninger, rammer og mål – over samarbejde med eleverne om målsætning, læringsansvar og tilrettelæggelse af 
                                                 
49 Se beskrivelserne herom i Den store tavle,  Portefølje - del 1, s. 46.  
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undervisningsforløb – til evaluering af undervisning og elevernes læring. I redegørelsen for undervisningsforløbet 
skal således indgå de didaktiske grundkategorier: elevforudsætninger, mål, indhold, undervisnings- og arbejds-
former samt evaluering. 
Målet er desuden, at der arbejdes med skriftlig og mundtlig kommunikation via porteføljedokumentation af planer 
og refleksioner over (almen- og fag-) didaktiske dilemmaer/temaer.  
Efter praktikken evaluerer de enkelte grupper deres forløb og fremlægger disse evalueringer på holdet til diskus-
sion i forbindelse med didaktikseminaret. 

Plan for didaktikprojektet – del 1 
Uge 35 Velkommen til 2. studieår – undervisning efter ordinært skema og med særligt fokus på undervis-

ningsplanlægning. 
Det vil være hensigtsmæssigt at skaffe sig informationer om praktikskolen, klassen, eleverne, læ-
rernes planer for undervisningen og alle mulige andre forhold, der kan have betydning for planlæg-
ningen af undervisning i praktikken. Det kan ske i form af samtaler, møder, besøg på klassen, ved 
indsamling af tilgængelige planer på praktikskolen (virksomheds-, skole-, års-, undervisnings- og 
læreplaner etc.). 
Nogle praktikgrupper er sikkert godt i gang og har allerede været i kontakt med praktiklærerne – og 
måske har I allerede indsamlet en del brugbare oplysninger i løbet af 1. studieår. Alligevel vil vi 
anmode jer alle (praktikgrupperne) om øjeblikkeligt at tage kontakt til deres praktiklærere med 
henblik på indsamling af relevante oplysninger om disse forhold – og generelt orientere jer om den 
kontekst, I skal undervise i. 

Uge 36 Ugen igennem er der undervisning efter ordinært skema og med særligt fokus på undervisnings-
planlægning. 
Onsdag, den 1/9-04 afholdes fællestimer for U1/03 i Trøjborgsalen efter følgende program: 
Kl. 8.00  Orientering om og introduktion til BEGU-kurset (uge 2) 
Kl. 9.00 Velkomst, sang – og derefter lidt om årets gang på 2. studieår: 

 udspil til årsplan/ramme for undervisning og studier på U1/03 v/ PM 
 udspil vedr. portefølje i uge 50-51 v/ LY 
 præsentation af didaktikprojektet v/ BB og PM 

Kl. 11.00 Fokusering i praktikgrupperne (incl. frokostpause) 
Kl. 12.00 Indspil fra skolens virkelighed - om årsplaner, fælles mål og portefølje i  folkeskolen v/ 
Ellen Rask og Kurt Rohde, Højvangskolen. 
Kl. 14.00 Opsamling 
Kl. 15.00 Dagens afsluttes med en sang. 
 
Forberedelse til fællestimerne, den 1/9-04: 
Forud for den fælles studiedag er det forventningen, at alle studerende har: 

- kontakt til og aftaler med praktikgruppens praktiklærere – herunder tilvejebringelse af re-
levante materialer og oplysninger om skolen, klassen etc. 

- læst praktikvejledningen for praktikken på 2. studieår. 
- læst relevante dele af de faghæfter der er relevante for praktikgruppens undervisning i 

praktikken. 
Uge 37-38 Undervisning i læreruddannelsens fag med særligt fokus på undervisningsplanlægning. 

NB: 17/9-04 er der deadline for aflevering af elektronisk udformet plan for undervisningen i 
praktikken.  
Planerne må have et omfang på 5-10 A4-sider og skal omfatte følgende 3 dele: 

- Plan for undervisningen i praktikken. 
- Plan for indsamling af empiri (dokumentation for gennemført undervisning i praktikken) 
- Plan for evaluering af den gennemførte undervisning i praktikken. 

