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Anden information

Bachelorprojekt i læreruddannelsen 
– meningsfulde sammenhænge og 

pædagogisk intentionalitet 

Videncenterdag, 2. december, 2019
Birgitte Lund Nielsen, Mette H. Beck og Ove Nielsen 



Anden information

Forskningsspørgsmål
§ I kontekst af to nye initiativer med PBB i læreruddannelsen, hhv. åben 

prøve og forløb frem mod denne i Aarhus og samarbejde med 
videncentre i Silkeborg, har vi undersøgt følgende spørgsmål:

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

o Hvilke udfordringer og muligheder kan identificeres?
o Oplever de studerende meningsfulde sammenhænge i 

bachelorforløbet/rammesat af de to initiativer, og i givet 
fald på hvilke måder?

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



Anden information

Åben prøve og forløb frem mod denne
§ Intentionen var at dække kompetencemål ”..systematisk analysere 

lærerfaglige problemstillinger og være i stand til at forslå handlinger i 
kommuner, skoler og klasser..” bredere. 
o Mulighed for at demonstrere, at man refleksivt begrundet kan foreslå handlinger i 

pædagogisk praksis styrkes alt andet lige ved dialog med en bredere række af 
aktører både i forløb og prøvesituation.

§ Der deltog 8 studerende: 3 tomandsgrupper + 2 enkeltstuderende
§ Prøven foregik i et lokale med fleksible møbler, drejes og med hjul blev 

flittigt anvendt.
§ Inden hver prøve blev bordene stillet, som de studerende foretrak. 



Anden information

Samarbejde med videncentre
§ Seks videncentre: 

1) Nye praksisformer og aldersintegrering, 2) Sproglig, kulturel, social integration,
3) Inkluderende lærings- og  trivselmiljøer, 4) Udskoling, 
5) Designtænkning og digital fabrikation, og 6) Naturfag og naturformidling 

§ Der deltog 3 studerende og 2 videncenterledere fra ét  Videncenter. 
§ De studerende udarbejdede en ansøgning efter intro-dage, hvor 

videncentrene deltog med præsentationer og workshops.
§ Samarbejdsprocessen strakte sig fra september 18 til juni 19, og 

indeholdte 3 fællesmøder og flere individuelt aftalte sparringer



Anden information

Metode
§ Alle deltagende studerende har udfyldt refleksionslog

§ Desuden interviews med samarbejdspartnere (fra videnscentre), og 
refleksionsark fra deltagere i prøve, i de multiple kvalitative data

§ De data vi særligt henviser til i dag er fra 6 interviews (gruppe + 
enkeltvis) med lærerstuderende, juni 2019, samme interviewguide

§ Tematisk analyse Braun & Clarke, 2006

o Induktiv tilgang til analysen 
o Iterativ proces: individuelt – fælles – individuelt – fælles ….
o Endt med dokument med beskrivelse og eksemplificering af temaer



Anden information

Pædagogisk intentionalitet Hedegaard & Jacobsen, 2016; Isskov, 2017

§ En didaktisk vision for undervisningen er essentiel, hvis nye lærere skal 
fungere som professionelle Cochran-Schmith, 2007 

§ ”Den professionelle lærer må både have ”viden, kunnen og villen” Hjort, 2005 

o Netop ”villen” som lærerens intentioner og det personlige projekt med 
undervisningen bliver centralt i forhold til udvikling. 

§ Undersøgelses- og udviklingskompetence fordrer Hedegaard & Jacobsen, 2016 ; 
Dale,1998;  Hjort, 2005; Goodson, 2007 

o et kritisk blik, som bygger på en teoretisk ramme for refleksion
o en intentionalitet - bevidst villen som udtryk for et personligt projekt og en didaktisk 

vision med undervisningen
o en undren i form af en parathed til løbende at stille spørgsmål og være undersøgende 

i forhold til erfarede spændinger mellem intentioner og betingelser

§ Intentionens dimensioner Bengtsen & Qvortrup, 2013

o Vilje
o Værdi
o Tvivl



Anden information

Meningsfulde sammenhænge
§ Meaning as the underlying motivation behind thoughts, actions and even the 

