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Velkommen til Liv i Skolen nr. 1/2015
Læreruddannelse og lærere samarbejder om forskning
Undervisere på læreruddannelser i forskellige professionshøjskoler fortæller om erfaringer med samarbejde mellem læreruddannelsen og skolernes praksis. Dette samarbejde
betyder bl.a., at undervisere og studerende på læreruddannelserne og lærere på skolerne
får mulighed for at styrke hinandens refleksioner over deres undervisning.
På Læreruddannelsen i VIA er det fælles tematiske og metodiske greb arbejdet med
videoobservationer og -analyse som redskab til professionel udvikling. Alle projekter
indebærer samarbejde mellem lærere i læreruddannelse, lærerstuderende og skoler, der
undersøger nye veje for udvikling af didaktikken.
I dette nummer præsenteres foreløbige resultater om bl.a. selvrefleksion og fælles
refleksion ved hjælp af IRIS Connect, et videosystem, der kan fjernstyres og indeholder
værktøjer til systematiske observationer. Der fortælles om, hvordan lærerens retorik
og personlige fremtræden kan påvirke læringen og om rollefordelingen mellem lærer
uddanner og praktiklærer i forbindelse med praktikprøven.
Fra UCnord berettes om hvordan lærerstuderende i grupper fik gode erfaringer med at
undervise en 10. klasse i Ibsens ”En folkefjende” og i Nr. Nissum arbejder de I Teaching
Labs, der handler det om at sætte den didaktiske samtale i højsædet og hvor det er tilladt
at fejle og lære af det. At etik og fællesskab kan være lige så vigtige som læseplanen
illustreres i en artikel fra Århus, og fra Jammerbugt Kommune kan vi læse om hvordan
matematik kan udvikles i læringsfællesskaber.
Endelig fortælles, hvordan en arbejdsform med lektionsstudier er velegnet til at arbejde
med mere overordnede pædagogiske og didaktiske principper – på et helt konkret og
empirisk grundlag, når de konfronteres med lærerens daglige virkelighed.
Dette nummer demonstrerer hvordan et tæt samarbejde mellem læreruddannelsens
teori og skolernes praksis på bedste vis kan inspirere læreruddannere, skolelærere og
lærerstuderende til gavn for eleverne.
Orla Nielsen
Redaktør
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At få øj(n)e på sig selv
I forsknings- og udviklingsarbejdet har vi
anvendt videooptagelser af de studerendes undervisning og vejledning i praktikken og i praksisprojekter til at udfordre de
studerendes egne lægmandsopfattelser.
Videoobservationer har den åbenlyse
kvalitet, at de fastholder og genskaber
praksis og giver de studerende – og deres
vejledere - mulighed for at se og analysere
deres praksis igen og igen.
Af Annemette Heine Wullum & Frits
Hedegaard Eriksen, lektorer
14

Lærere skaber troværdighed i kraft af
deres optræden
Det er en svaghed ved læreruddannelsen,
at retorik ikke optræder som en selv
følgelig del af fagrækken i en læreruddannelse. Med afsæt i en retorisk forståelse
af kommunikation undersøger vi, hvilke
forståelser studerende har af deres egen
kommunikation i klasserummet og på
hvilke måder den studerende kan udvikle
sin kommunikative funktion som lærer.
Af Peter Fregerslev, lektor
24

Praktikprøven skaber nyt samarbejde
mellem uddannelse og praktikskole
De studerende oplever ikke en tydelig
sammenhæng mellem undervisningen på
læreruddannelsen og praksis på skolerne.
I denne artikel undersøger vi, om den
ny-indførte prøve i praktik som rammen
for et formaliseret samarbejde mellem

praktiklærer og læreruddanner kan understøtte bestræbelserne på at etablere et
tættere forhold mellem teori og praksis i
læreruddannelsen.
Af Niels Tange, lektor
38

Virkeligheden er altings prøve
Det er vigtigt, at de studerende er med
bestemmende i, hvad de vil afprøve og
hvilke spørgsmål, de vil have besvaret.
Efter undervisningen følger der en analyse og en didaktisk samtale. Her er deltagerne de studerende, underviserne på
læreruddannelsen og grundskolelæreren.
Samtalen er en analyse og evaluering af
forløbet, eventuelt med nogle generelle
konklusioner.
Af Bodil Christensen, lektor
46

Teaching Lab rykker læreruddannelsen
helt tæt på praksis
Samarbejdet i Teaching Lab er forankret
og organiseret i Praksisteam, som består
af en lærer fra grundskolen samt en
underviser fra læreruddannelsen med et
hold lærerstuderende. Teamet udvælger
sammen en problemstilling og et didaktisk eksperiment, som de sammen tilrettelægger, gennemfører og evaluerer med
skolelærer og elever.
Af Karen Hedegaard, Elise Dahl Krogh og
Carsten Høy, lektorer
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Bachelorprojektet ud af skabet – og ind
i skolen
Vi ruller nu med et udviklingsarbejde
under titlen ”Det aktionslæringsbaserede
bachelorprojekt”. Målet med at forankre
bachelorprojektet i aktionslæring er at
lærere og studerende lærer noget om
praksis ved at samarbejde om at undersøge resultatet af de eksperimenter.
Af Karen Hedegaard, Elise Dahl Krogh
og Carsten Høy, lektorer
64

Etik og fællesskab er lige så vigtige som
læseplanen
Skriftlige opgaver i læreruddannelsen
bidrager ikke uden videre til at skabe dialog mellem teori og praksis. En videolog
medvirker til at den studerende kommer i
dialog med sig selv, og arbejdet som lærer
understøtter dannelsen af selvstændige
lærerovervejelser i spændingsfeltet
mellem teori og praktisk erfaring og
beskytter samtidig værdien af den
studerendes oplevelser og erfaringer
i en efterhånden stærkt akademiseret
uddannelse.
Af Brian Han Knudsen, lektor
76

Netværk for matematiklærere kan styrke
skolekulturen
Mange forsøger at hjælpe lærerne ved at
forenkle undervisningen og give ”sande”
handleanvisninger til underviserne. Vi
mener at denne reduktion af undervisningsprincipper ofte fører til amputerede
teorier der ikke kan bruges af lærerne.

Det er vigtigere at blive opmærksom på
andres og egen praksis. Derfor bør man
fokusere på undervisningen med flere
forskellige perspektiver og sammenligne
den viden, man opnår gennem disse
perspektiver.
Af Adrian Rau Bull og Lars Reidar
Salomonsen, lektorer
90

Lektionsstudier giver større udbytte
gennem fælles planlægning!
Det er svært for de studerende selv at
udarbejde detaljerede lektionsplaner og
de bliver sjældent præsenteret for erfarne
læreres egen planlægning i skriftlig form.
Mange dialoger om undervisningsplanen
indeholder ikke systematiske overvejelser om fx målsætning og evaluering, men
går mere på handleanvisninger i konkrete
kontekster og i forhold til børn med særlige udfordringer.
Af Peder Rostgaard, Ella Jørgensen og
Arne Mogensen, lektorer
110

Udstrakt praksissamarbejde giver
uddannelsesfællesskab
Mange lærere på praktikskolerne og
undervisere på UCC har på eget
initiativ fundet sammen og i fællesskab
lavet større eller mindre projekter. Vore
ildsjæles hidtidige praksis er fundet så
betydningsfuld for både elevernes og
de studerendes læring, at der nu indgås
bindende aftaler, hvor samarbejdet
formaliseres.
Af Tine Sofie Højrup, lektor
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At få øj(n)e
på sig selv
Forsknings- og udviklingsprojektet
”Ekspert i undervisning – IRIS Connect”
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Af Annemette Heine Wullum & Frits Hedegaard Eriksen

Annemette Heine Wullum er cand. mag. og lektor. Projektleder
på forsknings- og udviklingsprojektet ”Ekspert i undervisning –
IRIS Connect”
Frits Hedegaard Eriksen er cand. pæd. og lektor.
Begge underviser på VIA UC, Læreruddannelsen i Skive.

Læreruddannelsesforskningen kredser om et problem, der lidt
forenklet ofte formuleres således: Lærerstuderende underviser, som
de selv er blevet undervist, og ikke som de har lært at undervise på
uddannelsen. Den teoretiske viden erhvervet i uddannelsen virker
med andre ord ikke som noget kritisk korrektiv på de studerendes
personbundne forudsætninger (Eriksen 2014). Forskellige studier
viser, hvor svært det er for studerende at forbinde det, de lærer på
uddannelsen, med den, de er, det, de kan i forvejen, og de opgaver, de
skal løse i pædagogisk praksis. Der kan være mange grunde til at det
forholder sig sådan.
En af antagelserne bag forsknings- og
udviklingsarbejdet ”Ekspert i Undervisning
– IRIS Connect” er, at vi i læreruddannelsen
ikke har tilstrækkelig opmærksomhed på,
at vi samtidigt skal arbejde med både de
studerendes professionspersonlighed og
deres viden, færdigheder og kompetencer.
I pilotprojektet, der ligger til grund for

det igangværende forsknings- og udviklingsarbejde, identificerede vi nogle af de
barrierer, vi skal over for sammen med de
studerende at finde og udnytte nye og
mere hensigtsmæssige handlemuligheder
end dem, de ofte ureflekteret betjener sig
af. Barriererne består i, at de studerende
bruger deres lægmandsopfattelser til at
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vurdere deres underviseres argumenter.
De bruger derimod ikke deres underviseres argumenter til at udfordre deres egne
lægmandsopfattelser (Holt-Reynolds,
1992). Forestillinger i form af myter, billeder
eller værdier virker som en slags filtre, der
frasorterer de dele af uddannelsen, som
er uforenelige med deres personbundne
forudsætninger. (Wideen, 1998).
I forsknings- og udviklingsarbejdet er vi
optagede af denne udfordring. Vi undersøger, om vi ved hjælp af videodokumen
tation af de studerendes praksis og
efterfølgende videoforankret vejledning og
analyse kan etablere et ægte læringsrum
for såvel kritisk som konstruktiv modstand.
Sigtet er at ændre såvel forståelser som
handlinger.
Undersøgelse af egen praksis
Vi arbejder ud fra to centrale antagelser.
For det første antager vi, at udviklingen
af de studerendes undersøgelseskompetence spiller en afgørende rolle for deres
udbytte af såvel uddannelsens teoretiske

8

som praktiske dele. De studerende skal
lære at undersøge praksis – og især deres
egen. De skal lære at forholde sig analytisk til det, de gør, og det, der sker, når de
underviser. Evnen til at kunne forholde sig
nøgternt til deres egen praksis kan medvirke til nye indsigter og forståelser og tilspille de studerende nye handlemuligheder.
Vores anden grundlæggende antagelse
er, at lærerstuderende ikke nødvendigvis mangler faglig og pædagogisk viden.
Naturligvis er de studerende ikke udstyret
med denne viden i udgangspunktet, og det
er indiskutabelt væsentligt, at uddannelsen
skal klæde dem på teoretisk. Men det er
ikke en selvfølgelighed, at de studerende
bliver klogere på deres praksis af, at vi
beder dem læse mere teori, end de allerede
gør. Dét, de også har brug for, er støtte til
at implementere den viden og de færdig
heder, de gradvist tilegner sig gennem
uddannelsen i pædagogisk praksis. Det
er vigtigt, at vi finder tid og skaber rum til
grundigt at diskutere og til at øve.

VIA University College

Brug af videooptagelser
– en uddannelsesmæssig intervention
En forudsætning for, at de studerende virkeligt kan undersøge deres praksis er, at de
kan se den. Når de står i en undervisningssituation, er de travlt beskæftiget med at
undervise og lede elevernes læreprocesser, og selvom antennerne er ude, er de af
gode grunde ikke i stand til at registrere
alt, hvad der foregår i læringsrummet. De
ser kun lidt af det, der sker. Ofte har de kun
et meget uklart billede af det, de foretager
sig i undervisningen, og følgelig også af,
hvilken effekt deres handlinger har på eleverne. De underviser ikke, som de tror, de
gør. De har en oplevelse af, hvad de gjorde,
og hvad der skete, men deres oplevelse
stemmer ikke altid overens med deres faktiske handlinger og det, der faktisk skete.
Denne diskrepans mellem de studerendes oplevelser af praksis og den faktiske
praksis er et omdrejningspunkt i arbejdet
med at understøtte udviklingen af deres
undersøgelseskompetence. For når de
studerende får øjnene op for, at oplevet
praksis ikke nødvendigvis er faktisk praksis, kan de motiveres til at lade sig udfordre
af den modstand, som andres og efterhån-

De studerende skal lære
at undersøge praksis –
og især deres egen.
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den også egne indsigter giver dem; men vi
skal have dem til at gå en lille omvej. For
at kunne se og forstå sig selv som dem, de
er, må de først se og forstå sig selv som en
anden, og for at få øje på, hvad de gør, må
de først have øjne på, hvad de gør.
De studerende skal motiveres til at
anlægge et analytisk blik på egen praksis.
De skal lære at skabe distance til det, de
gør, og til at se sig selv udefra. I forsknings- og udviklingsarbejdet har vi som
ovenfor nævnt anvendt videooptagelser af
de studerendes undervisning og vejledning
i praktikken og i praksisprojekter til det
formål. Videoobservationer har den åbenlyse kvalitet, at de fastholder og genskaber
praksis og giver de studerende – og deres
vejledere - mulighed for at se og analysere
deres praksis igen og igen.
Refleksionsprocessen
Optagelserne i IRIS Connect ejes af den,
som er blevet optaget. Hvis andre skal have
adgang til optagelserne, skal den, som er
blevet optaget, aktivt dele optagelsen med
andre. I forsknings- og udviklingsarbejdet
har de lærerstuderende og praktiklærerne,
som er blevet optaget, delt optagelserne
med hinanden. De har gjort den erfaring,
at den individuelle refleksionsproces først
rigtigt får vinger, når den efterfølges af en
kollaborativ refleksionsproces. I forskningen finder vi da også belæg for, at studerende får mere ud af at reflektere sammen
med andre end af at reflektere selv. Det er
når den studerende får øjne på sin praksis,
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at hun klarest ser sig selv som en anden.
”The paradox of self-evaluation is that it
is best done in collaboration with others”
(Tripp & Rich, 2012 s. 7).
IRIS Connect
I arbejdet med at dokumentere og analysere de studerendes pædagogiske praksis
har vi brugt et særligt dataindsamlings-,
databehandlings- og videndelingssystem,
IRIS Connect (IC). IC er en programpakke,
der består af forskellige kameratyper
med avanceret videoteknologi, og af en
software, der indeholder en feedback-funk
tionalitet, videolagrings-, databehandlingsog refleksionsværktøjer. Den rummer også
mulighed for at etablere praksisfælles
skaber med andre IC-brugere inden for
internettets rækkevidde.
Kameraet fjernstyres
Kameraerne har en række funktioner, som
gør dem specielt velegnede til at dokumentere undervisningspraksis. Det ene kamera
– et såkaldt liveview-kamera – fjernstyres
ved hjælp af en computer. Observatøren
har således mulighed for at observere
undervisningen synkront uden selv at være
i klasseværelset. Kameraet kan panorere 360 grader og zoome, hvilket gør det
muligt at optage enhver tænkelig situation
hvor som helst i klasserummet, men også
at gå helt tæt på elevernes reaktioner på
undervisningen.
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Det andet kamera – en iPod eller en iPadmini, der kører på en specialudviklet IRIS
Connect-applikation – kan ved hjælp af en
sensor følge eksempelvis læreren. Det er
endvidere muligt at parre to af disse kameraer, således at man får en dual-view optagelse. Man kan for eksempel sætte det ene
kamera til at følge læreren og det andet til
at optage eleverne. Begge optagelser synkroniseres i uploadprocessen, og resultatet
er en observation, der viser såvel lærerens
som elevernes handlinger simultant.
Software understøtter refleksionen
IC-kameraerne giver os gode muligheder
for at fastholde, genskabe og derved
dokumentere pædagogisk praksis i al dens
kompleksitet, men dét, der også gør IC
særligt brugbar, er de enkle og håndterbare
databearbejdnings-faciliteter, der på en og
samme tid letter og kvalificerer analyseprocessen. Man kan kommentere eller give
feedback på en observation ved hjælp af
feedback-funktionaliteten. Kommentaren
lægger sig som et link til lige netop det
sted i optagelsen, som man kommenterer,
hvilket gør det let at genfinde de kommenterede undervisningssekvenser. Derudover
har programmet en applikation, der gør
det muligt at generere personaliserede
undersøgelses- og refleksionsværktøjer til
brug ved behandling og analyse af observationerne. Værktøjerne giver for eksempel
mulighed for at tælle og time forekomsten
af bestemte handlinger og interaktionsmønstre i klasserummet. De hjælper os
med at rette vores blik på noget bestemt.
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Sådan organiseres forskningsog udviklingsarbejdet
I forsknings- og udviklingsprojektet indgår
blandt andre en 8. klasse fra en folkeskole,
et hold lærerstuderende med engelsk som
undervisningsfag og en gruppe lærere, der
er i gang med praktiklæreruddannelsen.
8. klassen er ”adopteret” af de lærerstuderende, som i et års tid har fulgt elevernes faglige udvikling i et samarbejde om
skriftsproglig vejledning. Hver studerende
giver løbende feedback på to elevers
skriftlige afleveringer. Praksissamarbejdet
er gradvist blevet udvidet, og de studerende har også undervist klassen ad flere
omgange.
De praktiklærerstuderende har ”adopteret”
engelskholdet, som de følger tæt, når holdet planlægger, gennemfører og evaluerer

deres undervisning i 8. klasse. De fungerer
med andre ord som praktikvejledere for de
lærerstuderende.
Vejledning og undervisning kan
dokumenteres med video
Planlægningen, gennemførelsen og evalueringen af de lærerstuderendes undervisning i engelsk i 8. klasse dokumenteres
gennem videooptagelser. Når de studerende har lavet udkast til deres undervisningsplaner, præsenterer de gruppevis
planerne for deres praktiklærere, som
giver dem feedback. De lærerstuderende
og praktiklærerstuderende, som ikke
aktuelt er på, observerer vejledningen.
Alle vejledningsseancer optages på video
og deles mellem samtlige deltagere. De
lærerstuderendes efterfølgende undervisning i 8. klasse optages også på video,