Planerne lægges ud på konferencerne (hhv.) 23.11 ; 23.12 ; 23.13. 
Uge 39-41 Praktik (undervisningens gennemførelse – indsamling af empiri fra samme) 
Uge 42 Efterårsferie 
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Uge 43-44 Didaktikseminar – evaluering med særligt fokus på liniefag 1. 
Ved didaktikseminaret start medbringer hver praktikgruppe følgende: 

- Planerne for praktikken (undervisningsplaner, empiri-indsamlingsplaner, evalueringspla-
ner) 

- Indsamlet empiri fra praktikken. 
Plan for didaktikseminarets gennemførelse lægges ud på konferencerne (23.11 ; 23.12 ; 23.13) 
kort før efterårsferien. 

Didaktikprojektet må generelt opfattes som fortløbende. Dvs., at projektet ganske vist afsluttes ved udgangen af 
uge 44, men også at det tænkes at give næring til undervisning og studier på 2. studieår i øvrigt.  
I særdeleshed og meget direkte genoptages didaktikprojektets substans forud for 2. praktik periode – og denne 
gang med særligt fokus på liniefag 2: 

Plan for didaktikprojektet – del 2 
Uge 9 Didaktikprojektet genoptages som fælles fokus 
Uge 10-11 Didaktikseminar- undervisningsplanlægning med særligt fokus på liniefag 2. 
Uge 13-15 Praktik. 

Litteratur: 
• Jensen, Elsebeth: Hvad skal vi lave, spørge vi hinanden.. in: Hermansen, Mads og Elsebeth Jensen 

(red.): Udfordringer til undervisningen i didaktisk perspektiv, Alinea 2004. 
• Reinsholm, Niels: Det didaktiske tigerspring, in: KvaN nr. 51, 1998. 
• Niels Jørgen Bisgård: Hvad læreren ser – pædagogisk dokumentation i folkeskolen; Kroghs forlag 2002 
• Folkeskoleloven og faghæfterne for de respektive fag (Fælles mål, UVM). 

For øvrig litteratur henvises til de respektive fags undervisnings- og studieplaner. 
 
Didaktikpro  potentiale til at binde stu-
dieåret sam

1. Planlægning af undervisning – et fælles didaktisk fokus på planlægningspraksis rettet 
mod en konkret sammenhæng, 1. praktikperiode på 2. studieår. 

2. Genne e med udgangspunkt 
i en fo m
gennem

3. Evaluering af praktikken – fokuseret forsøg på identifikation af empirisk funderede, læ-
rerfagl

4. Bearbejdning og studier af en udvalgt empirisk funderet problemstilling – didaktiske 
studier nfor). 

5. Fornye s på planlægnings-
praksis re t 
gang på et (fo tilfældet var op til 1. prak-
tikperiode

6. Ny genne ø
sp okumen-
 

 
 
Didaktikprojekt - del 1 – august-oktober 2004 
Didaktikpro en generelle studie-

 o pres). Den i teamet 
rb ttelse og koordine-

jektet var som helhed tænkt som et projekt, der havde
men efter følgende model: 

mførelse af undervisning – forsøg på i praktikken at undervis
kuseret og reflekteret undervisningsplan samt det at indsamle doku entation for 
førelsen. 

ige problemstillinger. 

 udmøntet i en didaktikopgave (se nede
t planlægning af undervisning – på ny et fælles didaktisk foku

tte mod en konkret sammenhæng, 2. praktikperiode på 2. studieår – denne 
rhåbentlig) endnu mere reflekteret grundlag end 

. 
mf relse af undervisning – nyt forsøg på i praktikken at undervise med ud-

gang
tation

unkt i en fokuseret og reflekteret undervisningsplan samt indsamling af d
for samme. 

jek s 
gså dårlig organisering (bl.a. som følge af samme travlh

tet første del var præget af travlhed og pres som følge af d
start, men

e a
ed og 

ejdsgruppe, der skulle tage sig af detailplanlægning, iscenesænedsatt
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t t egentlige møder og dermed 
samtaler om  temmelig kort tidshori-
sont, der var til a
rende må nødvendigvis ses som ltlæreres initiativ snarere end den samlede 
arbejdsgrup

