
Praksisnært bachelorprojekt i læreruddannelsen
- i samarbejde med kommunale videncentre i Silkeborg

I professionsbachelorprojektet (PBP) forventes lærerstuderende at kunne 
undersøge og  ”..systematisk analysere lærerfaglige problemstillinger og være 
i stand til at forslå handlinger i kommuner, skoler og klasser…”.  
Intentionen var at søge nye uddannelsesveje for praksisnære bachelor-
projekter gennem udvikling af samarbejdsflader mellem BA-studerende, 
kommunale videnscentre og læreruddannelse. 
Oplevelsen af at møde fagligt engagerede og specialiserede praktikere, der 
åbner praksisfeltet og kvalificeret udfordrer såvel tænkning som tilgange til 
eget projekt fremhæves som menings- og værdifuldt af de studerende. 

Samarbejdsprojektet konkret
Der deltog 3 studerende og 2 videncenterledere (vcl) fra èt   
Videncenter. De studerende havde udarbejdet en begrundet 
ansøgning efter intro-dage på læreruddannelsen, hvor 
videncentrene deltog med præsentationer og workshops. 
Ansøgninger fungerede  samtidig som kontrakt for de 
involverede partnere, se nedenfor, mens indhold og proces 
aftaltes af partnere selv. Samarbejdsprocessen strakte sig fra 
september 18 til juni 19, og indeholdte 3 fællesmøder og flere 
individuelt aftalte sparringer, der kunne vedrøre etablering af  
kontakter, litteratur, spørgsmål og respons på skriftlige afsnit i 
PBP. Desuden fik en studerende, før sin eksamen, mulighed for 
at fremlægge resultater af sin undersøgelse for alle vcl’ere,  
sektionsleder og 2 undervisere fra læreruddannelsen. 

Evaluering
Evaluering er baseret på refleksionslog ført løbende af de 
studerende gennem hele forløbet og på et afsluttende 
interview med hver af de 3 deltagende studerende. 
Desuden gennemførtes et fokusgruppeinterview med de 2 
vcl’ere. Heraf fremgår, at de studerende oplevede processen 
som fagligt, personligt og  arbejdsmæssigt stilladserende i 
kraft af udfordrende spørgsmål,  introduktion til såvel  
aktuelle praksistematikker som ny professions- og 
forskningsviden. Den oplevede fælles optagethed giver 
samtidig en oplevelse af gensidighed. Også for vcl’erne ses 
perspektiver i at få indsigt i og gøre brug af de studerendes 
undersøgelser, resultater og didaktiske handleforslag. Og 
sparring med de studerende giver anledning til refleksion 
over eget arbejde.
‘…så kan jeg ikke undgå at tænke: jamen kan vi sætte gang i 
en bevægelse her! Altså er der noget der kan være til 
inspiration for andre ..?’

Kontakt: VIA Pædagogik & Dannelse, Program for Professionsdidaktik

I kontekst af to nye initiativer med PBB i lærer-
uddannelsen, hhv. åben prøve og forløb frem 
mod denne i Aarhus og samarbejde med 
kommunale videncentre i Silkeborg, har vi 
undersøgt følgende spørgsmål: 

Hvad karakteriserer de lærerstuderendes erfaringer fra 
BA forløbet, herunder med de to ”nye initiativer ”?

1. Hvilke udfordringer og muligheder kan identificeres 
i de to nye initiativer og ift bachelorforløbet 
generelt ud fra de studerendes udsagn og 
refleksioner?

Hvordan spejler dette sig i refleksioner fra 
eksterne aktører?

2.Oplever de studerende meningsfulde 
sammenhænge i bachelorforløbet, rammesat af de 
to initiativer, og i givet fald på hvilke måder? 

3.I hvilken grad og hvordan formulerer de studerende 
sig om (udvikling af) egen pædagogiske 
intentionalitet?

Til venstre:
3  overordnede temaer fra
tematisk analyse af
interview 

Til højre:
Tematisk analyse af
interview på tværs af BA-
initiativer I Aarhus og 
Silkeborg

Nedenfor: 
Mål og rammer for 
praksisnært
Bachelorprojekt I 
Silkeborg 

Mette H. Beck, Læreruddannelsen i Silkeborg, mebe@via.dk
I samarbejde med Birgitte Lund Nielsen, Læreruddannelsen i Aarhus 

Ove Nielsen, Læreruddannelsen i Aarhus.   

1. Faglig sparring i kontekst af andre 
lokationer og settings end traditionel 
vejledningspraksis på læreruddannelsen 
skærper oplevelsen af autencitet og ”be-
coming-a-teacher”.

2. Professionscirkel i miniformat: 
Faglig og gensidig sparring på tværs af 
individuelle BA-projekter sætter ramme 
for samarbejder mellem de studerende 
indbyrdes og med viden-medarbejderne, 
hvor forskellige former for fagligheder og 
viden kan bringes i spil: Praksis- og 
udviklingsviden mødes  og efterspørger 
forskningsviden. 

3. Formidling af resultater af PBP direkte til 
aktører fra alle videncentrene  i 
kommunens lokale forstærker oplevelsen 
af betydning og relevans af eget 
udarbejdet projekt .
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Udfordringer
Generel introduktion til videncentrenes arbejdsområder fører ikke i 
sig selv til, at studerende på en årgang ser oplagte muligheder for
eget PBP. Der skal personlig relationer og kontakter til før 
muligheder og relevans opdages. Desuden udfordres projekter som 
dette af organisatoriske og uddannelsesdidaktiske forhold i 
læreruddannelsen. Hvordan arbejdes fx med PBP som rød tråd i 
uddannelsen gennem alle 4 år i alle moduler? Hvordan adresseres 
og arbejdes der med kategorien ‘relationen’ mellem uddannelse og 
profession, mellem uddannelsesvirksomhed og lærerarbejde. Fx 
gennem koordineret (sam)arbejde med læreruddannelsens 
‘slutkompetencer”, praktik og praksistilknytning og med 
organisatoriske samarbejder, udviklings- og forskningsvirksomhed, 
der kan inspirere og udfordre såvel uddannelsens som professionens 
praksis?

Meningsfulde
sammenhænge?

&

Pædagogisk
intentionalitet?

Indre drivkraft: 
…fik lov til selv at 

beslutte hvad det var jeg 
skulle skrive om og 

undersøge…. Mening i fremtidigt 
lærerarbejde: 

…det her kommer jeg 
virkelig til at bruge når 
jeg kommer ud … det 
bliver en del af mig 

som lærer..

Ville noget med 
skolen – at VÆRE 

lærer
-- lave noget der 

kunne gøre en forskel 
for os og for vores 
kommende elever

VCL refleksioner

.. Er der noget her vi 
kan tage fat på? Giver 

det anledning til at 
ændre på noget? Det 

vil være oplagt. For nu 
har vi fået noget guld 

serveret

Om den fælles 
sparring og 

drøftelse (vcl)

…vores kompetencer 
og fagligheder er 

kommet bedst i spil, 
når de er tre. ...

Mening - også i 
affektiv betydning :

Fed følelse at andre er 
interesseret i det man 

har lavet…

Gensidighed
”..de er måske også lidt 

mere interesseret og 
optaget af det fordi det 
ligger i deres felt… og 
måske et ønske om at 
anvende noget af det 

som jeg kommer med…

mailto:mebe@via.dk