Eksempel på databehandling ved hjælp af IRIS Connect.
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og optagelserne deles igen mellem med
studerende og praktiklærerstuderende.
Alle ser optagelserne igennem. De analyserer derefter optagelserne med støtte i IRIS
Connects databehandlingsværktøjer. Det
giver anledning til nye refleksioner og diskussioner blandt de lærerstuderende, som
på den måde forbereder sig til deres næste
vejledningsmøde. Vejledningsmødet tager
afsæt i de temaer og problemstillinger fra
undervisningen, som de lærerstuderende
ønsker at fokusere på, og som de har informeret praktiklærerne om forud for vejledningen. Også disse vejledninger optages på
video og deles mellem alle deltagere.

Effektiv vejledning er godt forberedt
Ovenstående proces med forberedelse
af undervisning, vejledning, undervisning
og analyse af undervisning og vejledning gentages endnu en gang et par uger
senere, og ved vejledningsmødet efter
anden undervisningsgang i 8. klasse diskuterer og vurderer de lærerstuderende
og praktiklærerne atter undervisningen og
de justeringer, som den samlede proces
har afstedkommet. Igen er det de lærerstuderende, som sætter dagsordenen for
vejledningsmødet ud fra deres oplevelser,
observationer og analyser af undervis
ningen i 8. klasse.
De lærerstuderende analyserer optagelserne af deres undervisning og praktik-

Eksempel på personaliseret analyseinstrument
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lærernes vejledning med henblik på at blive
bedre lærere, men også for at blive mere
parate til at blive vejledt. Optimal vejledning forudsætter nemlig, at den vejledte
er velforberedt.
Forskellige mål
Som undervisere og vejledere har vi ofte
taget vores udgangspunkt i den antagelse,
at de studerendes mål med deres uddannelse er identiske med uddannelsens mål
med de studerende. Det er de også, men
kun til en vis grad. De studerende har
nemlig mange forskellige mål med deres
læreruddannelse. Typisk arbejder de hårdt
på at få hånd om deres egen, meget personlige læreridentitet. Når de konfronteres
med, hvordan de faktisk agerer i pædagogisk praksis, kan de godt ændre strategi
og faktisk sammentænke det, de har
erfaret ved at være elever og studerende,
med den viden og de færdigheder, de har
tilegnet sig under deres læreruddannelse.
De kan endda gøre det med en tydelig
professionspersonlig toning.

Videooptagelser og analyser og diskussioner af dem hjælper de studerende med
at se sig selv som en anden og ad den vej
med at se sig selv som underviser.
De hjælper dem også med at få større
sammenhæng mellem deres under
visningsplaner og deres handlinger i
pædagogisk praksis.
Hvis vi som undervisere og vejledere på
læreruddannelsen skal have effekt af
vores undervisning og vejledning, skal vi
på samme tid synliggøre og respektere
de studerendes hang til særlige handle
mønstre i pædagogisk praksis; men vi skal
bestemt også udfordre de ofte ureflek
terede handlemønstre. Vi kan som under
visere på læreruddannelsen hjælpe dem til
at få øje på dem ved at sætte øjne på dem.
De studerende skal imidlertid også ønske
at ændre noget for at blive bedre lærere
med afsæt i egne professionelle værdier
og muligheder.
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Lærere skaber
troværdighed
i kraft af deres
evne til at
kommunikere
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Af Peter Fregerslev

Peter Fregerslev er lektor i dansk på
VIAUC, Læreruddannelsen i Århus.

Lærerens kommunikation med eleverne i klassen er afgørende både
for læreren selv og for elevernes udbytte af undervisningen. At der
er sandhed i dette udsagn, har de fleste af os vel erfaret som elever i
vores egen skoletid. Men inden for de seneste årtier har den retoriske
forskning bidraget til, at der er noget om snakken. Den norske
retorikforsker Leif-Andre Trøhaugen formulerer det på denne måde:
”… uansett hvilke krav der rettes mot læreren, forudsettes evnen
til at kommunikere godt. Klasserommet er først og fremmest en
social arena, og læreren må kommunikere seg frem til de målene
og intensjonene som er fastsatt. Alt fra kunnskapsformidling til et
trygt og inkluderende miljø skabes gjennom kommunikasjon, og i
sentrum av denne står læreren” (Trøhaugen 2011:20).
Faget retorik var engang et selvstændigt fag i læreruddannelsen. Nu er det
integreret i danskfaget, hvor det fungerer
som ramme for dele af fagets fagdidaktik, og hvor hovedanliggendet af samme
grund ikke er lærerens kommunikative
arbejde i undervisningen. I mine øjne er
det en svaghed ved læreruddannelsen, at

retorik – det ældste, mest udforskede og
moderne kommunikationsfag i verden –
ikke optræder som en selvfølgelig del af
fagrækken i en læreruddannelse.
Nærværende projekt, ”Retorik og didaktik i samarbejde mellem uddannelse og
profession”, forsøger at råde en smule bod
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på dét. Med afsæt i en retorisk forståelse
af kommunikation undersøger jeg, hvilke
forståelser studerende har af deres egen
kommunikation i klasserummet og på
hvilke måder den studerende kan udvikle
sin kommunikative funktion som lærer.
Projektet involverer studerende og lærere
på udvalgte skoler og gennemføres i tilknytning til et stamhold ved Læreruddannelsen i Århus. For at kunne undersøge
de studerendes udvikling i løbet af
studiet indgår to af de studerendes
praktikperioder på henholdsvis 2. og
3. årgang. Endvidere undervises de
studerende i retorik mellem to praktik
perioder, ligesom der før og efter sidstnævnte praktik er to selvstændige seminarer.
Projektet bygger på kvalitative forskningsmetoder og i særlig grad på anvendelse af videooptagelser og interviews,
og artiklen her præsenterer brudstykker
af begge dele. Indledningsvist redegør
jeg for undersøgelsens centrale retoriske begreb – ethos – og efterfølgende
præsenterer jeg en enkelt studerendes
arbejde i praktikken og eksempler fra det
interview, jeg har lavet.
Ethos er en dynamisk størrelse
Ethos betyder karakter og refererer
retorisk set til den talendes karakter. I
Aristoteles’ Retorik er ethos en måde at
appellere til publikum på:
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”Overbevisning skabes gennem talerens
karakter (ethos), når talen holdes på en
sådan måde, at den gør talerens person
troværdig. Vi stoler nemlig mere og med
større beredvillighed på, hvad anstændige mennesker siger, og dette gælder
generelt i alle situationer”.
(Aristoteles 1983: 34)
I Aristoteles’ kommunikationsteori spiller
talerens – og lærerens – person altså en
afgørende rolle. Tesen er, at taleren skaber
troværdighed om sin egen person og det,
han siger, alene i kraft af den måde, han
optræder på. Ifølge Aristoteles bestemmes talerens ethos af tre forhold.
Læreren skal:
1 optræde forstandigt og udvise
dømmekraft i situationen (fronesis)
2 være dydig og fremstå som en moralsk
og forbilledlig karakter (arete)
3 være velvillig over for eleverne (eunoia).
Kommunikation i et moderne klasserum
er naturligvis forskelligt fra den antikke
retorik på rigtig mange måder, men først
og fremmest i kraft af det dialogiske rum
i klassen. Men Aristoteles ethos-begreb
er ikke desto mindre velegnet, når man
vil undersøge lærerens kommunikation i
klassen. I en norsk undersøgelse af lærerens retorik (Trøhaugen 2011) var eleverne
vældigt opmærksomme på lærerens
ethos.

VIA University College
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Elever kan bedre forstå
vanskelige begreber
gennem eksempler,
og en demonstration
af eksempler vil styrke
undervisningen.

For det tredje fordi lærerens ethos altid
vil være under indflydelse af den konkrete
situation og kontekst – og til forhandling
gennem den kommunikation, han udfolder
med eleverne. Moderne retorikere skelner
således mellem en initial ethos (elevers
forhåndsopfattelse af læreren), en derived
ethos (elevers konkrete oplevelse af lærerens ethos i en undervisningssituation) og
en terminal ethos (elevers opfattelse af
læreren efter undervisningen er afsluttet)
(McCroskey 1997, Borup 2007).

Ifølge eleverne skulle læreren i skolen:
1 vide så meget inden for sit fag, at han
havde kontrol over det, der foregik
(dvs. optræde forstandigt),
2 være pligtopfyldende mht. forberedelse
og behandle eleverne ligeværdigt (dvs.
optræde dydigt og moralsk),
3 være i godt humør og invitere til dialog
(dvs. optræde velvilligt).

Engagerede elever
Stine er i sit andet studieår i læreruddannelsen i praktik i en 6. klasse, som hun
underviser i sine to undervisningsfag,
dansk og idræt.

Ethos er dog aldrig noget, man tilegner sig
sådan én gang for alle, og i det hele taget
er det ikke nogen statisk kategori:
For det første fordi undervisningens rammebetingelser – love, bekendtgørelser,
traditionelle forskrifter mv. – vedvarende
influerer på, hvilke muligheder læreren har
for at skabe troværdighed.

Når man overværer undervisningen i
denne 6. klasse, bliver man hurtigt betaget af det engagement, eleverne udviser.
På trods af at flere elever er læringsmæssigt udfordret – som det hedder på
nudansk – optræder de som opmærksomme deltagere fra det øjeblik, undervisningen starter. Og dét uanset om der
står dansk eller idræt på skemaet og om
undervisningen organiseres som en fælles
samtale, fremlæggelser, gruppearbejde
eller individuelt arbejde.

For det andet fordi elevers opfattelse af
læreren er historisk betinget og betinget
af både den socio-kulturelle kontekst og
personlige præferencer.

Når lærerstuderende evaluerer deres
praktikforløb, giver de ofte udtryk for at
det kan være svært at komme til orde som
praktikant pga. urolige elever, men det
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Det er en svaghed ved
læreruddannelsen, at
retorik ikke optræder
som en selvfølgelig
del af fagrækken i en
læreruddannelse.

gælder ikke her. Elevernes måde at agere
på i undervisningen ændrer sig heller ikke
af, at det er Stine, der står for undervisningen. De er, som jeg oplever det, helt
parate til at tage del i den undervisning,
hun har planlagt. I det følgende refererer
jeg alene til en af de dansktimer, Stine
står for.
Udtryksmidler og ethos
Når jeg overværer og observerer en studerende i et klasserum og efterfølgende
genoplever timen på en videooptagelse,
er jeg ikke nogen objektiv beskuer. Jeg har
som dansklærer en opfattelse af, hvad der
hører til god danskundervisning og jeg har
også en opfattelse af, hvad der kan medvirke til god ethos hos læreren. Men med
denne bevidsthed in mente forsøger jeg
til gengæld at være helt nøgtern og systematisk, når jeg iagttager. Det, jeg fokuserer på, er hvilke udtryksmidler og tegn
hos Stine, der kan sige noget om hendes
retoriske timing – og i sidste ende noget
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om hendes ethos. Eller med andre ord:
hvad der i situationen bidrager til, at hun
opleves som forstandig og som én, der
optræder med dømmekraft og velvillighed
over for eleverne.
De konkrete undersøgelsesspørgsmål,
jeg har stillet mig selv, er følgende:
- Hvilke udtryksmidler og tegn (verbale
og nonverbale) i den studerendes kommunikation har positiv indflydelse på
hendes ethosappel?
- Hvilke udtryksmidler og tegn opfatter
den studerende selv som vigtige
i undervisningen?
- Hvilke udtryksmidler ønsker den
studerende at arbejde videre med for
at udvikle ethos?
Audio–visuelle data
I den dansktime, jeg nu fokuserer på,
arbejdede eleverne med en novelle,
”Tøser”, skrevet af forfatteren Kim Fups
Aakeson. Timen var opdelt i tre faser:
Første fase var organiseret som en
klassesamtale, i næste fase arbejdede
eleverne med spørgsmål til novellen og i
den sidste samlede Stine op på elevernes
svar på spørgsmålene. En stor del af timen
var således organiseret som en form for
klassesamtale, hvor Stine – med udgangspunkt i grundbogens opgaver – stillede
eleverne en række spørgsmål, som de
svarede på.
Vi vil nu se på et uddrag af klassesamtalen fra første fase af timen. Stine har kort
forinden og sammen med eleverne fået
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kortlagt handlingsforløbet i novellen og
karakteriseret nogle af personerne, og
hun forsøger nu at introducere begrebet
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’at læse mellem linjerne’ (uddraget gengiver samtalens verbale udtryk og i parentes det, Stine i øvrigt foretager sig).