I lyset af den ringe grad af fælles 

beskrivelse af det samlede 
didaktikprojekt. Kun ganske få og 
hastige koordinerende møder og 

vilkårlige 
gruppekonstellationer i teamet fandt 
sted undervejs. Det er således tvivlsomt, 

lev understreget ved 
 
 

 var ikke! – og 
ført på 

rerede til vaner, rutiner og traditioner 

didaktikseminarer end til 

 
Didaktikopgave i de pædagogiske fag – januar-februar 2004 
S
en i  
i d
finde
spek
to
 

ring af de samlede didaktikprojekt, blev så stor (5 lærere), a
 projektet på det nærmeste blev umuliggjort inden for den

 pl nlægningen. Nogle få tog affære – og ovenstående udmelding til de stude-
 resultat af enke

pes. 
 

planlægning kom det, der skulle være 
en fælles rettethed og orientering, til 
alene at bero på ovenstående 

samtaler i 

hvorvidt rettetheden faktisk blev fæl-
les!?!  

n bTvivle
planlægning og gennemførelse af de

esatte didaktikseminarer:ordinært ramm
enKoordinering

didaktikseminarer blev gennem
meget forskellig vis og med meget 
forskellige orienteringer, der mere refe-

fra hver enkelt lærers tidligere 
erfaringer med 
det forarbejde, der var gjort i teamet.  

 

om led i det samlede didaktikprojekt besluttede lærerne i de pædagogiske fag at arbejde med 
daktikopgave i perioden mellem didaktikprojektets to d  dele. Didaktikopgaven skulle løses

stu iegrupper (= praktikgrupper), og blev formuleret som en opgave, der ganske vist skulle 
 sted inden for rammerne af de pædagogiske fag men med klare referencer fra og per-
tiver til de øvrige fag (praktik og linjefag). Den konkrete formulering af didaktikopgaven 

g sig ud som følger: 

Didaktikopgave 
Sidelø t aftalte organisering af undervisning og studier tænkes mål og indhold for studieåret bende med den i øvrig
konkret udmøntet i hver enkelt praktikgruppes arbejde med en didaktikopgave. Didaktikopgaven tænkes gennem-
ført i de pædagogiske fag – som en konkretisering og perspektivering af studieårets arbejde i de pædagogiske 
fag – dog med inddragelse af perspektiver fra læreruddannelsens øvrige fag. Således vil også praktikken og 
fagdidaktikken stå centralt i opgaven. 
Didaktikopgavens omdrejningspunkt er undervisning – i forståelsen undervisningens planlægning, undervisnin-
gens gennemførelse og undervisningens efterbehandling.  
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Praktikgruppernes arbejde med didaktikopgaven tager sin begyndelse ved studieårets start og afleveres ved 
slutningen af 1. semester (midt i januar). Arbejdet med didaktikopgaven finder sted sideløbende med den fælles 
undervisning i de pædagogiske fag – dog sådan, at dele af undervisningen til formålet omlægges til vejledning 
(her tænkes på vejledning mellem lærer og den enkelte gruppe – og på kollektive vejledninger på hele stamhol-
det). 
I perioden efter jul (2. semester) underviser praktikgrupperne den øvrige del af stamholdet med udgangspunkt i 

 de didaktiske, pædagogiske og psykologiske didaktikopgaven. Undervisningen sammenknyttes i en opsamling af
temaer og perspektiver, der er arbejdet med hen over 2. studieår. 
Det er tanken, at arbejdet med didaktikopgaven (opgaven såvel som processen op til og processen efter opga-
vens aflevering) danner grundlag for planlægning, gennemførelse og efterbehandling af studieårets 2. praktikpe-
riode. 

Arbejdet med didaktikopgaven tog sig selvsagt meget
– afhængigt af det indhold og den organisering, der va

Den grundlæggende tanke med didaktikopgaven v
tjene til, at hver enkelt studerende i praktikgrupper 
kvalificeret grundlag og afsæt for reflekteret planlæ
imidlertid også, at opgaven kunne tjene til generel kv

• studieprocesser i grupper,  
• de studerendes skriftlige kvalifikationer og ko
• det teoretiske beredskab – med særlig vægt 

ring’ og ’teori og praksis’ belyst ved didaktisk
• de studerendes viden om og brug af formelle k

reruddannelse, 

- og som sådan et arbejde, der samlet set kunne bidra
skrivning i almindelighed og didaktikopgaven på 3. s
år i særdeleshed. 