interpretation and application of knowledge Krauss, 2005

§ Frugtbare spændinger og meningsfulde sammenhænge Hatlevik & Havnes, 2017; 
Lund & Nielsen, 2019

o Heteregonitet er et vilkår Grimen, 2008

§ Sense of Coherence Antonovsky 2000

o Meningsfuldhed, Begribelighed, Håndterbarhed

§ Self determination theory Ryan & Deci, 2017

o Føle sig kompetent, have autonomi & relationer og oplevelse af at høre til

§ Indflydelse, ikke nødvendigvis monopol på kontrol, men opleve at den er 
legitimt fordelt Antonovsky, 2000

§ Professionel agency
o capacity to make intentional choices and to act on those choices in ways that make a 

difference in their professional life Goller, 2017

§ Relationel agency
o drawing on resources distributed across systems Edwards, 2009



Anden information

Eksempler på temaer på tværs
§ Ba- projekt og lærerpraksis

- at ville gøre en forskel 
(udviklingsperspektiv)
- forberedende til prof. praksis

§ Orientering mod egen 
pædagogisk intentionalitet: 
motiveres af en konkret 
problemstilling

§ Mening i interaktion og 
formidling - åben prøve ændrer 
fx balancen i prøvens 
fremstillings – og prøveform

§ ”Forskerrollen” opleves både 
meningsfuld, og som en 
udfordring



Anden information

Nogle særlige ting omkring åben prøve
§ Den åbne prøve ændrer balancen mellem prøve-situationens 

fremstillings- og eksaminationsformer
o ”Det var sådan en idé om at der var nogen der kom og besøgte mig i det her rum og 

skulle høre hvad jeg havde at sige, i stedet for den klassiske eksamen, hvor jeg går 
ind til lærer og censor i et lille rum og sidder på besøg hos dem”

o ”Man føler sig mere som en ekspert…i stedet for den klassiske eksamen ..hvor de 
andre er eksperter og skal afhøre en…”

§ Krop, rum og ejerskab - formsiden af den åbne prøve påvirker, hvordan 
man kan vise det man kan.
§ Mere dialogisk (Bachtin) – når man stod op og var præsenterende
o ”..altså man har sådan en hel anden grounding når man står der…lidt mere power ..”

§ Men, udfordringer med skoledeltagelse, logistikken skal løses og mest 
mening ved tæt samarbejde



Anden information

Særlige ting ift samarbejde/videncentre
§ Særlige muligheder:

o Gensidighed
o Fælles sparring
o ”At få guld serveret”

§ Udfordringer: 
o Generel introduktion til -og af -

videncentrene fører ikke i sig selv til, at 
studerende på en årgang ser oplagte 
muligheder for eget PBP

o Der skal personlig relationer og 
kontakter til før muligheder og relevans 
opdages. 

o Desuden udfordres projekter som dette 
af organisatoriske og uddannelses-
didaktiske forhold i læreruddannelsen, 
og af arbejdet med at skabe forbindelse 
- relation mellem uddannelse og 
professionspraksis. (Frederiksen, Lund, Beck 
2016



Anden information

Videoscribe: Formidling til 
studerende

§ https://youtu.be/Vkv6MNRZrUQ

https://youtu.be/Vkv6MNRZrUQ


Anden information

Konklusion og diskussion

§ Mening for de lærerstuderende ser ud til at være tæt knyttet til en 
intentionalitet - at ville noget med skolen men også at have et 
affektivt element, at andre er interesserede…..

§ Der er udfordringer i forløbet – bl.a. er det metodiske og 
videnskabsteoretiske uvant – men også meget positive kommentarer 
om denne stringens fra nogle af dem, der kan se det giver mening som 
kommende lærer (videns-bevidsthed) (begribelighed og 
håndterbarhed afgørende)

§ Udfordringer i de to initiativer
§ Men nogle særlige mulighedsrum for at opleve agency og autonomi, 

afbalanceret ift det relationelle/samarbejdet
§ SPØRGSMÅL, KOMMENTARER …
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