Stine	Vi skal i gang med at lære lidt om at læse mellem linjerne. (Hun begynder at
viske tavlen ren). Er der nogen, der har en ide om, hvad det at læse mellem
linjerne kan betyde?
Elev A 	Det er, når man kigger ned på siden uden at læse alle ordene.
(Stine går hen og bladrer i grundbogen).
Stine	Man kigger ned på siden af novellen, f.eks. ”Tøser”.
Elev A 	Man kigger ned på en side og bare lige læser hurtigt igennem uden at læse
alle ordene og skimlæser.
Stine: 	Så man kigger ned uden at læse alle ordene. Du kaldte det også …
Elev A	Man skimlæser det.
Stine	Man skimlæser det. Det er faktisk bare det, det hedder. At så skimlæser man
det. Man får ikke alle ordene med. Man får læst det, så man får en forståelse
af det. (Hun pauserer og fortsætter). Men det er altså ikke helt det, det er.
Elev B 	Det er ligesom, hvis der står sådan noget indirekte.
Stine	Ja. (Hun skriver elevens svar op på tavlen og fortsætter). Det er noget, der
står indirekte. Det står ikke helt på linjerne.
Stine	
( Hun kigger ud over klassen) Er der andre ting?
Elev C	Man skal sådan tænke over det, der står.
Stine	Ja, man skal tænke over det. (Hun skriver forslaget op på tavlen).
Stine 	Er der flere, der ved noget om, hvad det at læse mellem linjerne betyder?
Elev D 	Det er noget, der står, som man selv skal regne ud.
Stine 	Som man selv skal regne ud. (Hun skriver forslaget op på tavlen).
Stine	Er der nogle flere bud på, hvad det kunne være?
(Ingen svarer).
Stine	Indirekte, er der nogen, der ved, hvad det ord betyder? (Hun peger på ordet på
tavlen). Nogen, der er lidt i tvivl om det?
(Ingen svarer)
Stine 	Jeg vil i hvert fald gerne forklare, at … Direkte, ved I, hvad det er?
Elev E 	Det er, når man får det at vide sådan direkte, så man forstår det hele.
Stine 	Ja, direkte, det er, når man får noget at vide eller fortalt, noget, man ser
direkte. Indirekte, det betyder så noget, man ikke helt kan se. Eller måske ikke
helt hører eller får at vide. (Hun går hen og kigger i sine noter)
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En undersøgende samtale
Sammen med eleverne undersøger Stine
begrebet ’at læse mellem linjerne’, og
den kommunikative genre, hun tager til i
anvendelse, er en form for ’undersøgende
samtale’. Men hvad er det egentlig for
udtryksmidler og sproglige strategier, hun
anvender?
- For det første er det karakteristisk, at
Stine anvender en lang række konstative sproghandlinger, både når hun stiller spørgsmål, modtager elevernes svar
og giver yderligere forklaring på de ord,
eleverne anvender. Dvs. hun beskæftiger sig ikke med, hvad hun selv eller
eleverne synes eller mener. Hun holder
sig udelukkende til undersøgelsen af,
hvad begrebet ’at læse mellem linjerne’
betyder.
- For det andet gentager hun sit hovedspørgsmål indtil flere gange: ”Er der
flere bud på, hvad det kunne være?”
- For det tredje gentager hun elevernes
svar, så alle elever kan høre, hvad der
bliver sagt, og hun skriver alle svarene
op på tavlen.
- For det fjerde anvender hun optag, dvs.
fæstner sig ved et af de ord (”indirekte”), som eleverne har anvendt i et
svar og søger yderligere forklaring på,
hvad det betyder.
- Og endelig for det femte korrigerer
hun en elev, der svarer, at det ’at læse
mellem linjerne’ er identisk med det at
’skimlæse’. Dvs. hun giver svaret plads
og viser det interesse, så også de andre
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elever har mulighed for at forstå, hvad
skimlæse vil sige, og hvorfor det netop
ikke er det samme som ’at læse mellem
linjerne’. Hun skaber denne kontrast ved
at betone udsagnet: ”Det er altså ikke
helt det, det er”.
Stines ethos
Stines kommunikative strategier her er
typiske for hele timen og for den måde,
hun underviser på i øvrigt, og hendes
ethosappel bliver derfor også tilsvarende
tydelig. Ved at optræde tydeligt velforberedt, ved sammen med eleverne at undersøge ord og begreber og ved at korrigere
eleverne, når deres svar er decideret
ukorrekte, optræder hun som en forstandig lærer. Men ved at give elevernes svar
plads og ved at anvende optag udviser
hun samtidig velvilje over for dem.
Velviljen skabes dog ikke alene gennem
de verbale udtryksmidler. Stine anvender
et lyst toneleje i sine svar til eleverne, der
signalerer, at hun er interesseret i det,
eleverne siger, og hun betoner samtidig
nogle af elevernes nøgleord, f.eks. ordet
’indirekte’. For det meste står hun med
afbalanceret og rolig krop og med afdæmpet kropsprog og mimik foran eleverne,
når hun informerer, stiller spørgsmål og
samler op. Men når en elev har ordet, vender hun sig og går et lille skridt frem mod
vedkommende.
Udviklingsmuligheder
På hvilke måder kan Stine fortsat udvikle
sin ethosappel? Stine er en ret så dygtig
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kommunikator og er allerede kommet
langt, men fra min horisont som forsker
kan hun stadig udvikle et større repertoire af kommunikative handlinger og
genrer og en større sproglig bevidsthed.
Klassesamtaler, hvor læreren via grundbogen stiller spørgsmål til eleverne, har i
mange herrens år været en ’hovedgenre’
i danskundervisningen og i folkeskolens
undervisning i det hele taget, men Stine
kan for det første formulere alle sine forberedte spørgsmål selv og for det andet
supplere den ’undersøgende samtaleform’
med forberedte eksempler på de forhold,
der undersøges. I dette tilfælde: en række
eksempler på indirekte eller underforstået
sprogbrug og eksempler på det tolkningsarbejde, der skal til for at læse mellem
linjerne i en novelle. Elever kan bedre forstå vanskelige begreber gennem eksempler, og en demonstration af eksempler vil
også kunne styrke Stines ethos yderligere.
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At arbejde med abstrakte begreber som
’at læse mellem linjerne’ og med indirekte
og underforstået sprogbrug er særdeles vanskeligt stof i en 6. klasse. Men en
lærerstuderende, der – som Stine – kan
bidrage til, at en elev faktisk forstår sådan
noget, er – i elevens øjne – en forstandig
lærer!
Stines egen fortolkning
Et forskningsinterview af en lærerstuderende søger at begribe vedkommendes
egne forståelser, i dette tilfælde af et
praktikforløb og af forløbet af den pågældende time.
I mit interview af Stine taler vi om timen,
som jeg refererede til ovenfor, men i realiteten er det ikke selve timen, men Stines
forståelse af den, der er i fokus nu. Det er
Stine, der umiddelbart fortolker det, der er
foregået, men samtidig er jeg som forsker
medproducent af betydning. Det er jo mig,
der stiller spørgsmålene og uddyber dem,
så jeg kan blive helt klar på, hvordan Stine
har opfattet sig selv i praktikken. Fortolkningen, der kommer ud af interviewet,
må altså betragtes som en form for intersubjektiv betydningstilskrivning, fordi
den bliver til i dialog mellem Stine og mig
(jf. Rasmussen 2008).
Da jeg interviewer Stine, er hun endnu
ikke blevet introduceret for begrebet
ethos, men mine spørgsmål medfører,
at hun indirekte kommer til at forholde
sig til sin ethosappel alligevel:
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”Jeg går ikke i stå på noget tidspunkt.
Jeg tror faktisk, det har indvirkning på
elevernes tillid mig. På et tidspunkt var
der en elev, der havde sådan et tigerdyr
med og sagde, at det også skulle være
med i undervisningen, men så sagde jeg
bare, at det ikke kunne være med i dag,
og så lagde hun det ned i tasken igen.
Og så fortsatte timen. Jeg var positivt
overrasket over min måde at svare på.
Jeg forhindrede, at timen gik i stå, men
samtidig fik jeg svaret eleven uden at
nedgøre hende”.
Det med ’ikke at gå i stå i undervisningen’
er noget, som Stine selv finder vigtigt for
at kunne få elevernes tillid. Dvs. det med
at have en plan og at kunne skabe et flow i
undervisningen hører efter hendes opfattelse med til ethosappellen. I min fortolkning er det udtryk for Stines forståelse af
sin egen forstandighed.
Mit interview viser også, at Stine har godt
blik for den del af ethos, der drejer sig om
at optræde velvilligt over for eleverne:
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”Jeg optræder roligt, når jeg underviser,
og når jeg taler til elever. Formår at skabe
et fællesskab i klassen. Hvis vi tager
idrætstimen, så virker det godt, jeg sidder
på gulvet sammen med eleverne. Det
virker, som om vi sidder i det samme rum.
Jeg står ikke bare og taler ned til dem.
Når jeg genser videoerne, kan jeg se, at
der er god kontakt mellem mig og eleverne, og jeg tror i det lange løb, at sådan
noget er vigtigt. Jeg synes, jeg får en god
relation til eleverne, uden at jeg bliver
bedste venner med dem. I mit første år
som lærerstuderende havde jeg fokus
på forskellen mellem venskabsrollen og
lærerrollen, men det har jeg ikke tænkt så
meget over i år. Jeg kan godt skelne nu”.
Stine er fuldt ud klar over, at dette retoriske projekt også drejer sig om at udvikle
retorisk bevidsthed og derfor spørger jeg
hende til slut i interviewet, hvad hun fortsat ønsker at arbejde med for at udvikle
sig selv rent kommunikativt:
”Det er ikke så meget selve kropssproget.
Det er mere selve kommunikationen
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med eleverne, det verbale, jeg ønsker at
arbejde noget mere med. Jeg vil gerne
blive bedre til at stille spørgsmål og også
at bruge de svar, eleverne kommer med,
noget bedre. Da jeg så videoen af dansktimen, lagde jeg mærke til, jeg hele tiden
sagde ’super’ til de svar, eleverne kom
med. Jeg begyndte næsten at grine, for
jeg gjorde det jo hele tiden. Det undrede
mig, hvorfor jeg ikke kunne lave en mere
uddybende respons til det, eleverne
sagde. Jeg lagde også mærke til, at jeg
blev lidt usikker, hvis nu eleverne svarede
noget helt forkert. Jeg vil gerne kunne
give nogle gode svar til det, eleverne
kommer med”.

Stine vil fortsat få rig lejlighed til at
udvikle og studere sin retoriske praksis,
både i studierne i læreruddannelsen og
i sin kommende praktik på 3. studieår.
Inden hun skal i praktik igen, vil hun –
som en del af dette projekt – modtage
undervisning i retorik på det danskhold,
som hun er tilknyttet. Endvidere vil hun i
optakten til praktikken og sammen med
sine medstuderende og praktiklærerne
deltage i et seminar om retorik, der skal
forberede selve praktikvejledningen af
den enkelte studerende.
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Praktikprøven
i læreruddannelsen

- et nyt samarbejde mellem
uddannelse og praktikskole

VIA University College
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Af: Niels Tange

Niels Bjerre Tange er uddannet folkeskolelærer, cand. mag. i idehistorie og psykologi
og ansat som adjunkt i de pædagogiske fag
og praktikleder ved VIA University College,
Læreruddannelsen i Århus

I denne artikel beskrives et forsknings- og udviklingsprojekt, der
undersøger, om den ny-indførte prøve i praktik som rammen for
et formaliseret samarbejde mellem praktiklærer og læreruddanner
understøtter bestræbelserne på at etablere et tættere forhold
mellem teori og praksis i læreruddannelsen.
Et centralt aspekt i læreruddannelsen er
naturligvis forholdet til den profession
som uddannelsen retter sig imod, nemlig
arbejdet som lærer i folkeskolen. Og i de
senere år har der været et skærpet fokus
på netop dette forhold, fordi forskning
på området har påpeget, at der er en
for stor afstand eller ’kløft’ mellem
uddannelsen og professionen i lærer
uddannelsen (Jensen, Rasch-Christensen
og Staugaard 2010, s. 14 ff). Man taler
således om et problematisk teori-prak-

sisforhold. Undersøgelser har blandt
andet vist at de studerende ikke oplever
en tydelig sammenhæng mellem under
visningen på læreruddannelsen og
praksis på skolerne og konsekvensen
er frustration hos de studerende og
en manglende parathed til at træde
ud i praksis som ny lærer efter endt
uddannelse.
Her er problemstillingen formuleret af en
dimittend fra Læreruddannelsen i Aarhus:
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”Jeg kunne ønske at der var mere praksis
og mindre teori. Dette gælder ikke kun
for praktikken, men i høj grad også
for undervisningen, som jeg finder alt
for teoretisk og i meget mindre grad
forberedende til lærerjobbet”
(Dimittendundersøgelsen, Lærer
uddannelsen i Aarhus 2011, Lunde og
Frederiksen 2011)

Der skal mere folkeskole
ind i læreruddannelsen
(Aftaletekst bag Lærer
uddannelsesreformen
2013 af 1. juni 2012)

I 2013 blev der indført en ny læreruddannelsesreform med den forkortede betegnelse LU13. Og som det fremgår af citatet
ovenfor, har det været et klart fokuspunkt
i reformen at råde bod på det problematiske forhold mellem teori og praksis via
parolen ”… mere folkeskole ind i lærer
uddannelsen”.
Intentionen er altså klar, men hvilke konkrete tiltag er der gjort i LU13 for at skabe
en bedre kobling mellem teori og praksis,
og i hvilket omfang har disse tiltag den
ønskede effekt?
Dette har jeg sat mig for at undersøge i
mit forsknings- og udviklingsprojekt med
følgende arbejdstitel:
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”I hvilket omfang fremmer prøven i
praktik muligheden for kobling mellem
teori og praksis hos de studerende”.
Projektet sigter altså imod at undersøge,
om indførelsen af prøven i praktik som nyt
tiltag i LU13 understøtter intentionen om
en mere professionsrettet læreruddannelse, en uddannelse hvor teori og praksis
er tæt forbundne.
Før jeg begrunder, hvorfor det netop er
dette tiltag i den nye læreruddannelses
reform, jeg har udvalgt at undersøge,
skal vi lige kaste et kort blik på, hvordan
prøven i praktik er udformet (Se faktaboks).
Praktikprøven er omfattende
LU13-reformen er ret omfattende og
der er mange områder man kunne rette
sin undersøgelse imod. Jeg vil her kort
begrunde, hvorfor jeg har fundet det
relevant at fokusere på indførelsen af
prøven i praktik.
For det første er prøven i praktik et helt
nyt tiltag i læreruddannelsen. I den tidligere læreruddannelse – LU07 – blev de
studerende bedømt med bestået – ikke
bestået. Bedømmelsen var todelt, således
at en underviser fra læreruddannelsen
bedømte den studerendes refleksioner ud
fra en praktikportefolio og praktikskolen
bedømte på baggrund af den studerendes
ageren i praktikperioden. Altså reelt to
bedømmelser og ingen prøve. At bedøm-
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Fakta om prøven
-		Der er indført prøve efter hver af de tre praktikperioder der er i studieforløbet,
altså tre prøver i alt, hvoraf de to er med ekstern censur og den ene prøve er intern.
Minimum en af de tre prøver skal være en gruppeprøve.
-		Prøven i praktik er udformet som en klassisk mundtlig prøve, men med to
eksaminatorer, en fra læreruddannelsen og en praktiklærer fra praktikskolen.
Disse skal samarbejde om at eksaminere og bedømme ved prøven. Forud for
prøven udarbejder de studerende en praktik-synopsis med udgangspunkt i en
problemstilling hentet fra praktikperioden. Synopsen danner grundlag for samtalen
ved prøven.
-		De studerende bedømmes i forhold til tre kompetenceområder med tilhørende
videns- og færdighedsmål. De tre områder er: Klasseledelseskompetence, didaktisk
kompetence og relationskompetence.
-		Den studerende bedømmes efter syv-trins skalaen og både den mundtlige
præstation og synopsen indgår i bedømmelsen.
-		For at styrke prøvens kobling til praktikperioden på skolen, skal den studerende
medbringe artefakter og produkter fra praktikken ved prøven. Det kan være
elevprodukter, klasseregler, undervisningsplaner, videoklip eller lign.
-		Der er ikke en praksisdemonstration eller performance-del ved prøven, men
bedømmelsen forholder sig både til videns- færdigheds– og kompetencemål.
-		Ved læreruddannelsen i Aarhus gennemføres en fælles vejledningssamtale i
praktikperioden der går forud for prøven. Ved samtalen er både praktiklærer,
studerende og læreruddanner til stede. Ved samtalen gives blandt andet vejledning
i forhold til prøven.

melsen nu skal ske som et reelt sam
arbejde mellem uddannelse og profession
ved en prøvesituation må være et vigtigt
tiltag at undersøge i denne sammenhæng.

at kunne have store konsekvenser for
oplevelsen af professionsrettetheden og
sammenhængen mellem teori og praksis i
læreruddannelsen.

For det andet er prøven i praktik en stor
strukturel og indholdsmæssig ændring
af den del af uddannelsen, hvor mødet
mellem profession og uddannelse er
mest tydeligt. Både positive og negative
effekter af prøven må derfor forventes

For det tredje er tiltaget ressourcetungt,
idet der er indført en prøve efter hver af
de tre praktikperioder i uddannelsesforløbet. Praktikken er med et gået fra ikke
at være et prøvefag til at være det største
prøvefag i læreruddannelsen og når
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en studerende modtager sit endelige
eksamensbevis, vil der være ikke mindre
end tre karakterer i praktik. Det må så
ledes være relevant at undersøge, om
de mange ressourcer er ’godt givet ud’.