De mange gode intentioner og ambitioner med didaktikopgaven kan vel siges at være ind-
friet i det omfang, de studerende faktisk gik i lag med opgaven på de her skitserede præm

g med de netop beskrevne perspektiver for øje. I store træk kan vi sige, at opgaverne blev 

rence til det forløb, vi har kaldt porteføljeprojektet på N.Koch’s Skole
50 – og som fandt sted inden for samme periode, som didaktikopgaven skulle blive til). 

re på, hvorvidt opgaven var et formelt og gyldigt krav (tvang/frivillighed), 

 forskelligt ud på de respektive stamhold 
r aftalt i disse sammenhænge. 
ar først og fremmest, at opgaven skulle 

fik en konkret mulighed for at danne et 
gning af 2. praktikperiode. Tanken var 

alificering af  

mpetencer, 
på begrebsparrene ’undervisning og læ-
e, pædagogiske og psykologiske teorier, 
riterier ved opgaveskrivning i dansk læ-

ge til en kvalificering rettet mod opgave-
tudieår og bacheloropgaven på 4. studie-

isser 
o
skrevet, men mange hindringer og problemer kom til at knytte sig til de arbejdsprocesser, der 
lå forud. I korte samtalebaserede evalueringer er meldingen fra de studerende, at de i arbejdet 
med opgaven 

• kom for sent i gang,  
• savnede flere sparringsmuligheder end det, praktikgruppen i sig selv kunne give over 

så lang en periode (uge 35 2004 – uge 5-6 2005) 
• følte sig presset af – sammen med lærerteamet – at ville for meget på for kort tid (her 

med særlig refe

• var ukla

Upåagtet de rammer og betingelser, der kom til at gøre sig gældende, og den her skitserede 
tilbagemelding, vil vi dog fastholde, at arbejdet med opgaven havde den kvalitet, at det med-
virkede til at rejse en opmærksomhed og en rettethed mod didaktisk refleksion – og som så-
dan havde potentiale til at kvalificere gennemførelsen af didaktikprojektets del 2. 

                                                 
50 Se udredningerne herom i Lærerfaglighedsportefølje, Portefølje –del 2, s. 102 – og Lærerfaglighed og porte-
følje,  Portefølje – del 1, s. 39. 
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revet som det blev oplevet af en lærer fra linjefag 2.  

enhæng. Derudover skulle uddannel-

rs af linjefag. 

er – dvs. 
drø ls aflader, der kunne muliggøre og overskueliggøre en plan 
for, o l 4 linjefagshold.  
 
Konkre
uge 10:

Didaktikprojekt - del 2 – marts 2005 
Nedenfor følger en kort redegørelse for, hvordan didaktikprojektets 2. del forløb. Forløbsbe-
skrivelsen er særligt knyttet til gennemførelsen af didaktikseminaret i uge 10-11 2005 – og 
besk

 
Fra årets start var der i teamet enighed om, at de to didaktikseminarer for henholdsvis de 

pædagogiske fag og 1. og 2. linjefag skulle ses i samm
sesholdets 3 pædagogik lærere selv dække didaktikseminarets pædagogiske del. Dette fik be-
tydning for linjefag 2., da der her er 4 hold, så her blev undervisningen givet i stamklasserne, 
på tvæ

Udgangspunktet – et sammenhængende didaktikprojekt – var godt, men som vi fik det or-
ganiseret mistede vi sammenhængen mellem de pædagogiske fag og linjefag 2. Didaktikse-
minaret blev simpelthen gennemført som to parallelle forløb på basis af stamhold og linje-
fagshold (linjefag 2) – dvs. langt fra det intenderede. Vi tror, miseren bunder i, at det samlede 
didaktikprojekt aldrig blev drøftet på et grundlæggende niveau. Orienteringen mod et fælles 
didaktikprojekt var ikke – og dermed udeblev også en fælles forståelse af intentioner med 
didaktikseminarerne. Resultatet var bl.a. andet, at vi druknede i strukturelle problem

fte er og diskussioner om skem
 hv rdan samarbejdet kunne lade sig gøre med 3 pæd.lærere ti

t er efterfølgende et par eksempler fra didaktikseminaret for linjefaget musik. 
 

