
Inspirations og kompetenceudviklingsdag 27.2. 2020 

Professionalisering af studiegrupper i Læreruddannelsen 

Evaluering 
1) Hvilke personlige læringspointer tager du med dig fra i dag i forhold til arbejdet med 

professionalisering af studiegrupper? 

2) Hvilke anbefalinger har du til, hvordan arbejdet med og strategier for professionalisering af 

studiegrupper kan styrkes fremadrettet? 

 

Svarprocent: 54% af ca. 60 deltagere har svaret anonymt på de to spørgsmål efter dagen.  

 

Tematisering af evalueringer/ tilbagemeldingerne: 
 

1) Hvilke personlige læringspointer tager du med dig fra i dag ift arbejdet med professionalisering af 

studiegrupper? 

- Bevidsthed om at professionalisering af studiegrupper er påkrævet. 

- Inspiration, ideer, metoder, muligheder og perspektiver i forhold til det videre arbejde lokalt. 

- Indsatsen er et fælles kollegialt anliggende, der skal forankres ledelsesmæssigt og organisatorisk. 

- Professionalisering af studiegrupper hænger sammen med didaktikken. 

- Vigtigheden af sammenhæng og progression i studiegruppearbejdet fra 1.- 4. årgang.  

- Fordele og udfordringer ved at indsatsen er en integreret del af læreruddannelsesdidaktikken 

kontra en adskilt indsats.  

- At alle undervisere skal rammesætte studiegruppearbejdet i deres undervisning, og at svære 

studiegruppe-konfliktsamtaler skal håndteres af studiegruppevejledere/ -tjenesten. 

- Vedvarende ledelsesopbakning er afgørende. 

- Betydningen af kollegial sparring, kompetenceudvikling og kapacitetsopbygning, bl.a. i forhold til 

konflikthåndtering. 

- Mange måder at arbejde med professionalisering af studiegrupper på - videndeling og inspiration 

er udbytterigt. 

 

2) Hvilke anbefalinger har du til, hvordan arbejdet med og strategier for professionalisering af 

studiegrupper kan styrkes fremadrettet? 

- At fortsætte arbejdet lokalt  

- Involvering af alle undervisere som en del af uddannelsesopgaven. 

- Samarbejde mellem alle aktører og tydelighed i, hvad der forventes af de forskellige parter. 

- Afsæt tid og ressourcer til kompetenceudvikling af undervisere og udvikling af fælles 

fagprofessionelt sprog. 

- Fælles ambition og progression hen imod udvikling af professionelle læringsfællesskaber. 

- At samstemme, eksperimentere, skabe ejerskab, lave prøvehandlinger og tage beslutninger 

- Skab struktur og systematisering af arbejdsgange, der sikrer fokus på professionalisering af 

studiegrupper gennem hele uddannelsen – både for undervisere og studerende. 

- Fokus på opgaver i undervisningen, der kræver og styrker studiegruppesamarbejde. 

- Udarbejde plan for hvilke moduler og prøver hen over de 4 år, der skal have krav om samarbejde. 

- Ledelsen skal etablere processer for, hvordan arbejdet understøttes lokalt med afsæt i lokal kultur. 

- Fortsætte med årligt nationalt seminar (eller hvert andet år) og arbejdet i projektgruppen. 

- Fastholde fokus på den strategiske indsats i LLN og videndeling på tværs. 
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