Video og skriftlige opgaver
I valget af undersøgelsesdesign på projektet har jeg været opmærksom på, hvordan
jeg kunne komme meget tæt på, hvad
der konkret sker ved prøven inde i prøve
lokalet, og især fandt jeg det vigtigt at
komme helt tæt på samarbejdet mellem
praktiklærer og læreruddanner ved
prøven. Derfor valgte jeg at udforme
undersøgelsen som et kvalitativt studie
af videooptagelser af prøver i praktik.
Og idet jeg har konstateret, at der ligger
en del forskningsbaseret viden på det
område, der handler om teori og praksis
i uddannelsesverdenen, har jeg valgt
at inddrage dele af denne viden som
baggrund for analysen af videooptagelserne.
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Ud over videooptagelserne af prøverne
har jeg inddraget videooptagelser af
fælles vejledningssamtaler, der foregår
i praktikken som et slags formøde til
prøven, og endelig har jeg inddraget de
studerendes skriftlige opgaver.
Hypoteser
Som indgang til at komme i gang med
undersøgelsen valgte jeg at opstille to
hypoteser, der kunne eksplicitere hvilke
umiddelbare antagelser man - og jeg - kan
have om, hvad effekten af prøven vil være
i forhold til oplevelsen af sammenhæng
mellem teori og praksis. På denne måde
kunne jeg mindske muligheden for, at
antagelser som jeg selv måtte have
ubevidst og uudtalt ville påvirke min
undersøgelse, og samtidig kunne disse
hypoteser give retning i min undersøgelse
og hjælpe til at jeg fik alle perspektiver
med.
Altså har jeg stillet mig selv spørgs
målet, om der er forhold ved prøven, der
på forhånd peger i retning af, at prøven
skaber større sammenhæng, og om der er
forhold, der tyder på det modsatte. Som
svar har jeg opstillet flg. to begrundede
arbejdshypoteser:
Hypotese 1
Prøven i praktikken fremmer oplevelsen
af sammenhæng mellem uddannelse og
profession hos den studerende fordi:
- Ved prøven i praktik er der to eksaminatorer - en fra uddannelsen og en fra
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praktikskolen - der sammen skal eksaminere og bedømme den studerende.
Der er således tale om et reelt og ligeværdigt samarbejde mellem uddannelse
og profession.
- Forud for prøven skal den studerende
udarbejde en synopsis som tager
udgangspunkt i en problemstilling
fra praktikken, og ved prøven skal de
studerende medbringe produkter og
artefakter fra praktikken.
- Prøven i praktik skærper opmærksomheden på praktikfaget hos de studerende, undervisere og praktiklærere.
Der bliver sat lys på både samarbejdet
mellem skole og uddannelsen og på
praktikken som centralt fag i lærer
uddannelsen.
Hypotese 2
Prøven fremmer ikke sammenhængen
fordi:
- Prøven er mundtlig og uden en praksis- eller performance-del. På den måde
kan der være fare for at prøven alene
opleves som teoretisk, idet man alene
bedømmes på hvordan man taler om
praksis og ikke på hvordan man agerer
i praksis.
- En prøve er et bedømmelsesrum og
dermed præget af fokus på præstation
og evt. utryghed og nervøsitet.
Viden om, hvad der skal til for at koble
teori og praksis i læreruddannelsen
Dernæst har jeg udvalgt noget forskningsviden som allerede er til gængelig

Der skal reflekteres
over praksis ved
hjælp af teori.

på området, der anviser, hvad der skal til,
for at der sker kobling mellem teori og
praksis i uddannelsessammenhæng. Den
viden jeg har valgt at inddrage er samlet i
et forholdsvis nyt ph.d-projekt. Projektet
er udformet som et review over den forskning, der er inden for feltet Teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne,
hvilket også er projektets titel. I projektet
fremstilles fire overordnede områder,
der understøtter kobling mellem teori og
praksis.
I dette afsnit vil jeg kort beskrive de
fire områder og anvise, hvorledes de er
relevante i forhold til prøven i praktik.
Praksis ind i teori og refleksiv praksis
Det første område er Praksis ind i den
teoretiske undervisning og teori ind i
praktikken. Her redegøres der for, at der
med fordel kan anvendes fx videooptagelser fra praksis i undervisningen på læreruddannelsen og inddrages teoretisk viden
ved feedback fra praktikvejleder under
praktikken. Ligeledes kan studerendes
dagbog og portefolioskrivning i praktikken være eksempler på dette. (Nielsen
2014, s. 294).
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Og inden jeg kobler dette område på prøven i praktik vil jeg inddrage område nr. to
fra reviewet. Dette hedder refleksiv praksis og betegner den pointe, at det ikke er
nok at bringe praksis ind i et refleksionsrum, der skal også gøres noget ved denne
praksis for at understøtte kobling imellem
teori og praksis. Der skal kort sagt reflekteres over praksis ved hjælp af teori.
Der skal altså foregå refleksiv praksis.

Prøven i praktik er
ændring af den del
af uddannelsen,
hvor mødet mellem
profession og
uddannelse er mest
tydeligt.

Og det fremhæves i denne sammenhæng,
at en af styrkerne ved denne refleksive
praksis er at de studerende er frigjort fra
handletvangen og frit og reflekterende
kan forholde sig til forskellige handle
muligheder og perspektiver på den pågældende praksis. (Nielsen 2014, s. 294)
I den refleksive praksis ser jeg klare
paralleller til prøven: Ved prøven har
de studerende udarbejdet en synopsis,
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hvor de analyserer praksis fra praktikken
med forskellige former for viden, her
under teoretisk viden. Og de studerende
medbringer materialer fra praktikken som
konkrete eksempler på den praksis, de
har mødt i praktikken. Ved prøven skal der
reflekteres over denne praksis med blandt
andet teori, og de studerende bedømmes
på deres refleksionsniveau i forhold til
praksis.
Altså vil jeg indtil videre antage, at prøven
kan fungere indenfor rammen af review
ets begreb om refleksiv praksis.
Forskellige forståelser af teori og praksis
Under dette tredje tema påpeges det problematiske ved, at praktiksted og uddannelsessted kan have meget forskellige
forståelser af hvad teori og praksis er og
dermed fremstår som forskellige og modstridende læringsrum for de studerende.
Fx kunne man forestille sig, at en praktikskole kunne have den opfattelse og kultur,
at teori og praksis ikke har noget med
hinanden og gøre og derved kunne hævde
praksis frem for teori. Og man kunne
tænke sig, at der på uddannelsesstedet
var en uudtalt konsensus om, at teoretisk
viden er vigtigere end praksis. For studerende, der i deres uddannelse skal veksle
mellem disse to kulturer, vil koblingen
mellem teori og praksis selvsagt være en
udfordring.
I reviewet påpeges derfor vigtigheden af
tæt samarbejde mellem skole og uddan-
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nelse med henblik på en mere ens tilgang
til forholdet mellem teori og praksis
(Nielsen 2014, s. 295).
I forhold til prøven sætter dette tema
skarpt fokus på samarbejdet mellem
læreruddanner og praktiklærer og på
nødvendigheden af en nogenlunde
overensstemmelse i forståelsen af
teori-praksis-forholdet som succeskriterie for prøven.
Tryghed i lærerprocessen
Det sidste område er Tryghed i lærer
processen og her fremhæves vigtigheden
af, at den studerende er tryg som forudsætning for at denne kan koble teori og
praksis. Usikkerhed, frustration og pres
anføres som årsager til utryghed (Nielsen
2014, s. 295).
Dette område sætter fokus på en pointe
fra min arbejdshypotese ovenfor, hvor jeg
anførte, at prøven i praktik ikke understøtter kobling, netop fordi prøven som
udgangspunkt er en presset situation og
således kan skabe utryghed og fokus på
overfladelæring og præstation frem for
fordybelse.
Sammenfattende om de fire områder
Opsamlende kan vi sige at ph.d.-projektet gav nogle fokuspunkter, som nu kan
bruges til at fokusere på den kvalitative
analyse af videomaterialet.
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Dette udløser følgende spørgsmål som
jeg vil anvende i min analyse af video
materialet nedenfor:
- Lykkes prøven som refleksiv praksis?
- Er der overensstemmelse mellem opfattelsen af teori og praksis hos praktiklæreren og læreruddanneren ved prøven?
- Er der tryghed blandt de studerende
ved prøven?
- Og opsamlende: Hvorledes foregår
samarbejdet mellem læreruddanner og
praktiklærer ved prøven? Og i hvilket
omfang lykkes dette samarbejde?
Dette fortæller analysen af
videomaterialet
På videooptagelserne ser man ved første
øjekast blot klassiske mundtlige prøver
som vi kender dem. De studerende kommer ind i et klasselokale på praktikskolen.
To borde er sat sammen til et kvadrat, der
er lagt dug på og en lille blomst er stillet
frem. Praktiklærer og læreruddanner

Praktiksted og
uddannelsessted kan
have meget forskellige
forståelser af hvad teori
og praksis er.
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sidder klar. De studerende lægger ud,
hvorefter de to eksaminatorer stiller
spørgsmål og en samtale udfolder sig.
Men hvilken viden kan vi få om prøven,
når vi går analytisk til værks? Det vil jeg
nu undersøge ved at analysere videooptagelserne med baggrund i ovennævnte
fokuspunkter.
Prøven som refleksiv praksis
I hvilket omfang foregår der refleksiv
praksis ved prøven? Lad os se på et transskriberet eksempel fra videomaterialet:
Videoeksempel 1
To studerende har valgt at skrive synopsis
om motivation med baggrund i oplevelser
fra praktikken, hvor de var udfordrede på,
hvordan de kunne motivere elever med
forskellig baggrund og forskellig tilgang til
undervisning og skole.
De studerende vælger at inddrage
Maslows behovspyramide som reflek
sionsværktøj og samtalen udvikler sig på
denne baggrund:
Studerende 1
- Hvis der kommer en elev i skolen som
mangler tilhørsforhold og relationer
hjemmefra og så kan virke meget flyvsk
og skal have en masse opmærksomhed
fra elever og lærer, så kan han jo godt
virke som om han ikke er engageret eller
interesseret…
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Praktiklærer
- Og det er faktisk en vigtig pointe og
meget aktuelt også fordi man nu ønsker
at alle skal kunne deres bedste på trods
af social baggrund.
Studerende 2
- Og det er faktisk også derfor vi vil
komme ind på Maslows behovspyramide
fordi nu sætter han - godt nok hierarkisk
- men at han sætter nogle behov og det
er forskelligt hvilke behov man har…
Eksemplet illustrerer studerende, der i
dialog med eksaminatorerne undersøger
et problem fra praksis ved hjælp af teori.
Altså et eksempel på en situation ved
prøven i praktik, der foregår som refleksiv
praksis. Derved er der en indikator for at
prøven kan understøtte kobling mellem
teori og praksis hos de studerende.
Men i videomaterialet - og til dels i dette
eksempel - viser der sig et par udfordringer i denne sammenhæng.
En udfordring er, at alle parter og især
eksaminatorerne skal fastholde samtalen
i koblingsfeltet mellem teori og praksis,
så samtalen ikke alene kommer til at dreje
sig om - i dette tilfælde - Maslow, men at
det fastholdes, at Maslow skal bruges til
at reflektere over en konkret praksis.
En anden udfordring jeg finder i video
materialet, er risikoen for, at prøven pga.
de studerendes ønske om at præstere
ikke bliver et egentligt refleksionsrum,
hvor man i dialog undersøger praksis, men
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bliver et fremlæggelsesrum. Videomate
rialet viser dog, at det sagtens kan lade
sig gøre at overkomme denne udfordring,
bl.a. ved, at eksaminatorerne anvender
en udpræget dialogisk og samtalende
eksaminationsform.
Teori-praksis-opfattelsen
Videomaterialet er ikke umiddelbart
en tydelig indikator på, hvorledes de to
eksaminatorer forstår forholdet mellem
teori og praksis, men der er dog tegn på
nogle tendenser som jeg vil fremhæve.
Ved prøven i praktik er de to eksamina
torer ligestillede om en fælles opgave.
Men video-materialet viser flg. om
praktiklærerens og læreruddannerens
rolle og deltagelse ved prøven:
- Ved en prøve sagde praktiklæreren intet
og overlod således hele eksaminationen
til læreruddanneren..
- Ved alle prøver var det læreruddanneren, der var mødeleder, bød velkommen,
afsluttede osv.
- Ved de fleste prøver var læreruddanneren mest spørgende i starten, men
gradvist kom praktiklæreren mere på
banen.
Denne merdeltagelse fra læreruddanneren
kan der naturligvis være mange grunde
til, men det kan være en indikation af, at
praktiklæreren opfatter prøven i praktik
som læreruddannerens prøve. Der kan
være tale om at prøven i praktik udfordrer
den opfattelse, at skoleverdenen alene

Der er for stor
afstand eller ’kløft’
mellem uddannelsen
og professionen i
læreruddannelsen.

beskæftiger sig med praksis og lærer
uddannelsen med teori og refleksion.
Har man den dikotomiske opfattelse, vil
prøven blive anset som læreruddannelsens bane med praktiklæreren som perifer
deltager. Dette vil medføre, at de studerende kan opleve et uligeværdigt og ikke
samarbejdende forhold mellem uddannelse og profession og dermed en manglende kobling mellem teori og praksis.
Det kan derfor være vigtigt at arbejde
på lige deltagelse ved prøven og det kan
anbefales, at der fremadrettet evalueres
via interview på, hvordan læreruddanner
og praktiklærer opfatter prøven.
Et andet felt der kan indikere noget
omkring modstridende opfattelser af
teori-praksis, er de typer af spørgsmål
som henholdsvis praktiklærer og læreruddanner stiller ved prøven. Jeg har her
udpeget og kategoriseret tre typer:
1 Teorispørgsmål, der spørger alene til de
studerendes forståelse af et teoretisk
begreb, teori eller lign.
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2 Praksis-spørgsmål, der alene retter sig
mod praksis
3 Koblingsspørgsmål, der stilles med
det formål at understøtte koblinger og
syntesedannelser hos de studerende.
Videomaterialet viser, at det er vigtigt at
være bevidst om, hvilke spørgsmål man
stiller og at læreruddanner og praktiklærer
skal være særligt opmærksomme på ikke
at blive i spørgsmålskategori 1 og 2.
Tryghed hos de studerende
I det øvrige videomateriale ud over optagelsen af prøverne har jeg som nævnt
filmet de fælles vejledningssamtaler. Det
er obligatoriske samtaler i praktikperioden
forud for prøven, hvor alle aktører ved prøven, altså læreruddanner, praktikgruppe
og praktiklærer mødes til et slags formøde
op til prøven.
Af materialet fremgår det, at der ved dette
møde sker forventningsafstemning på
mange niveauer. Praktiklæreren møder
læreruddanneren og afstemmer relationelt og indholdsmæssigt. De studerende
’prøver rummet’ forud for prøven og flere
studerende udtrykker ved samtalen at det
er ’rart’ at mødes før prøven.
Dette kan indikere, at der her bliver fjernet
pres ved at situationen bliver mere ufarlig
og at der ligeledes bliver reduceret i den
usikkerhed, man som studerende kan
have i forhold til, hvad der skal ske ved
prøven.
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Af videooptagelserne fra prøverne har
det dog ikke været muligt at afkode de
studerendes tryghedsniveau.
Samarbejdet mellem læreruddanner og
praktiklærer ved prøven
Hvad viser videomaterialet specifikt om
samarbejdet mellem de to eksaminatorer
ved prøven?
Efter flere gennemsyn af videomaterialet
indkredsede jeg et fænomen, som vakte
opmærksomhed i forhold til samarbejdet
mellem de to eksaminatorer.
Jeg har valgt at kalde fænomenet at
eksaminere samme vej.
Det indtræffer når praktiklærer og underviser begge retter fokus på samme tema
og har samme mål om at understøtte
kobling mellem teori og praksis hos de
studerende og på den baggrund supplerer
hinanden med spørgsmål og kommen
tarer fra hver sin position.
Lad os kigge på et par eksempler på at
eksaminere samme vej. Af pladshensyn
har jeg kun medtaget eksaminatorernes
spørgsmål:
Videoeksempel 2
Vi er midt i en prøve og samtalen går på
lærerens relation til eleverne.
De studerende redegør for, hvad de
mener, er vigtigt og inddrager i denne
sammenhæng Maslows behovspyramide,
men kommer ikke ind på det asymme
triske i relationen.
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Læreruddanner
- Det er skarp teori, det der. Kan I sige
noget om hvad det er for en relation I
tænker man skal have med eleverne?
De studerende svarer forsøgsvist, men
uden at komme tættere på.
Praktiklæreren griber bolden og spørger:
- Jeg er i hvert fald blevet spurgt af mine
elever om jeg vil være venner på facebook - hvad vil I svare til det?
De studerende nærmer sig temaet i deres
svar og læreruddanneren supplerer:
- Hvorfor siger I ikke bare ja, hvad er det i
jeres relation, som gør at I ikke kan sige
ja? (Til at blive venner på facebook,
red.)

begreber, som han ved, at de studerende
beskæftiger sig med på uddannelsen.
Videoeksempel 3
Samtalen ved prøven drejer sig om elevers
deltagelse og mangel på samme i en given
undervisningssituation.
Læreruddanneren spørger:
- Hvilke kompetencer skal læreren have
for at fremme elevernes deltagelse?
Og efter et par svar fra de studerende
supplerer praktiklæreren med flg.:
- I lavede sådan nogle små-øvelser med
klassen, og her var der ikke problemer
med at de ikke ville deltage. Hvorfor
ikke det?