Denne uge var delt i 4 dele: 

 de pædagogiske lærere og linjefagslærerne. 
 
uge 11:

1. Undervisning i de pædagogiske fag på stamholdene (Pæd. lærerne) 
2. Et oplæg v/ Lise Lotte Brix ”Hvordan er det være musiklærer i folkeskolen i dag?” 
3. Gruppearbejde og efterfølgende oplæg af Frede V. Nielsen ”Almen musikpædagogik” 

(linjefags lærerne) 
4. individuel/gruppearbejde og fremlæggelse af undervisningsmateriale. Materialet var 

udvalgt af linjefagslæreren, fordelt af de studerende og fremlagt uden deltagelse af lin-
jefagslærerne. 

 
Denne del af seminaret gik uden de store vanskeligheder, men også uden nogen egentlig sam-
arbejde mellem

 
uge var planlagt af linjefagslærerne som 2-delt, mDenne en blev egentlig 3-delt. 

Der u
perne v

1. 
t). 

Da didaktikseminaret samtidig ligger umiddelbart før 3 ugers praktik, var det et afgørende 
element for pæd. lærernes vejledning. Dette resulterede samtidig i, at da opgaverne, der var 

 

 sk lle arbejdes i praktikgrupper, i de tilfælde det kunne lade sig gøre, hvor praktikgrup-
ar delt efter linjefag. 
Der skulle udarbejdes en årsplan for praktikklassen, som skulle afleveres skriftligt til 
skolelederen (konferencen) og som skulle fremlægges på forældremødet (linjeholde

2. Der skulle udarbejdes et 3.ugers tværfagligt forløb, som skulle beskrives og der skulle 
ligge en plan for gennemførelse. 

 
I løbet af de 3 dage, hvor grupperne skulle arbejde med dette, skulle pæd. lærerne fungere 
som vejledere i det omfang det kunne lade sig gøre. 

stillet af linjefag 2, skulle fremlægges, havde de fleste af de studerende ikke arbejdet i dybden



Læreruddannelsesdidaktik – narrativitet - teamlæring 
Portefølje del 2: Fra teamets læreruddannelsespraksis 

– et udviklingsarbejde i læreruddannelsen - Århus Dag- og Aftenseminarium 2005 
 
 

 133

n, men kun ca. halvdelen havde lavet 
r alle i gang med at planlægge deres 

 sammenhængende, hvis der havde 
foreligget en fælles plan fra teamets lærere. En plan, hvor planlægningen af praktikken kunne 
ses

med dem. De fleste havde udarbejdet en rigtig god årspla
en tynd beskrivelse af et tværfagligt forløb. Derimod va
praktik, som nogle endda så sig nødsaget til at få vejledning på under fremlæggelserne i vore 
linjefag. 

Denne del af projektet, kunne være blevet meget mere

 som en del af arbejdet med undervisningsplanlægningen.  
I dette tilfælde blev resultatet af didaktikseminar ikke et fælles anliggende, som ellers har 

været en bærende force i vores samarbejde i teamet. 
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et 
- Om

 

neders 

ære funktion 
ed 

 

Mange m
instrum acentrum 
Århus kom

 

Bilag: Didaktikseminar 
I forbindelse med didaktikseminaret i foråret 2005, var der fællesoplæg for alle studerende og 
lærere på teamet. Oplægget lå i forlængelse af det fællesprojekt der var på N. Kochs Skole i 
december måned og således også i forlængelse at det øvrige arbejde i teamet.  

Oplægsholderne skulle give et indblik i, hvordan de på en anderledes måde har skruet un-
dervisningen i en 10. klasse sammen og samtidig trække tråde til den øvrige undervisning på 
Tovshøjskolen, der er en af Århus Kommunes "Magnetskoler". 
 
Gr nseoverskridende kulturformidling på skemaæ

 at skabe sammenhæng mellem de ældste folkeskoleelevers personlige, sociale og fagli-
ge udvikling i en ramme af teater, musik og kulturudveksling.  
Oplæg ved Lasse Holm og Lone Smidt - Tovshøjskolen 

Lone Smidt 
Læreruddannet fra ÅDAS i 1998 med linjefag i dansk og fransk.  
Klasselærer i 10. klasse og underviser i dansk og teater.  
Autodidakt teaterlærer på baggrund af mange års erfaring som amatørskuespiller samt 4 må
højskoleophold med drama som hovedfag på Ryslinge Højskole i 1993 og en uges DATS kursus i 
Teaterarbejde med unge med udgangspunkt i Stanislavskijs system på Herning Højskole i 2002.  

