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INDLEDNING  
Jeg hedder Lars Emmerik Damgaard Knudsen, og jeg er en del af 

bedømmelseskomiteen for professionsbachelorprojekterne. Jeg er 

imidlertid også formand for Den Nationale Faggruppe for 

Professionsbachelorprojektet, som er nedsat ifm. den ny læreruddannelse 

med det formål at beskrive fagets indhold nærmere, indhente 

forskningsviden og monitorere implementeringen af 

professionsbachelorprojektet i den ny læreruddannelse. Til dagligt 

underviser jeg i de pædagogiske fag på læreruddannelsen i Vordingborg 

og på Institut for Uddannelse og Pædagogik på Aarhus Universitet. Det er 

på baggrund af mit arbejde i disse sammenhænge samt af min ph.d. 

afhandling om teori og praksis i læreruddannelsen, at jeg i dag vil 

reflektere over, hvad vi ved om læreruddannelsens 

professionsbachelorprojekter. 

SPÆNDINGSFELTET MELLEM PROFESSION OG ACADEMIA 
Læreruddannelsens professionsbachelorprojekter er kendetegnet ved at 

blive til i et spændingsfelt mellem uddannelse til professionen og være et 
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udgangspunkt for videreuddannelse på diplom-, master- eller 

kandidatniveau. 

Denne spænding kommer fx til udtryk, når professionsbachelorprojektet 

flere steder blot omtales som ’bachelorprojektet’, og derved udelader det 

professionsrettede. Eller når Professionshøjskolerne netop kaldes 

’professionshøjskoler’, og derved udelader det akademiske.  

Professionsbachelorprojektet, som vi i dag fejrer, er en del af dette 

spændingsfelt. Og det er netop de gode besvarelser i den spænding, som 

vi markerer. Faktisk kunne man sige, at vi netop hylder denne spænding. 

Hylder den, fordi læreruddannelsen som en 

professionsbacheloruddannelse er spændt ud i mellem det 

professionsrettede og det universitetsrettede ikke af skizofren nød men 

derimod af nysgerrig lyst. Det er således en definerende spænding ligeså 

vel, som det er en definerende lyst til fx at forstå forholdene mellem 

lærere og elev. 

Det er en central pointe i aktionsforskningen, at der er sammenfald 

mellem undervisning og undersøgelse. Der er også forskelle. Fx i hvilke 

perspektiver, erkendeinteresser og muligheder man har. Og en 

sammenblanding af de to perspektiver kan modarbejde hinanden. Men 

der er også ligheder. Interessen for hvem det er, der faktisk sidder i mit 

klasseværelse, hvad de lærer, hvorfor, hvordan og hvad de bruger det til, 

hvordan de hænger sammen med hvad de ellers lærer på skolen, i 

hjemmet eller i fritiden deles af både undersøgelsen og undervisningen. 

Men for at kunne undersøge dette kræves akademiske kompetencer til at 

bruge de rette metoder, skabe systematiske analyser og relatere det til 

den allerede kendte viden.  

Der er således ikke noget nødvendigt modsætningsforhold tilstede i denne 

spænding, men den udfordrer læreruddannelsens måder at undervise og 

vejlede i professionsbachelorprojektet. I dag forstås 

professionsbachelorprojekt forsat i forholdsvis to kategorier: En 

orientering imod lærerens værdier eller mod lærerens funktioner. I hvert 
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tilfælde er det læreren, der er centrum for de studerendes undersøgelser, 

som ultimativt bliver til i en diskurs, hvor lærerarbejdet forstås fra 

katederet.  

Denne opfattelse af lærerens arbejde udfordres af at kende til og kunne 

bruge undersøgelsesmetoder. Disse rækker ud over pladsen foran tavlen 

og ned til bordene, ud på gangene, ind på lærerværelset, ud på museet 

eller ned i gården, hjem ad stien og ind ved spisebordet, hvor lektierne 

læses med søskende eller forældre. Effekterne af lærerens arbejde 

strækker sig langt ud over klasseværelset men rammesættes tilsvarende 

også af elevernes deltagelsesbaner uden for skolen. Og det er interessen 

og evnerne til at undersøge og forstå disse, som er med til at give 

spændingen mellem det professionsrettede og det akademiske i 

professionsbachelorprojekterne mening. 

Spændingerne er dog også med til at skabe en uforudsigelighed, fordi de 

studerende kan lægge vægtningen forskelligt ligesom 

undersøgelsesspørgsmålene kan være med til, at de studerende går mere i 

én retning end en anden. 

PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET SOM ET 

DANNELSESPROJEKT  
En del af denne uforudsigelighed kan vi imidlertid hylde som et 

dannelseselement ved læreruddannelsen, og det er for mig at se dybest 

set derfor, vi er samlet i dag. Vi hylder, at vi har en uddannelse og gode 

studerende, som ikke blot læser og ureflekteret implementerer 

evidensforskningens vejledninger til en automatiseret undervisning, sådan 

som man kunne frygte var idealet i den bølge af metareviews, der præger 

pædagogikken i disse år. Vi fejrer derimod, at der er en uddannelse som i 

spændingsfeltet mellem det handlingsorienterede og det 

forståelsesorienterede har studerende, som er gode til at lave deres egne 

undersøgelser helt tæt på eleverne. Dér hvor statistikkerne ikke kan nå 

ind, fordi de kvalitative undersøgelser kan arbejde med så få informanter, 
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at det er muligt at gå i dybden med at analysere og forstå, hvordan elever, 

kolleger, ledelse og forældre oplever bestemte fænomener på skolen.  

Vi skal ikke ignorere den globale evidens, men vi skal anerkende den 

vidensform, der kommer til udtryk i de studerendes projekter, som man 

kan kalde lokal evidens. Den lokale evidens er en kundskabsform, som ikke 

bliver til på afstand men i nærheden af feltet. Aristoteles ville kalde disse 

kundskaber for thêoria og phrónêsis, og dermed beskrive 

dannelseselementet i professionsbachelorprojektet ved dyder og 

kundskabsformer, som systematisk og analytisk tager udgangspunkt i det 

partikulære og udleder det universelle i en sensitivitet overfor at kunne se 

relationerne deri mellem. Denne dannelsesform står i modsætning til de 

instrumentelle og observerende kundskabsformer téchnê og thêorêsis, 

som derimod præger evidensforskningens idealer. 

Her er således tale om et spændingsfelt mellem den globale og lokale 

evidens, men som med spændingen mellem det professionsrettede og det 

akademiske, er der ikke tale om et enten eller, men et både og. Og det er 

således de studerendes evner til at skabe projekter i denne spænding men 

ikke mindst de studerendes tilblivelse som lærere i disse forhold, som er 

den dannende dyd ved thêoria og phrónêsis, når man skriver et 

professionsbachelorprojekt. 

DET NYE PROFESSIONSBACHELORPROJEKT  
De professionsbachelorprojekter, som har været indstillet til denne pris, er 

blevet indstillet af læreruddannelsens undervisere. Det kendetegner en 

del af dem, at de tager et stort afsæt i et undervisningsfag, og er derved 

blevet til en stor linjefagsopgave i stedet for at være et projekt om netop 

dét, som interesserer den studerende. Ingen lærer at lære uden at lære 

noget bestemt, og der er således både kulturelle vaner men også 

psykologiske årsager til, at disse projekter er blevet til, som de er.  

Med den nye læreruddannelse kan de studerendes 

professionsbachelorprojekter imidlertid mulighed for at overskride 
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linjefagenes grænse. Og en studerendes interesse for at undersøge fx, 

hvordan børn lærer at læse begrænser sig ikke nødvendigvis til at 

undersøge indskolingen men kan også analysere, hvordan læsningen 

allerede begynder i børnehaven. 

Der er imidlertid også forhold ved det nye professionsbachelorprojekt, 

som kunne være bedre. Professionsbachelorprojektet er nu dobbelt så 

mange ECTS som tidligere, men flere læreruddannelsessteder bruger en 

del af disse til at lære de studerende at blive studievante frem for at lære 

dem undersøgelsesmetoder, lave empiri og pilotprojekter. Der er ligeledes 

en mangel på orienteringen mod produktskabelse ved 

professionsbachelorprojektet i rammerne for den nye læreruddannelse. 

Denne kunne have været med til at formalisere, hvordan studerende 

kunne lave innovative professionsbachelorprojekter om 

undervisningskoncepter, materialer og modeller ved at skabe muligheden 

for at lade et produkt være en formel del af afleveringen.  

I rækken af indstillede projekter så vi dog ét innovativt projekt (dog ikke 

en af vinderne), som netop rakte ud over klasseværelset og i dette tilfælde 

ind på museet i en analyse af, hvilke produkter der kunne skabe en bedre 

sammenhæng mellem skoletjenesten og elevernes læring. Denne type 

projekt mener jeg vi bør håbe på, der komme flere af. 

I Den Nationale Faggruppe for Professionsbachelorprojektet arbejder vi 

målrettet imod, at de studerende og deres vejledere kan få en bedre 

forståelse for, hvordan undersøgelsesmetoder og innovativ 

produktorientering kan styrke professionsbachelorprojektet. 

AFSLUTNING  
For at afrunde denne tale om, hvad vi ved om professionsbachelorprojekt 

vil jeg gerne fremhæve Sallys projekt. Det er, for mig at se, en 

fremragende repræsentant for at stå robust i spændingen mellem det 

professionsrettede og akademiske. Hun gør det ved at lave en 

undersøgelse og formidling af et problem om lyst til læsning med brug af 
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akademiske arbejdsmåder på en analytisk og sensitiv måde, som er 

uforudsigelig og legende. Der er i mine øjne tale om et dannelsesmæssigt 

efterstræbelsesværdigt projekt i brugen af den lokale og globale evidens, 

og det er i sig selv en læseoplevelse og hyldest til den spændende 

spænding, der er mellem at gøre og vide, som karakteriserer alle 

professionsbacheloruddannelser.  

 