De studerende taler sig ind i temaet om
asymmetrien i relationen og samtalen
bevæger sig videre…

I eksempel tre er det særligt fremhævet
at praktiklæreren har muligheden for at
udpege og inddrage situationer fra praksis
i praktikken, hvor læreruddanneren
spørger fra en begrebslig position.

I dette eksempel ser vi, at både praktik
lærer og læreruddanner har fokus på
samme tema, nemlig relationen mellem
lærer og elev og særlig det asymmetriske
i denne relation. De er tilsyneladende
også begge ude efter at fremme kob
lingen mellem teori og praksis hos de
studerende og det gør de ved i samarbejde at spørge ind fra hver deres position. Praktiklæreren har set de studerende
i praksis og kan spørge direkte til det,
og læreruddanneren har måske nogle

På videooptagelserne
ser man umiddelbart
blot klassiske mundtlige
prøver som vi kender
dem.
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Praktikprøven i læreruddannelsen

Ved en prøve sagde
praktiklæreren intet
og overlod således
hele eksaminationen
til læreruddanneren.

På denne måde udnytter praktiklæreren
og læreruddanneren deres forskellige
positioner til at løse den samme eksaminationsopgave. Således bliver denne
eksamineren samme vej en direkte
demonstration af kobling mellem teoretiske og praktiske perspektiver gennem
eksaminationsformen og samarbejdet
mellem de to eksaminatorer.
Eksamineres der ikke samme vej, kan
dette vise sig ved, at læreruddanner og
praktiklærer fx. skiftes til at undersøge
hver deres emne og ved, at eksaminationen kommer til at forløbe indenfor enten
et teoretisk eller et praktisk perspektiv.
Der er således ikke tale om et samarbejde,
og de studerende kan derfor få oplevelsen
af at teori og praksis er adskilt.
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Sammenfatning og perspektivering
I dette projekt om prøven i praktik har
jeg ved at kombinere viden om kobling
mellem teori og praksis med video
optagelser af prøven påvist, at der er
tegn på, at prøven i praktik kan understøtte koblingen mellem teori og praksis
hos de studerende.
Dette kan ske når prøven praktiseres som
refleksiv praksis, når samarbejdet mellem
læreruddanner og praktiklærer lykkes i
form af eksamination samme vej, og når
der gøres indsatser for at sikre, at prøven
ikke bliver for utryg for de studerende.
Afsluttende vil jeg gerne perspektivere
gennem en udtalelse jeg hørte i forbindelse med et kursus om prøven i praktik,
som blev afholdt på Læreruddannelsen
i Aarhus. Her lød det fra en praktiklærer:
”Vi har brug for mere teori på skolerne,
tror jeg…”.
Denne udtalelse fortæller at samarbejdet
ved prøven ikke alene er udviklende
for de studerendes forståelse af sammen
hængen mellem teori og praksis, men
måske ligeledes er det for læreruddan
nerens og praktiklærerens forståelse af
dette forhold. Og det er der måske behov
for…

VIA University College
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Af Bodil Christensen

Bodil Christensen er lektor på
UCNord, Læreruddannelsen i Aalborg

”Vi har lært at det gælder om at lave sine ting, at være selvstændig,
og at tage ansvar. Vi har lært noget om at samarbejde, og at det
gælder om, at alle skal lave noget. Vi har lært at tage danskfaget
mere seriøst, at tage ansvar og så har vi lært noget om Henrik Ibsen
og ”En folkefjende”.
Sådan siger Adrian, Annika, Melanie, Casper og de andre i den
erhvervsrettede 10. klasse på Seminarieskolen, hvor et hold
lærerstuderende har været tilknyttet klassen i et projekt benævnt
”klassepraktik”. Adrian og hans klassekammerater har glædet sig
over at arbejde i små grupper, hvor der var tid til at få nærværende
forklaringer, der var tid til at få hjælp, og der var en høj grad af
selvbestemmelse og nye måder at arbejde på. Det har været svært
at læse ”Karens Jul” af Amalie Skram på ”norsk”, det har været svært
at forstå sproget og de gamle begreber i Ibsens ”En folkefjende”, og
det har været en stor udfordring at skulle læse teksten og replikkerne
højt for hinanden – selv i de små grupper.
For de lærerstuderende har det været
særdeles tankevækkende, at det er svært
selv for en generation, der ”er på” og
iscenesætter sig selv uafbrudt på medieplatforme at skulle stå foran en klasse
og læse Ibsens tekst. Det var også en

overraskelse, at eleverne i 10. klasse uden
tøven kastede sig ud i et projekt med
en så vanskelig tekst, som man må sige,
Ibsens ”En folkefjende” er. Det er ikke en
letlæsningsbog, det er klassisk drama for
fuld skrue.
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Her følger nu en beskrivelse af ”Klassepraktik”, som projektet med fokus på
dette samarbejde benævnes på Lærer
uddannelsen i Aalborg og Hjørring.
Artiklen redegør først kort for projektet
og herefter følger to konkrete eksempler
på klassepraktik. Dernæst er der en kort
omtale af andre igangværende projekter,
og afslutningsvis gøres der rede for nogle
af de overvejelser, klassepraktikprojektet
har givet anledning til.

Henrik Ibsen
De lærerstuderende var særdeles over
raskede over, hvor seriøse og engagerede,
eleverne var. Eleverne arbejdede med
opgaverne uden at vide, at det var virkelig
svært stof. Den slags indsigt i ”hvad tænker en elev i overbygningen i virkeligheden
om klassisk litteratur” får man sjældent,
når man underviser i praktikforløb eller
er ”ude som vikar”. I disse små gruppekonstellationer med massiv (næsten
en-til-en-relationer) mellem elever og
lærerstuderende var der tid til at tale seriøst og ærligt om litteraturfortolkning og
litteraturlæsning. Det var en øjenåbner for
mange.
Det er den slags erfaringer, man (blandt
mange andre) kan få, når der samarbejdes
tæt mellem læreruddannelse og aftagerfeltet i folkeskolen.

Dette er ”Klassepraktik”
Kombinationen af teori og praksis er altid
et tilbagevendende tema i professionsuddannelserne. Hvordan kan teorien bidrage
til at kvalificere praksis, og hvordan kan
praksis give meningsindhold og forståelse
til uddannelsens teori? Det spørgsmål er
der mange bud på, og selv om der ikke
findes noget endeligt bud på, hvordan
teori og praksis hænger sammen, så er
det vigtigt, at der arbejdes på mange
områder og med mange vinkler for at
etablere denne sammenhæng.
I læreruddannelsen er praksisdimensionen
sat (endnu) mere i spil med den nye læreruddannelse fra 2013. Praktikperioderne
afsluttes alle med bedømmelse af den
studerende, og det indgår i alle modulernes indhold, at der skal etableres en
teori-praksisdimension. Vi har med projekt ”Klassepraktik” et bud på, hvorledes
praksis i læreruddannelsen kan give en
fælles erfaringsbaggrund for et hold
studerende på læreruddannelsen.

VIA University College

Klassepraktik i dansk
I dette eksempel er det danskundervisning, der er på dagsordenen, men projektet afprøves også af specialpædagogik,
musik, religion, samfundsfag og idrætshold.
Med udgangspunkt i Per Fibæk Laursens
forskningsrapport fra 2012, der beskriver
et typisk forløb for Teaching Lab (sådan
kaldes et tilsvarende projekt på læreruddannelsen i Nr. Nissum) og med teoretisk
afsæt i Darling-Hammonds model fra
2005 (se sidst i artiklen) planlægges de
respektive forløb i samarbejde med en
folkeskoleklasse og deres lærer.
Der kan aftales mange og forskellige
måder at samarbejde på, det væsentlige
er, at der skabes et fælles erfaringsgrundlag for holdets teoretiske overvejelser i
læreruddannelsens undervisning.
Temaerne kan dreje sig om at undersøge
udvalgte områder og eksperimentere med
flere tilgange i undervisningen, men det er
vigtigt, at de studerende er medbestem
mende i, hvad de vil afprøve og hvilke
spørgsmål, de vil have besvaret. En del af
forberedelsen er desuden, at de studerende aftaler, hvad eventuelle observatører skal interessere sig for at iagttage, og
hvordan observationerne skal dokumenteres.
Når undervisningen er gennemført (og
denne undervisning kan ske i mindre
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hold eller med hele folkeskoleklassen),
så følger der en analyse og en didaktisk
samtale. Her er deltagerne de studerende,
underviserne på læreruddannelsen og
grundskolelæreren. Samtalen er en analyse og evaluering af forløbet eventuelt
med nogle generelle konklusioner. Forskellighed i fagene og variation i indhold
og form er kodeordene for ”klassepraktik”.
To eksempler kan her illustrere mulige
klassepraktikprojekter.
Romantikken i 10. klasse –
Oehlenschläger og overblik, et eksempel
- Hvad kender en 10. klasses elev til
klassisk/ ældre litteratur? (konkrete
titler, forfattere, perioder)
- Hvordan defineres klassisk/ ældre
litteratur af 10. klasse/ af dig som
dansklærer?
- Hvad læser man, når man går i
10. klasse?
Det var de spørgsmål, læreruddannelsens danskstuderende søgte svar på i et
samarbejde med overbygningselever på
Seminarieskolen i Aalborg. Tidsrammen
var fem mandage med dobbeltlektioner
i folkeskolens klasser, hvor små grupper studerende underviste små grupper
elever.
Efter hvert møde med eleverne i folkeskolens 10. klasse var der en refleksionsopgave for de lærerstuderende, hvor der
skulle fokuseres på de tre hovedspørgsmål:
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1 Hvordan forholdt planlægningen sig til
virkelighedens gennemførelse?
2 Hvad lykkedes, - og hvad lykkedes ikke?
3 Hvad har eleverne lært, og hvad skal de
lære i næste møde?
Der var mange andre (og mange prak
tiske og personlige overvejelser), der også
fyldte, men efterfølgende viste det sig
særdeles relevant at have refleksions
runden umiddelbart efter undervisningens
gennemførelse. Det bevirkede, at såvel
faglige, sociale som personlige læringsmål
kom i spil.

Adam Oehlenschläger
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Fra de studerendes logbøger lyder det:
”Eleverne synes, det har fungeret fint.
Arbejdsformen har bevirket, at vi har
kunnet sikre os, at eleverne har lavet
noget. Eleverne synes, det er en god
måde, at læreren viser, hvordan man
gør, og derefter prøver man det selv (den
intertekstuelle reference mellem ”Nangijala” og ”Joanna”). Opgaverne har været
fine at forstå. Der skulle måske have
været valgt en lettere tekst end
”Guldhornene” til at starte med”.
”Eleverne synes, det havde været udfordrende, og nogle af teksterne (de gamle)
havde været lidt svære. Desuden gav
eleverne udtryk for, at vi havde startet
meget hårdt ud. Vi mener dog som
kommende lærere, at det også er
vigtigt at udfordre eleverne, da de jo
skal forberedes til videre uddannelse”.

”Vi har erfaret at det er vigtigt at snakke
på elevsprog, så eleverne forstår nøjagtigt hvad vi mener. Det er også vigtigt at
have struktur og overblik over undervisningen. Socialt skal vi blive bedre til at
øve vores undervisning igennem sammen
inden. Det er også vigtigt at skabe en god
relation til eleverne. Personligt skal vi
være mere sikre på, hvordan vi formulerer os og hvor meget vi giver af os selv
(viden)”.
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”Der er vigtigt at være forberedt og
struktureret samt at lave en varieret
undervisning, hvor drengenes interesse
også kommer i spil. Ligeledes at de gerne
vil – deres engagement er godt. Derudover er det godt at ”presse” eleverne og
stille krav, hvilket gør at produktet bliver
optimalt”.
Grundlæggende skulle de studerende
gerne have en fælles erfaring med
hvordan man skaber en motiverende
undervisning. Romantikkens tekster med
”Guldhornene” og ”Der er et yndigt land”
vækker ikke umiddelbart teenageres store
læse- og fortolkningslyst, så der var en
udfordring i forhold hertil.
Eleverne i folkeskolen overraskede til tider
og gjorde (for det meste) fordommene om
”dovne og dvaske” unge til skamme.
De studerendes logbøger fortæller:
”I løbet af gangene er der opstået mange
uventede ting. Vi havde fx en elev som
efter en times gennemgang fortæller os,
at hun ikke har forstået noget af det, som
vi har sagt. Derfor blev vi nødt til at tage
skeen i den anden hånd og gå til arbejdet
på en anden måde”.
”Det faglige niveau er meget bredt.
De har hver deres styrker og svagheder.
Nogle af eleverne skal hives lidt i. Hvis de
er usikre så vil de helst ikke stå frem. ”

Det er vigtigt at
snakke på elevsprog,
så eleverne forstår
nøjagtigt hvad vi
mener.

“10. klasses elever er meget forskellige.
Primært fordi de har forskellige baggrunde og med forskellig faglighed i
deres rygsække”.
“Vi var overrasket over, hvor gode
drengene var til at stå frem, fremlægge
samt lave skuespil/sang”.