Besidder en stor skriveglæde og udover karakteropbygning og instruktion er min prim
at hjælpe eleverne med at udarbejde manuskript. Har i 2004 udarbejdet undervisningsmateriale m
fokus på drama som udtryksmiddel i dansk til Musical Syds og skuespiller Anders Baggesens opsæt-
ning af "Romeo og Julie", der spilles i Musikhuset i marts 2005.  

Lasse Holm 
Læreruddannet fra ÅDAS i 1997 med linjefag i biologi og sløjd.  
Klasselærer i 10. klasse og underviser i dansk og teater.  

usiske projekter på Risskov skole 1997 – 2001 og på Tovshøjskolen 2001 – Musiklærer - 
ent og sammenspilshold - Århus ungdomsskole 1991- 2000. Freelance hos Dram

mune. Musicals. 1996 og 1997. Forsanger og guitarist i "R:E:F" 1987-2004. 1. bas i OFF-
BEAT - blandet rytmisk kor fra Århus 2004. 
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es evaluering af udviklings-

dieår på hold 23.11, 23.12 og 23.13. 

nde fra hold 23.13.  

 og progression i arbejdet med 

De studerend
arbejdet 

Evaluering af de to første studieår på hold 23.11, 23.12 og 23.13 
 
Her følger resultatet af evalueringen af de to første stu
Tallene i rubrikkerne angiver hvor mange på henholdsvis hold 23.11, hold 23.12 og hold 
23.13 der har det angivne svar, samt summen af disse tre. Som det fremgår deltog 20 stude-
rende fra hold 23.11, 15 studerende fra hold 23.12 og 12 studere
 
1.  
 
Jeg har oplevet en klar sammenhæng mellem
liniefagene, de pædagogiske fag og praktikken (3.11+23.12+23.13)=total 
I høj grad I nogen grad Hverken-eller I ringe grad Overhovedet ikke

0+1+2=3 16+7+9=32 4+5+1=10 0+2+0=2 0 
 
Kommentarer: 
• Det kunne have været fint, hvis vi havde koblet teorien i de pædagogiske fag på nogle

cases, så det blev lidt mere virkelighedsnært. 
 

ære svært at bruge alt det teori i praksis. 
teføljesamarbejde. 

d af sammenhæng mellem liniefag, de pædagogiske 
g og praktik

 

• Det kan v
• Teoretisk. Praktisk har det fungeret i forbindelse med por
• Der har været rigtig god sammenhæng mellem pæd, mat og praktik og i nogen grad med 

musik. 
 
Sammenfatning 

enerelt har de studerende oplevet en graG
fa ken, men det er ikke overvældende! 
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 klar sammenhæng mellem og progression i arbejdet med 
 de tværfaglige og fælles forløb (introforløb, portefølje 1-2-3, 

didaktikprojekt mv.) 

2.  
 
Jeg har oplevet en
det enkelte fag og

I høj grad I nogen grad Hverken-eller I ringe grad Overhovedet ikke
3+0+2=5 12+13+8=33 5+4+1=10 0+0+1=1 0 

 
Kommentarer: 
• Jeg har svært ved at se hvordan ”Cirkus” og ”Koch Projekt” kan vise min deltagelse i stu-

diet. Intro og didaktikprojekt var godt. 
 Der var ikke meget brug af liniefag + pæd. fag på N. Kochs men der var så mange andre •

ting jeg lærte – det var ellers et rigtig godt projekt! 
• Koch projektet ramte ved siden af målet som portefølje betragtet – ingen refleksion over 

semestrets studier – men godt projekt 
på 

Sammenfatning 
e studerende oplever nogen sammenhæng mellem og progression i arbejdet med det enkelte 

glige og fælles forløb. Der udtrykkes utilfredshed med Koch-projektet som 

 

  

Uddannelsen har indtil nu været et solidt bidrag til min professionsforståelse 
g til min selvstændighed og myndighed som lærerstuderende og kommende 

• Koch projektet var i sig selv godt som projekt, godt at afprøve en planlagt undervisning 
flere klassetrin, men forfejlet som portefølje 

 

D
fag og de tværfa
porteføljearbejde. 

