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konkrete situation med(K2); og herudfra forestille sig en situation med opmærksomhed
på relevante aktører ogscenarie med opmærksomhed på relevante aktører og deres
indbyrdes relationerLærerens scenariekompetence er lærerens kompetence til cirkulært
at forestille sig et overordnet

KOMPLEKSITET
Først og fremmest dokumenterer afhandlingen empirisk den hyperkompleksitet, der for
læreren er forbundet med (scenariebaseret) undervisning.
Igennem analyserne udfoldes den kompleksitet, der er forbundet med at planlægge, gennemføre og evaluere (scenariebaserede) undervisningsforløb, og som det forskningsmæssigt var et mål at forstå. Igennem analyserne udfoldes den kompleksitet, der er forbundet
med at planlægge, gennemførelæreren er forbundet med (scenariebaseret) undervisning.
Dermed kan afhandlingen forskningsmæssigt begrunde, hvorfor det er så svært for lærerne
at undervise scenariebaseret. Det er ganske simpelt enormt komplekst og stiller udtalt store
krav til lærerens scenariekompetence, ligesom det tager lang tid.

IT
Lærerne opfatter tilsyneladende ikke it som en del af faget

Konklusion

Afhandlingen undersøger ”lærerens scenariekompetence”, dvs. lærerens evne til
kognitivt og eksekutivt at kunne forestille sig og handle i i undervisningsscenarier
– i afhandlingen med særligt fokus på projektorienterede, scenariebaserede undervisningsforløb med fagdidaktisk reflekteret integration af it

I afhandlingens konklusion udlægges lærerens faglighedsopfattelse som den centrale
udfordring for den scenariedidaktiske tilgang og for lærerens scenariekompetence, nært
forbundet med læreres ikke realiserede eksekutive del af scenariekompetencen.

Lærerens scenariekompetence

Ovenstående kunne indikere et behov for at uddanne til en holistisk faglighedsforståelse
i læreruddannelsen frem for den traditionelle, der betoner 1. og 2. faglighedsdimension.

I afhandlingen defineres lærerens scenariekompetence som følger:
Lærerens scenariekompetence er lærerens kompetence til cirkulært at forestille sig
et overordnet undervisningsscenarie med opmærksomhed på relevante aktører og
deres indbyrdes relationer med henblik på systematisk forståelse til videre færd (K3)
systematiske spørgsmål til forløbet med opmærksomhed på relevante aktører og deresderes indbyrdes relationer og revidere sin forestilling herudfra (K2); og herudfra stille
refleksive,og relatere sin forestilling til det aktuelle med opmærksomhed på relevante
aktører ogopmærksomhed på relevante aktører og deres indbyrdes relationer (K1); og
herudfra analyserederes indbyrdes relationer (K2); og herudfra handle i forhold til den

Læreruddannelse

Fakta om undersøgelsesområdet
• Folkeskolen
• It
• Lærerkompetenceudvikling

Afhandlingens empiriske grundlag
Et interventionsstudie blandt 17 udskolingsdansklærere