Og så var der også den anden version:
”Eleverne virker meget ligeglade og motivationen er helt i bund. Vi er alle meget
overrasket over, at man ikke har lysten
til at gøre mere ud af det – og gøre noget
for at huske.
Til vores evaluering i dag havde de glemt
stort set alt, hvad vi har arbejdet med
og fortalt dem. Trods det, at det er
blevet fortalt på en kreativ og sam
talende måde”
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Refleksioner over klassepraktikforløbet
Bidrager ”Klassepraktik” til en større
sammenhæng mellem teori og praksis?
Spørgsmålet kan der ikke svares på med
et ja eller nej, men for den sideløbende
(teoretiske) undervisning på læreruddannelsen bliver der skabt en fælles erfaringsramme, der kan refereres til. Folkeskoleelevers store kompetence indenfor ”bluff
og blændværk” bliver der også hugget løs
i med de meget små gruppesammensætninger, hvor ingen kan gemme sig i mængden. Hvordan tænker man som elev? Det
får de lærerstuderende et bedre indblik i.
Motivationsfaktoren blev særdeles vedkommende i de konkrete projekter, når der
skulle findes intertekstuelle referencer i
nutidens tekstvalg, og når der skulle trækkes en linje fra Burhan G til Oehlenschläger og fra Kim Larsen til H. C. Andersen.
Betydningen af at sætte mål for undervisningen viste sig værdifuld også i praksis.
Elevfaglighed, lærerfaglighed og didaktisk
kompetence blev reelle faktorer og ikke
blot tre sider i en didaktisk model.
De studerendes evaluering dækkes
nogenlunde af følgende udsagn:
”Godt projekt!!! Mere af den slags!”
”Man kunne til et senere forløb vælge
at bygge de sociale relationer mellem
studerende og elever op fra start af, da
eleverne højst sandsynlig vil åbne mere
op. Vi har erfaret fra vores praktik, at
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det er skræmmende for eleverne, at der
sidder tre til fire fremmede overfor dem,
derfor vil det være godt med en form for
aktivitet inden, der kan løsne stemningen
op. Det kunne fx være teambuilding, da
både eleverne i klassen var nye for hinanden, og vi var nye for dem. Selvfølgelig
kunne man lægge et læringsaspekt ind
over dette”.
”Vi har ved dette forløb lært at sætte
klasseundervisningen på seminariet
mere i forhold til praksis. Det har givet
os en god forståelse for, hvordan vi formidler det lærte på seminariet videre til
eleverne”.
De lærerstuderende har glimtvis og til
tider kunnet se Darling-Hammonds forskningsresultater vise sig i virkeligheden.
Darling Hammond undersøgte syv uddannelser og fandt her svarene på de tre store
udfordringer i læreruddannelsen:
Hvordan får man vendt blikket fra at være
elev til at være lærer? Hvordan får man
sammenhængen mellem teori og praksis
mere klar? Og hvordan forbereder man sig
på det komplekse i lærerprofessionen?
I forhold hertil vil konklusionen indtil
videre være, at klassepraktik giver (en vis)
fælles vision for god undervisning, skaber
forståelse for, at det er vigtigt at have en
struktur og en plan for ethvert forløb, og
klassepraktik giver også (en vis) sammenhæng mellem teori og praksis.
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Lærerens kundskabsbase

Eleverne og deres
læring i en social
kontekst
- sprog
- udvikling
- læring

Vision/
professionel
praksis

Det faglige
indhold
- målet
- formålet
med det

Undervisning
- fagligt indhold
- differentiering
-  klasserumsledelse
- evaluering

Læring i et demokrati
(Modellen er oversat og bearbejdet
fra bogen Preparing Teachers For
A Changing World. Linda Darling-Hammond og John Bransford, 2005, S. 11. )

Professionsuddannelser har brug for
(med venlig hilsen til Aristoteles) såvel den
videnskabelige vidensform episteme, som
den tekniske vidensform techne og den
situationsbestemte vidensform fronesis.
Der er også brug for den filosofiske
vidensform sofia. Klassepraktikken trækker på alle tre vidensformer, mens evalueringen forhåbentlig knytter an til den
filosofiske Sofia.
Klassepraktikken kan forhåbentlig kun
modsige Stockmann, der i Ibsens ”En
folkefjende” med ryggen med folkemængden siger: ”Den sterkeste mann i verden,
det er han som står mest alene”. Styrken
i alle projekter er netop, at man som lærerstuderende får en fælles praksiserfaring
at holde teorien op mod.
Meget kan blive bedre. Som der står ved
Aggersborg Præstegårds indkørsel på en
granitsten:
Virkeligheden er altings prøve.
Det gælder også i klassepraktikken på
Læreruddannelsen.
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– læreruddannelse
der rykker helt tæt
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Af Karen Hedegaard, Elise Dahl Krogh og Carsten Høy

Karen Hedegaard er PD i idræt samt vejledning og supervision
og lektor i idræt
Elise Dahl Krogh er cand. pæd. og lektor i dansk
Carsten Høy er cand. mag. og lektor i idræt og lærerens grundfaglighed
Alle tre underviser på VIAUC, Læreruddannelsen og Hf i Nr. Nissum.

”Det tætte samarbejde med seminarielæreren omkring planlægning
af forløbet og de studerendes uddannelse og fælles udvælgelse af
indhold og didaktisk fokus, bidrager til at udfylde kløften mellem
teori og praksis, og jeg tror det på en god måde udfordrer alle
parter” (Praktiklærer Marianne Poulsen, Nr. Nissum skole)
Teaching Lab er en professionsdidaktik, som er implementeret i alle
undervisningsfag på Læreruddannelsen i Nr. Nissum. Konceptet
er udviklet i samarbejde med ledere og lærere i Lemvig, Struer
og Holstebro kommune gennem de seneste år. Teaching Lab (et
undervisningslaboratorium) kan defineres som et eksperimentelt
læringsrum, hvor de studerende får mulighed for at afprøve
forskellige tilgange til undervisning inden for et specifikt afgrænset
fagligt område. I forbindelse hermed øver de observation, analyse af
læreprocesser og feedback i mindre og overskuelige grupper – med
elever ude i skolen.
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Motivationen og målet er at styrke og
sikre en større sammenhæng mellem
uddannelsens teori og praksis og etablere
praksisforankrede og autentiske læringsrum for udvikling af de lærerstuderendes
professionelle kompetencer.
Samarbejdet mellem uddannelse og aftagerfelt er tilmed med til at sikre, at uddannelsen kontinuerligt uddanner til de udfordringer og vilkår, der hele tiden forandrer
sig i skolen og i lærerfaget. I Teaching Lab
bliver de lærerstuderendes uddannelse
og udvikling af god undervisning et reelt
fælles anliggende for alle parter.
”Der er jo nok en tendens til at teorien
primært er placeret på seminarierne, og
praksissen på skolerne og i praktikken.
Derved er det ofte en pseudosamtale
der foregår, når en seminarielærer og en
folkeskolelærer taler sammen. De har
hver deres præmisser og taler ud fra dem.
Under et Teaching Lab-forløb er man
nødt til at samarbejde og komme til både
en teoretisk forståelse for hvad man
fokuserer på, og en praktisk forståelse,
da forløbet jo skal føre til noget praktisk”.
(Praktiklærer Marianne Poulsen, Nr. Nissum skole)

Teaching Lab har vist sig at være et
udbytterigt tiltag på flere måder, bl.a.
fordi det tilfører resurser og ny viden ude i
skolens praksis. Artiklen bygger på empiri
fra systematiske kvantitative evalueringer
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(Roswall, T. 2013) og kvalitative interview
(Hedegaard, K. 2010, Fibæk Laursen, P.
2013 og 2014).
Teaching Lab i praksis
Samarbejdet er forankret og organiseret i
Praksisteam, som i alle undervisningsfag
består af en lærer fra grundskolen samt
en underviser fra læreruddannelsen med
et hold lærerstuderende. Teamet udvælger sammen en problemstilling og et
didaktisk eksperiment, som de tilrettelægger, gennemfører og evaluerer med
skolelærer og elever.
I Teaching Lab inddrages eleverne som
vigtige didaktiske medspillere og bidrager
med evaluering af og refleksion over den
gennemførte undervisning.
”De studerende forklarer tingene godt…
og Teaching Lab-timerne i idræt har givet
mig ny erfaring med at bevæge mig på
forskellige måder, og jeg tror også, at
man lærer noget mere, fordi de studerende har mere tid til hver enkelt”
(Elev i 7. klasse, Nr. Nissum skole).

Teaching Lab - trin for trin
Trin 1 Dannelse af praksisteam
Ledelsen på Læreruddannelsen i Nr. Nissum forestår, sammen med skolelederne,
dannelsen af praksisteams. Lærerne fra
grundskolerne byder ind på læreruddannelsens årlige invitation til samarbejde
om Teaching Lab. Lærerne udvælges af

VIA University College

skolelederne efter kriterier for faglig og
pædagogisk dygtighed og interesse for
didaktisk udvikling, og de tildeles en timeressource på 15 arbejdstimer, som finansieres af skolerne selv. De 15 timer dækker
forberedende møder, undervisning af de
lærerstuderende og evaluering af forløbet. Et praksisteam dannes for et år ad
gangen. Der etableres et praksisteam for
hvert linjehold.
Trin 2 Praksisteamet mødes og
rammesætter samarbejdet
Praksisteamet mødes og indgår aftaler
om det fagdidaktiske tema eller den problemstilling der skal være omdrejningspunkt i forløbet. Praksisteamet afdækker
også praktiske og organisatoriske muligheder for samarbejdet, herunder hvornår
Teaching Lab skal afvikles på skolen.
Lærernes medvirken er med til at sikre
relevans og ”finger-på-pulsen” i forhold til
aktuelle udfordringer og behov i praksisfeltet.
Her er nogle eksempler på temaer, der har
været arbejdet med i Teaching Lab i
forskellige fag:
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- Inquiry Based Science Education
i natur/teknik
- Social læring i idrætsfaget
- Udvikling af nye prøveformer i
matematik
- Lokal samfundsundersøgelse i
samfundsfag
- Drenges og pigers motivation i fysik/
kemi
- Skriftlighed og sproglig vejledning i
dansk
- Learning Museum i billedkunst
- Tal engelsk - problemstillinger
vedrørende mundtlighed i engelsk
i overbygningen
Trin 3 Studieforløb, der forbereder
gennemførelsen af Teaching Lab
Herefter inddrages de studerende nærmere i planlægning og forberedelse.
Der undervises og studeres i fagligt og
didaktisk stof på læreruddannelsen forud
for planlægningen af Teaching Lab. De
studerende besøger gerne skolen og
klassen forud for afvikling af Teaching
Lab med henblik på at afdække elevernes læringsforudsætninger. Læreren fra
skolen inddrages direkte i undervisningen
af de lærerstuderende før og/eller under
afviklingen af et Teaching Lab og bidrager
hermed med erfaringer fra praksis og sit
kendskab til elevgruppen.
I mindre teams planlægger de studerende
undervisningen, som de vil gennemføre,
og de observationer/undersøgelser de vil
gøre i forbindelse hermed. De udarbejder
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detaljerede lektionsplaner, undervisningsmaterialer og observationsskemaer til
dette brug.
Trin 4 Gennemførelse af Teaching Lab
Så gennemføres Teaching Lab på skolen
med eleverne. I enkelte tilfælde kommer
eleverne til læreruddannelsen, hvis det er
en praktisk bedre løsning. De studerende
underviser mindre grupper af elever, så
det bliver muligt at holde fokus og gå tæt
på elevernes læreproces og interaktion.
Det gør det muligt at afprøve noget nyt
eller svært og høste erfaring og viden,
som kan være helt umuligt at gøre for
den studerende i praktik eller i lærerens
daglige praksis, hvor hun står alene og
skal lede hele klassen. I Teaching Lab
tillægges observatørrollen mindst lige
så stor betydning som underviserrollen,
fordi gode observationer er grundlaget for
kvalitet i kollegial feedback og den efter
følgende evaluering af undervisningen.
Teaching Lab kan tilrettelægges ved at
den samme undervisningssekvens afvikles flere gange med forskellige elever
(organiseret på stationer med kortere
pauser imellem), fx over en hel dag. Herved bliver det muligt for de studerende at
justere deres undervisning før den skal
gennemføres igen.
En anden mulighed for afvikling er, at
der gennemføres Teaching Labs over
flere undervisningsgange - fx over 2-3
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uger. Herved åbner muligheden sig for en
grundigere formativ evaluering og tid til at
arbejde med udvikling af undervisningens
progression i forhold til både elevers og
lærerstuderendes læring.
Der kan i begge organisationsformer skabes mulighed for, at der dannes forskellige
elevgrupper, så de studerende får udfordringer og erfaringer med forskellige typer
af elever (fx køn, niveau, motivation) inden
for det samme faglige indhold.
Trin 5 – Den didaktiske samtale
I direkte forlængelse af undervisningen
gennemføres en didaktisk samtale mellem de studerende og skolelæreren og
underviseren fra uddannelsen, som også
har deltaget som aktive observatører. Den
didaktiske samtale er et refleksions- og
evalueringsrum som kendetegnes ved at
være en fælles bestræbelse på at sætte
ord på de erfaringer og observationer der
er gjort, finde ud af hvad man kan lære
af det, man har gjort og på den baggrund
formulere nye tiltag til afprøvning i praksis. Herigennem trænes kollegial feedback, analyse og refleksion i teams.
”Man observerer jo ud fra nogle fokuspunkter og den teori, man har lært. Jeg
tænkte da på, om det, jeg gav som feedback, var lidt for groft – hvor er grænsen
for, om jeg træder på nogen – det er jo
ikke, fordi jeg selv kan gøre det bedre!
Men som observatør fanger jeg nogle
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andre ting, som hun ikke selv gjorde, og
det kan jeg være med til at gøre hende
bevidst om” (Studerende på 3. årgang)
Trin 6 – Efterbearbejdning af Teaching
Lab
De studerende efterbearbejder Teaching
Lab i en mere akademisk form. Den fælles erfaring og viden, der produceres i
Teaching Lab, danner dermed potentielt
grundlag for de videre studier, nye problemstillinger, og de indgår i studerendes
eksamensgrundlag.
Trin 7 – Evaluering af Teaching Lab
Ledelsen på Læreruddannelsen i Nr. Nissum står for evalueringen af årets samarbejder om Teaching Lab. Her evaluerer
alle praksisteams de forskellige forløb og
udveksler erfaringer. Der rejses ofte nye
temaer og problemstillinger som de kan
tage fat på i et kommende samarbejde.
Teaching Lab er noget andet end praktik
”Jeg føler mig meget privilegeret, vil jeg
sige, i at kunne få den mulighed at stå
imellem to verdener – sådan føler jeg lidt,
det har været. Seminariet på det ene sted
og folkeskolen på det andet sted. At stå
derimellem og hele tiden lave koblinger
til det teoretiske og det vi nu har lært på
seminariet og så prøve det af ude i skolen
med børnene, hvor vi nærmer os virkeligheden… Det at være inde i det her lille
smørhul og gå i dybden med noget fagligt i idræt og bagefter gå ud og prøve
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det af og så tilbage og evaluere på det i
både grupper og plenum… Det er rigtig
godt at blive presset ud i nogle hand
linger, hvor man får det prøvet af”.
(Lærerstuderende 4. årgang)
Teaching Lab adskiller sig væsentligt fra
den faste praktik på læreruddannelsen.
I modsætning til den almindelige praktik, hvor de studerende gør erfaringer,
der naturligvis spredes i mange retninger, er Teaching Lab et praksisrum,
hvor hele linjeholdet samlet aktionslærer
(Plauborg m.fl. 2007) med udgangspunkt
i det samme faglige indholdsområde og
metodeunivers. Det giver mulighed for at
rammesætte professionelle læringsfællesskaber. Det viser sig tilmed at gøre en
afgørende forskel for både undervisere,
folkeskolelærere og i særdeleshed studerende, at Teaching Lab i modsætning til
praktikken er et bedømmelsesfrit rum, der
sætter den didaktiske samtale i højsædet.
I Teaching Lab handler det om at eksperimentere. Det er tilladt at fejle og lære af
det. En studerende udtrykker det således:
”Jeg havde aldrig kastet mig ud i det her
på egen hånd. Når vi er et team og kan
hjælpe hinanden og ikke skal stå for det
hele selv, så tør man meget mere, og man
kan hjælpe hinanden. Undervisningen
bliver mere eksperimenterende, synes
jeg. Nu har jeg ligesom oplevet, hvordan
det kan fungere rigtigt i praksis med
børnene, og det kan jeg bruge til noget. ”
(Lærerstuderende 3. årgang)
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Det empiriske fundament for udvikling af
Teaching Lab som professionsdidaktik
Empirisk er Teaching Lab funderet i og
inspireret af Linda Darling-Hammonds
omfattende studier i læreruddannelse,
som bl.a. viser, at succesfulde studieformer i læreruddannelse ” ... should offer
student teachers consistent opportunities to apply what they are learning,
analyzing what happens and adjust their
efforts accordingly”. (Darling-Hammond,
& Baratz-Snowden, 2005). Udfordringen
knytter sig særligt til observationsmesterlæren, at få teorien i brug i praksis,
og undervisningens faktor-kompleksitet,
hvilket indebærer integration af mange
former for kundskaber og færdigheder i at
træffe beslutninger om, hvordan mange
forskellige mål nås med elever med forskellige forudsætninger.

der skabes og faciliteres rum, hvor de kan
bringe deres teoretiske viden og kund
skaber i anvendelse i forhold til praksis.

I planlægning af Teaching Lab-forløb har
vi arbejdet med udgangspunkt i Darling
Hammonds læreruddannelsesmodel
(Darling-Hammond, L., & Baratz-Snowden
2005) i en dansk bearbejdet version
(Laursen, H. D. 2008) som professionsdidaktisk rammesætning for design af
uddannelsesforløb.

Fælles for de læreruddannelser som Darling-Hammond finder velfungerende er,
at der anvendes: ”Case study methods,
teachers research, performance assess
ments, and portfolio, evaluation apply
learning to real problems of practice”.
(Darling-Hammond, L., 2006:41). Det sker,
når vi arbejder i Teaching Lab.