 
3.
 

o
lærer.  
I høj grad I nogen grad Hverken-eller I ringe grad Overhovedet ikke

7+4+8=19 10+5+4=19 2+2+0=4 1+0+0=1 0+2+0=2 
 
Kommentarer: 
• re i matematik 

end i m
• 
 
Sammenfatning 

år. 
 
 
4.  
 

Jeg har da lært mange ting. Både overordnet og i de enkelte fag – noget me
usik. 

Pædagogiks indsigtsgivende rolle stadig lidt uklar 

De studerende udtrykker generelt stor tilfredshed med udbyttet af uddannelsen i de to første 

Gennem arbejdet med portefølje og lærerfaglighedsbegrebet har jeg mødt et 
reflekteret bud på, hvad læreruddannelse og lærerarbejde går ud på 
I høj grad Overhovedet ikkeI nogen grad Hverken-eller I ringe grad 

3+1+3=7 14+8+8=30 3+4+1=8 0+1+0=1 0+1+0=1 
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mentarer: 
 Den 1. portefølje gav meget, den 2. var skide skæg, og den 3. var mere som en praktik. 

n om lærerfaglighedskomp et o  påkl

 Arbejdet med lærerfaglighedskompetencer på såvel 1. som 2. studieår skaber forståelse, 
mmenhæng i studiet 

Sam

gre  udbytte af arbejdet med begreberne, 
n

det 

Kom
•
• Porteføljearbejdet har været rigtig godt! 
• Godt med blanding på tværs af hold og linjefag (Se også under evalueringen af Koch pro-

jektet) 
• Snakke etencer har vær verfladisk og istret porteføljear-

bejdet 
•

overblik og sa
 

menfatning 
De studerende forholder sig ”lidt lunkent” til arbejdet med portefølje og lærerfaglighedsbe-

bet. Den største gruppe mener, at de har fået nogen
me s der er to mindre grupper, som udtrykker henholdsvis mere og mindre udbytte af arbej-

med disse begreber.  
 

 

diemæssigt oplever jeg at høre til i en sammenhæng – ikke blot på mit 
tamhold, men også på mit uddannelseshold. Jeg føler mig ikke alene og over-

t til mig selv og mit lærerstudium. 

 
5.  
 
Stu
s
lad
I høj grad I nogen grad Hverken-eller I ringe grad Overhovedet ikke

12+6+9=27 8+6+3=17 0+1+0=1 0+1+0=1 0+1+0=1 
 
Kommentarer: 
• Det har været s i har  gø 1. 
• 

upergodt, at v haft så meget at re med hele U
For meget 
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 er 

 

e at være studerende i dette udviklingsprojekt, da det 
vad vi ellers bliver undervist i – nemlig at være fremadrettede, reflekterende 

Sammenfatning 
De studerende føler i høj grad et tilhørsforhold til stamholdet og uddannelsesholdet. Der
dog enkelte undtagelser på hold 23.12. 
 

”Andet som du synes vi skal vide”: 
Jeg syn• es, at introforløbet var lidt tungt, og jeg føler at det gik lidt ud over sammenryst-
ningen i klassen, at det var så seriøst og målrettet fra 1. dag. 
Det har været meget tilfredsstillend• 
understreger h
og sammenhængsskabende. 

• Ind imellem har skolen haft lidt for mange bolde i luften! 
• Jeg har oplevet at vi har været og er for meget hængt op på hinanden. Det ville være rart 

med lidt mere fokus på individualitet, så oplevelsen af fællesskabet bliver positivt ikke 
som et pres. 

• Ny struktur i pæd. fagene på tredje år kræver grundig præsentation – skæres ud i pap for at 
undgå misforståelser  

 
Sammenfatning 
De elementer som er indgået i udviklingsarbejdet: En øget grad af sammenhæng mellem
fag, pædagogiske fag og praktikken og arbejde med lærerfaglighedsbegrebet og portefølje, 
har i høj grad været medvirkende til at de studerende udtrykker stor tilfredshed med udbyttet 
af de to første studieår. De studerende føler sig ikke overladt til sig selv, men i høj grad som
en del af et stamhold og et uddannelseshold. 
 

 linie-
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