Modellen illustrerer den professionelle
lærers kundskabsbase. Felterne i modellen kan studeres teoretisk og løsrevet
fra hinanden uden direkte tilknytning til
praksis, som det ofte foregår på læreruddannelsen. Men det er væsentlig for de
studerendes kompetenceudvikling, at

Det professions-didaktiske set-up
– et eksempel fra Teaching Lab i idræt
Med Darling-Hammond, L. modellen som
fælles forståelsesramme, har vi fx planlagt
og gennemført et Teaching Lab i sam
arbejde med en lærer og to 6. klasser på
Sct. Jørgens Skole i Holstebro.

Lærerens kundskabsbase

Eleverne og deres
læring i en social
kontekst
- sprog
- udvikling
- læring

Vision/
professionel
praksis

Det faglige
indhold
- målet
- formålet
med det

Undervisning
- fagligt indhold
- differentiering
-  klasserumsledelse
- evaluering

Læring i et demokrati

53

VIA University College

Her er andelen af tosprogede elever
henved 60 %, hvilket har betydning i den
kulturelle- og sociale læringskontekst i
idræt. Derfor blev det aktualiseret med
den konkrete kontekst, at vi tilrettelagde
et uddannelsesforløb ud fra flg. mål og
kriterier:
Mål og kriterier for Teaching Lab forløbet
er opfyldt, når de studerende har opnået
indsigt i og erfaring med:
- idrætsundervisning i det multikulturelle
klasserum, på mellemtrinnet generelt
og i klassen specifikt
- hvordan man som idrætslærer i skolen
kan være med til at fastholde statiske

køns- og kulturmønstre - eller modsat
skabe en nuanceret kulturforståelse
igennem idrætsundervisningen
- hvilke udfordringer der knytter sig til
muslimske piger i idrætsundervisningen
- at tilrettelægge, gennemføre og evalu
erer idrætsundervisning i det faglige
indholdsområde redskabsaktiviteter,
med henblik på at skabe rum for forskellige glædeskilder til bevægelse (leg,
konkurrence, socialt samvær og anerkendelse) og fremme elevernes motivation gennem deltagerinddragende
klasseledelse og medbestemmelse.

Teaching Lab i praksis – 2-6 lektioner

2 x 6. klasser
Det multikulturelle
klasserum

Eleverne og deres
læring i en social
kontekst
- sprog
- udvikling
- læring

Elevernes motivation
og glædeskilder
Deltager inddragelse og
elevernes medbestemmelse – hvem skaber
fagets kultur?

Læring i et demokrati

Parkour
Fagets kompetence, viden og
færdigheds mål, med fokus
på fagets klturelle dimension
og værdier

Det faglige
indhold
- målet
- formålet
med det
Vision/
professionel
praksis

Undervisning
- fagligt indhold
- differentiering
- klasserumsledelse
- evaluering

Fagdidaktisk model
Leg

Fordybelse

Fortælling
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Relateret til Darling-Hammonds model
arbejdede de studerende derfor med
kundskabstilegnelse i både teori og praksis inden for de specifikke vidensområder
i modellen nederst på forrige side.
Teaching Lab giver meningsfulde
lærings- og udviklingsrum
Når vi spørger til de studerendes udbytte
af Teaching Lab, svarer 70 % af de studerende, at studieformen i meget høj eller
høj grad får teori og praksis til at hænge
sammen i deres uddannelse. 69 % svarer,
at Teaching Lab i meget høj eller høj grad
bidrager til at udvide og nuancere det
fagdidaktiske aspekt af linjefaget. 56 %
svarer, at Teaching Lab er et væsentligt
bidrag til at kvalificere dem som under
visere. (Roswall 2013). Det er endvidere
gennemgående i evalueringerne, at mange
studerende ønsker sig mere Teaching Lab.
”I praktikken har du normalt fem uger
til at vise, at du har lært det du skal, og
at du kan tænke som en lærer. Men i
Teaching Lab får vi muligheden for at
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være kreative og spontane og udfordre
de gængse tankegange i folkeskolen, og
det giver et helt andet mod til at udfordre
rutinerne i praktikperioden”.
(Studerende 4. årg.)

Særlige styrker ved at arbejde med
Teaching Lab i læreruddannelse
Ud over at Teaching Lab skaber mening
og sammenhæng i de studerendes
uddannelse, har samarbejdet mellem
skolelærere og undervisere ved lærer
uddannelsen væsentlige andre styrker
og synergieffekter.
Vi mener at kunne pege på følgende:
- Understøttelse af funktionelle sammenhænge mellem teori og praksis i uddannelsen
- At observationsmesterlære udfordres
og der arbejdes med overskridende
handlinger og udvidelse af didaktisk
repertoire.
- Det gensidige møde mellem uddannelse
og aftagerfelt skaber videnflow.
- Teamsamarbejdet - den didaktiske
samtale som omdrejningspunkt
giver oplevelser og erfaringer med,
at udvikling af god undervisning og
lærerkompetencer er et fælles
anliggende.
- Mulighed for at arbejde med og i den
faktorkompleksitet som skolens praksis
har - men samtidig med mulighed for
kompleksitetsreduktion og differen
tiering for de studerende.
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- Undervisning i små grupper med
mange lærerstuderende giver de
deltagende elever mulighed for at
opleve en intensiv læringssituation
og få særlig opmærksomhed.

Vi har fået så gode erfaringer og evalueringer på Teaching Lab, at vi har ønsket at
gå videre med udviklingen af samarbejdet og løfte det ind i læreruddannelsens
bachelorprojekt.

”Når jeg i det daglige underviser 25
elever, er det ikke muligt at have fuld
opmærksomhed på, hvad der foregår
i hver enkelt. Når de lærerstuderende
tager over med et forløb, kan jeg træde
side og observere mine elever”.
(Praktiklærer Marianne Poulsen,
Nr. Nissum skole).

Se artiklen i dette nummer: Bachelor
projektet ud af skabet – ind i skolen.
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Bachelorprojektet
ud af skabet
– og ind i skolen
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Af Karen Hedegaard, Elise Dahl Krogh og Carsten Høy

Karen Hedegaard er PD i idræt samt vejledning og supervision
og lektor i idræt
Elise Dahl Krogh er cand. pæd. og lektor i dansk
Carsten Høy er cand. mag. og lektor i idræt og lærerens grundfaglighed
Alle tre underviser på VIAUC, Læreruddannelsen og Hf i Nr. Nissum.

For mange bachelorprojekter bliver ”lagt på hylden” efter eksamen.
Som bachelorprojektet ser ud i dag får de fleste projekter meget lidt
betydning - både for den studerendes egen praksis og for skolens
praksis.
Kan bachelorprojektet få reel betydning i praksis? Betydning både
for folkeskolen og den kommende lærer, hvis indkredsningen af
problemstillingen til et bachelorprojekt foregår i et samarbejde
mellem en lærer og en gruppe studerende, som mødes på skolen og
gennemfører en ”aktion”, som undersøger problemstillingen?
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Det spørgsmål arbejder vi på at besvare
på Læreruddannelsen i Nørre Nissum. Vi
har i en årrække arbejdet tæt sammen
med områdets folkeskoler i Teaching
Lab. Herfra er erfaringen, at det konkrete
specifikt fokuserede samarbejde mellem
lærere, studerende og undervisere ved
læreruddannelsen om at udvikle undervisning giver et stort udbytte – på begge
sider af vejen. Derfor kobler vi nu Teaching
Lab og bachelorprojektet.

Om det giver mening
det her? Det giver
mening at sætte sin
undervisning i spil –
reflektere sammen
med nogen, der også
ved noget om ens fag
og så udvikle sin egen
undervisning.

Omvendt proportionalitet – vendt om
Matematiklærer gennem 10 år, Lene
Buchhave, som tidligere har deltaget i
Teaching Lab, deltager i et bachelorteam
med tre matematikstuderende. Bachelorteamet har netop afsluttet deres funktionsanalyse, aktioner og efterfølgende
didaktiske samtaler.
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På baggrund af observationer i 9. klasse
og didaktiske samtaler mellem Lene og
de studerende vælger bachelorteamet
at undersøge et felt, Lene i forvejen har
arbejdet bevidst med: Teori eller praksis
først? Og hvorledes indvirker rækkefølgen
på elevernes deltagelse og motivation?
”Det spændende i vores aktioner er, at
lige præcis ved omvendt proportionalitet
har jeg haft en bestemt måde at gøre det
på, som i mit hoved er den eneste rigtige.
– Men den aktion, der gør det modsatte,
virker faktisk bedre. I den følgende didaktiske samtale talte vi om at, når man i
så lang tid har vidst at ”Det her holder
bare” og det så bare virkede endnu bedre
i forhold til deltagelse og motivation, når
man vender rækkefølgen. – Jo det giver
mening og spændende samtaler. ”
(Lene Buchhave, Nr. Nissum Skole)
”Vi får nogle didaktiske samtaler, der
kommer helt i dybden. Det kan du med
tre studerende. Der opstår tilhørsforhold,
relation og refleksioner. Så langt når du
ikke med et helt hold studerende, der er
i Teaching Lab. Jeg har altid syntes, at
Teaching Lab er fedt, men at deltage i et
aktionslæringsbaseret bachelorprojekt
rykker på en hel anden måde ved min
måde at tænke undervisning. Faktisk går
vi i mit fagteam ind og prøver aktionslæring af på vores egen undervisning efter
jul og laver nogen fælles didaktiske samtaler – lige præcis ud fra aktionslæring”.
(Lene Buchhave, Nr. Nissum Skole)
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Skolens interesse i et samarbejde om
bachelorprojektet
Vi har rigtig mange bolde i luften i hverdagen. Sådan et samarbejde mellem en
af mine lærere og en gruppe 4. årgangsstuderende kunne være med til at skabe
præcise afleveringer. Der ska-bes et rum
for sparing – hvor lærerne kan diskutere
udvalgte centrale aspekter færdigt sammen med studerende.

Sådan sagde Brian Hoff Larsen, leder,
Nørre Nissum Efterskole, i april måned
2014, da en række skoleledere og lærere
var samlet for at være med til at drøfte
grundlaget og mulighederne for at praksisforankre bachelorprojektet. Indbudt var
også Lemvig kommunes skolechef, som
gennem alle årerne har bakket op om Teaching Lab, det tætte samarbejde mellem
kommunens skoler og læreruddannelsen.
Lærerne og lederne bidrog med en række
forslag til reelle problemstillinger, der
kunne danne afsæt for bachelorprojekter,
der batter noget i virkeligheden. Her et
kig ind i det væld af problemstillinger, der
fremkom på mødet
- Understøttende undervisning – hvad,
hvordan og hvorfor?
- Betydningen af høje forventninger til
alle elever
- Udfordringer til de fagligt dygtige elever, differentiering, talentudvikling
- Faglig læsning i matematik – Hvordan?
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- Den mundtlige dimension i overbygningen
- Undervisning i uderummet
- Motivation – ansvar for egen læring
- Digital dannelse
- ”Læringsopdragelse” – arbejdet med
elevens bevidste læringssyn og ”gode
vaner”
På mødet blev det tydeligt, at det fra
skolernes side opleves relevant at basere
bachelorprojektet på aktionslæring.Derfor
gennemføres der i 2014-2015 et pilotprojekt, som undersøger hvad praksisforankring af bachelorprojektet kan betyde. Det
aktionslæringsbaserede bachelorprojekt
er forankret metodisk i den version, som
Plauborg, Andersen og Bayer (2007) har
formuleret.
Det giver umiddelbart mening set i forhold til skolens udbytte af et samarbejde
udtaler Niels Kolstrup, Leder, Udefriskolen
i Fabjerg:
Aktionslæring tager jo afsæt i en aktion
– noget vi begrundet afprøver. Vi har
allerede mange gode erfaringer med det
afkast, det giver at deltage i Teaching
Lab forløb. Vi er optaget af at brede
udvikling ud til alle medarbejdere. Et
samarbejde mellem en gruppe lærerstuderende og læreren om et bachelorprojekt, der efterfølgende formidles til hele
lærerkollegiet, vil sprede ringe i vandet.
Både mens aktionerne foregår, men også
bagefter – vi så det jo – det de arbejdede
med i aktionen.
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Video og volley
Bachelorteamet i idræt arbejder med
en problemstilling vedrørende sammenhænge mellem tydelige læringsmål, feedback og elevernes motivation i idrætsundervisning.

tempoet. Flowet i boldspilundervisningen bliver brudt. Godt vi har Marianne
at snakke med i de didaktiske samtaler,
for der sker hele tiden noget, der ændrer
noget”.
(Mona og Henrik, studerende)

”Vi troede, vores projekt skulle handle om
motivation og at få alle med – men da vi
kom ud og observerede i 8. klasse, var de
bare helt vildt gode og helt vildt glade for
idræt”.

Bachelorteamet består også af Marianne
Poulsen, lærer på Nørre Nissum Skole.
Hun spiller en særdeles aktiv rolle i de
didaktiske samtaler, der har ledt frem til
aktionen.

Det fortæller Henrik og Mona, to engagerede 4. årgangsstuderende, der måtte
ændre deres forestilling om, hvad der kan
udfordre en idrætslærer.

”Jeg lærer også noget! I den ene gruppe
ser vi en pige som konsekvent laver
håndboldtilløb, når hun skal smashe. Det
har jeg ikke kunnet vænne hende af med.
Efter hun så sig selv på video, fik hun en
åbenbaring og kunne se og rette, hvad
hun gjorde galt. Jeg vil arbejde videre
med videofeedback, men først når jeg har
hørt, hvad Mona og Henrik kommer frem
til i deres bacheloropgave. For der ligger
et stort stykke arbejde foran dem endnu”.
(Marianne Poulsen, lærer på Nørre Nissum
Skole)

I Mona og Henriks efterfølgende interviews viste det sig, at de dygtige glade
elever overhovedet ikke aner, hvorfor de
løber o-løb og dyrker atletik.

Hvad er et aktionslæringsbaseret
bachelorprojekt?
Vi har undersøgt, hvordan man tidligere
har forsøgt at kvalificere bachelorprojektet i læreruddannelsen. Der er forsket
rigtig meget i forholdet mellem teori og
praksis i læreruddannelsen. Men der er
ikke forsket i, hvorledes afsæt i praksis
kan kvalificere bachelorprojektet. Derfor
ruller vi nu med et udviklingsarbejde

”Så nu har vi valgt at arbejde med tydelige læringsmål og videofeedback i vores
aktion. Det ligger jo i lige forlængelse af
folkeskolereformen. Men så opdagede vi,
at en udfordring ved videofeedback er
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under titlen ”Det aktionslæringsbaserede
bachelorprojekt”. Målet med at forankre
bachelorprojektet i aktionslæring er –
kort fortalt – at lærerne [eller studerende]
lærer noget om praksis ved at samarbejde
om at eksperimentere med og undersøge
resultatet af de eksperimenter, der iværksættes, og ved i fællesskab at forsøge at
verbalisere de logikker, der er tavst indlejret i praksis.
Hvad er aktionslæring?
Undersøgelser baseret på aktionslæring
forløber ifølge Plauborg et. al. i følgende
faser:
1 Formulering af en problemstilling
2 Iværksættelse af aktioner
3 Observation af aktioner
4 Den didaktiske samtale
5 Bearbejdning af erfaringer
(Plauborg, Andersen, Bayer (2007)
Sådan gør vi – i pilotprojektet
Forårssemester 2014:
I maj 2014 etablerede vi to grupper, som
udgør pilotprojektet. Et bachelorteam
består af en gruppe studerende og en
folkeskolelærer, der indgår en aftale om
et samarbejde på skolen, der involverer en gruppe af elever. Bachelorteamet
indgår en samarbejdsaftale med lærer og
skole. Herefter mødes bachelorteamet
på skolen og indkredser et fagligt område
og problemfelt, en foreløbig funktions
analyse, som udpeger en praksisforankret
problemstilling. Der er bachelorteams i
fagene idræt og matematik.
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Efterårssemester 2014:
I løbet af efteråret 2014 deltager praksisteamet, altså både lærerne og de
studerende i et undervisnings- og vejledningsforløb i metoden aktionslæring
(10 lektioner). Undervisning og vejledning
tilrettelægges, så det understøtter den
proces, praksisteamet gennemgår, mens
de forbereder, gennemfører og evaluerer
den aktion, de sætter i værk for at undersøge deres problemstilling.
Forårssemester 2015:
De studerende bearbejder og formidler
deres empiri fra funktionsanalyse, aktion
og didaktiske samtaler. Gruppen afleverer en bacheloropgave og går til mundtlig
gruppeeksamen. Gruppeeksamen giver de
studerende mulighed for at demonstrere
deres kompetencer som reflekterede
team. Endelig formidler bachelorteamet
deres resultater på den skole, de har
været tilknyttet. På mindre skoler kunne
det være ved et lærermøde. På større
skoler kunne præsentationen foregå på et
teammøde eller i et faggruppemøde.
Teamet vælger om de vil formidle før eller
efter den mundtlige eksamen. Hele forløbet følges tæt af projektgruppen, som
under FoU programmet: ”Kontinuerlig
og eksperimenterende samarbejde
med praksis” forsker i praksisforankret
uddannelsesdidaktik.
”Hva’ så hvis der går ged i det?”
Særligt finalen, at bachelorprojektet ud
over den akademiske opgave og mundtlig
eksamen skal formidles tilbage til sko-
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len, er med til at give bachelorprojektet
retning. Det praksisforankrede bachelorprojekt producerer viden, som reelt kan
få betydning både i lærerens og den kommende lærers professionelle hverdag

ring på læreruddannelsen Nørre Nissum,
bliver her retningsgivende for deres pejlinger: Kommer vi omkring vores faglige
indsigt? Viden om elevers læring og viden
om undervisning?

”Hvad nu, hvis der går ged i det, hvis det
ikke virker? Vi har gjort det her i aktionen
og det virkede ikke? Så når vi jo ikke i
mål!”
(Mona og Henrik, studerende)

At nå i mål betyder i et aktionslærings
baseret bachelorprojekt at koble pro
fessionsrettet handlekompetence med
teoretisk refleksion og udvikle viden. Aktionen kan godt ”mislykkes”, men så kan der
arbejdes videre med en ny aktion, for at nå
frem til viden, der udvikler didaktisk teori.

Mona og Henrik er ved at planlægge en
aktion på baggrund af deres funktionsanalyse af 8. klasse – idræt. Allerede
tidligt i projektet står det klart for teamet,
at de ikke når i mål, medmindre de har
en reel problemstilling, der er identificeret i skolens praksis. Darling Hammonds
model, som gennem otte år har fungeret
som fælles professionsdidaktisk koordineLærerens kundskabsbase

Eleverne og deres
læring i en social
kontekst
- sprog
- udvikling
- læring

Vision/
professionel
praksis

Undervisning
- fagligt indhold
- differentiering
-  klasserumsledelse
- evaluering

Læring i et demokrati

Det faglige
indhold
- målet
- formålet
med det

Dales kompetenceniveauer i spil:
Metodisk er det aktionslæringsbaserede
bachelorprojekt ligesom Teaching Lab
funderet i bl.a. Erling Lars Dales (Dale
1998) teori om, at den professionelle
lærer skal opnå mestring af tre indbyrdes
afhængige kompetenceniveauer.
K1 kompetence i at tilrettelægge og gennemføre målrettet læring, dvs. lærerens rolle som underviser i relation til
den enkelte elev og klassen.
K2 kompetence til selv at konstruere
undervisningsprogrammer, dvs.
lærerens didaktiske overvejelser og
drøftelser med kollegaer – altså kommunikation om undervisning
K3 kompetence til at kommunikere om
og selv udvikle didaktisk teori, dvs.
ved at tænke og drøfte begreber om
undervisning (på K1 og K2 niveau) øge
sin kompetence til selvrefleksion og
dermed kunne bidrage til didaktisk
teori.
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Det nye set i forhold til bachelorprojektet
er, at aktionslæring faciliterer muligheden
for reelt at bevæge sig mellem alle tre
kompetenceniveauer. Det hænger sammen med, at grundlaget for planlægning,
analyse og refleksioner over undervisningen (K2- og K3-niveau) forankres i de fælles erfaringer, der udspringer af gennemførelsen af undervisningen (K1-niveau).
Pilotprojektet har således som mål at
undersøge hvilke tegn på didaktisk
rationalitet, der opstår i de studerendes
læreprocesser, når afsættet er baseret på
aktionslæring. Vores hypotese er, at den
didaktiske rationalitet, der frembringes i
bachelorforløbet kan få liv i praksis – lige
nu i aktionen, fremadrettet hos læreren på
skolen og som handlekompetence hos de
studerende – som snart er lærere.

Hvad forsker vi I?
I løbet af det næste halve år følger vi
pilotprojekternes afsluttende faser, og
forventer at generere svar på følgende
spørgsmål:
- Hvad betyder den aktionslæringsbaserede tilgang for de studerendes empiriske undersøgelse i bachelorforløbet, og
hvordan afspejler det praksisforankrede
afsæt sig i bacheloropgavens samspil
mellem teoripositioner?
- Hvordan kommer den studerendes
kund-skabsbaser (Darling Hammond)
og kompetenceniveauer (Dale) til udtryk
gennem aktionslæringens 5 faser
(Andersen, Bayer, Plauborg)?
- Hvilken betydning spiller det praksisforankrede afsæt i bachelorprojektets
skriftlige del, og på hvilke måder etablerer den studerende samspil mellem de
fire teoripositioner (Høyen)?
I vores næste pilotprojekt ønsker vi blandt
andet at undersøge, hvilken betydning
samarbejdet om bachelorprojekter kan få
for lærerne, der deltager.
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Etik og
fællesskab
er lige så vigtige som
læseplanen
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Af Brian Han Knudsen

Brian Han Knudsen er lektor i pædagogik på
VIAUC, Læreruddannelsen i Skive

Et casestudy er i forskningslitteraturen beskrevet som udforsk
ningen af et fænomen i en kontekst hvor grænsen mellem fænomen
og kontekst er uklar og hvis fund er tvetydige. Konteksten defineres
i artiklen som dels den ny læreruddannelses bestemmelser om
kompetencemål for praktik, dels den lokale læreruddannelses
tradition for projektorganisering af uddannelsens praktikforløb. Det
studerede fænomen er tre samarbejdende aktørers udsagn, nemlig
en praktikgruppe med to studerende og deres praktiklærer, fastholdt
i deres individuelle videologs. Udsagnene rammesættes af teoretiske
markeringer vedrørende forskellen på målopfattelsen i læreplanerne
for ny læreruddannelses praktik og praktikkens projektorganisering
på læreruddannelsen. Der fremvises på den baggrund et dobbelteksponeret billede af læreruddannelsens praktik i praksis, et billede
som ikke giver anledning til endegyldige konklusioner, men som dog
fremhæver betydningen af erfaringsprocesser hos de involverede.
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Uddannelsens mål
og den studerendes
erfaringsdannelse virker
sammen som to sider
af samme, integrerede
sag.

Læreruddannelsen i Skive (LISKI) har i
cirka ti år arbejdet med organisering af
praktikken i uddannelsen som et problemorienteret projekt, hvor forberedelse,
gennemførelse og efterbehandling forstås som en sammenhængende proces. Forud for praktikken indkredses en
lærerfaglig problemstilling af relevans for
et undervisningsforløb og under praktikken skal de lærerstuderende indsamle
data om problemstillingen. Efter praktik
analyseres data ved hjælp af teori i en
såkaldt didaktikrapport, der er struktureret af den endelige problemformulering
(Strøm 2007).
Dette indebærer en opfattelse, hvor
målene for praktikken (problemstillingen) spiller sammen med erfaringer gjort
i praktikvirkeligheden. Mål, indhold og
metode påvirker således hinanden indbyrdes undervejs, således at uddannelsens mål og den studerendes erfarings-
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dannelse virker sammen som to sider af
samme, integrerede sag.
I ny læreruddannelse (LU13) udfordres
denne målopfattelse af de såkaldte kompetencemål. Kompetencemålene har et
fælleseuropæisk politisk ophav i EU og et
nationalt ophav i den siddende regerings
læreruddannelsesudspil (og nugældende
lov for erhvervs- og professionsuddannelser, som omfatter læreruddannelsen).
Desuden har kompetencemålene for praktikfaget et videnskabeligt ophav i evidens
for lærerkompetencer af betydning for
elevlæring (Nordenbo 2008).
Kompetencemålsstyring af læreruddannelsen implicerer mål, der sigter mod, at
den studerende opnår færdigheder og
viden såvel som kapacitet til at reflektere
over de tilegnede færdigheder og den
tilegnede viden. Men det er ikke nok i sig
selv. Den studerende skal også bringes i
stand til at opvise deres kompetencer
i handlinger eller præstationer. Tilegnede
kompetencer må med andre ord være
iagttagelige. (Rasmussen; Rasch-Chris
tensen 2014)

Kompetencemålene er således udtryk for
en politisk-administrativ styring af læreruddannelsen der gør viden og færdigheder til metoder til iagttagelige præstationer. De udfordrer derfor et perspektiv
på lærerpraksis og læreruddannelse hvor
mål, indhold og metode virker sammen i
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et gensidigt oplysende samspil reguleret
af formål og erfaringer. Artiklen beskriver
denne udfordring set indefra, altså fra et
aktørperspektiv. Sammenhængen er et
igangværende forsknings-/udviklings
projekt.
Mål i kontekst
Projektet er designet som et casestudy
af to studerende og deres praktiklærer
under praktik. Et casestudy studerer et
fænomen i kontekst, hvor grænsen mellem fænomen og kontekst er uklar (Yin
2009). Af denne grund er casestudies ofte
tvetydige (Verschurren 2003) og præget
af såkaldte tykke beskrivelser. Memoer
er i en sådan sammenhæng en velegnet
metode til at formulere og registrere det
levende mylder af interagerende processer som udgør undersøgelsesprocessen
i dens helhed. Memoer kan danne erindringsspor af betydning for det videre,
praktiske arbejde og for de erfaringer, der
løbende dannes.
Memoer fremhæves som eksempel på
hvordan læreren på læreruddannelsen
har undersøgelsesmetoder til rådighed
som ligner dem, den lærerstuderende i sin
uddannelse skal øve sig i at bruge. Selvom
perspektivet er forskelligt, er der således
en klar analogi mellem professionshøj
skolelærerens og den lærerstuderendes
forsøg på at forske for professionen
(Strøm 2007).
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I den her beskrevne kontekst skrev de
lærerstuderende ikke memoer - men de
lavede videologs, som man kan betragte
som lyd- og billedbårne memoer. Baggrunden er bl.a. at det har vist sig, at skriftlige
opgaver i læreruddannelsen ikke uden
videre bidrager til at skabe dialog mellem
teori og praksis (Møller 2007; Andersen
2011). Baggrunden er også at videolog
viser sig at medvirke til at den studerende
kommer i dialog med sig selv og arbejdet
som lærer (Knudsen 2012a), understøtter
dannelsen af selvstændige lærerovervejelser i spændingsfeltet mellem teori
og praktisk erfaring (Knudsen 2012b) og
beskytter værdien af den studerendes
oplevelser og erfaringer i en efterhånden
stærkt akademiseret uddannelse (Knudsen 2012c).
Den billedunderstøttede mundtlighed,
hvor den studerende taler til sig selv via
webcam eller lignende – spontant og
efter behov og lyst - kan være et produktivt og retningsgivende element i
uddannelsens praktik og med sin særlige
vægtning af det personligt forankrede
meningsperspektiv også indgå som ét
blandt flere elementer i et helhedspræget
og erfaringsfunderet billede af praktikken. Hermed kan det undgås, at forud
fikserede og/eller smalle uddannelsesmål
overdeterminerer handlinger og forståelse
af sammenhæng og kontinuitet – en faldgrube, der ellers er oplagt:
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Mens den studerende skal lære nyt, er
hun nødt til at fokusere på delelementer
af det, hun skal lære. Hermed mister hun
fokus på helhedsbilledet (…). Dette helhedsbillede skal hele tiden rekonstrueres,
så ikke delmålene ender med at blive mål
i sig selv. (Andersen 2011)

Den ene praktikstuderende på vej i dialog
med sig selv - screenshot fra videolog.

Risikoen er med andre ord at blive ivrig
efter at komme igennem de læringsmål,
som hun er forpligtet på i dette modul
af uddannelsen (Andersen 2011) og ikke
åbne sig for den tradition, der på eksempelvis Læreruddannelsen i Skive eksisterer for at opfatte mål i den studerendes
praktik som bevægelige og formbare
størrelser og som elementer, der er integreret med indholdsprocesser henover
praktikforløbet. Her kommer mål til syne
i praktikkontekstens socialt formidlede
interaktionsprocesser og gør det muligt
for den studerende at undersøge den
mangfoldige virkelighed, hun selv er en
del af.
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Videolog understøtter
dannelsen af
selvstændige
lærerovervejelser
i spændingsfeltet
mellem teori og praktisk
erfaring.

Kompetencemål i praksis
Et sådant interaktionsperspektiv fortjener
opmærksomhed i lyset af kompetencemålenes indførelse i læreruddannelsen.
Som nævnt er disse mål formuleret langt
fra den kontekst, hvori de skal realiseres og de hviler også på grundlag, som
ikke tager – og ikke kan tage - højde for
lokale, situative forhold. Grundlaget for
struktureringen af kompetencemålene
for praktik er Dansk Clearinghouse for
Uddannelsesforsknings review fra 2008
(Nordenbo 2008) der pegede på lærerens
didaktiske, relationsmæssige og ledelsesmæssige kompetencer som afgørende for
elevernes læring.
Spørgsmålet er derfor, på hvilken måde
kompetencemålenes kriterier om iagttagelige præstationer får betydning for
det erfaringsperspektiv, der knytter sig
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til konteksten for gennemførelsen af
praktikken. Jeg tager det nemlig for givet,
at erfaringer ikke er iagttagelige - og når
målene skal være styrende, må det følgerigtigt konkluderes, at disse kriterier vil få
en eller anden betydning.
Sagen er altså at den studerende i praktik
danner erfaringer og at hun skal bedømmes på givne, videnskabeligt funderede
mål (ved den praktikprøve, der sammen
med kompetencemålene er indført i LU13).
Erfaringer er – kan man sige med henvisning til John Dewey – et altid kun fore
løbigt resultat af tankefuld handling i en
sammenhæng, hvor det ikke drejer sig om
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at ramme plet men om at skyde sådan,
at man rammer plet. Kompetencemål,
derimod, er iagttagelige præstationer.
Denne grundlæggende forskel angår selve
opfattelsen af, hvad meningsfulde mål for
god undervisningspraksis er. Nærmere er
det vanskeligt at komme forskellen, som
ellers godt kunne fortjene en dybdegående teoretisk analyse. Der findes nemlig
desværre ikke teoretisk litteratur om kompetencemålsbegrebet, som det forstås
aktuelt (Rasmussen; Rasch-Christensen
2014). Indtil en sådan teoretisk bestemmelse af kompetencemålene foreligger,
må man derfor nøjes med at se på betyd-
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ningen af, hvordan man i praksis håndterer
forskellen.
Det er akkurat, hvad der indtil videre er
sket i det casestudy, der her berettes om.
Ser man som et eksempel på ét af de tre
kompetenceområder for første praktik
niveau, dét, der handler om klasse
ledelse, er det formuleret sådan, at den
studerende har viden om klasseledelse
(vidensmål) og kan lede elevernes del
tagelse i undervisningen (færdighedsmål).
Kompetencemålet er formuleret sådan,
at de nævnte kriterier for iagttagelighed
og præstation tydeligt fremgår:
Den studerende kan lede undervisning
samt etablere og udvikle klare og positive
rammer for elevernes læring, og klassens
sociale fællesskab.
For nu at sige det kort: I det datamateriale der hidtil er analyseret i dette projekt
findes dokumentation for at kompetencemålene slår igennem i praksis - at de
virker, om man vil. En tematisk analyse af
praktiklærerens og begge studerendes
videologs viser dette meget tydeligt.
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Kompetencemålene
hviler på grundlag, som
ikke tager – og ikke kan
tage - højde for lokale,
situative forhold.

med klasserumsledelse og (…) med stor
arbejdslyst.
Og senere på samme videolog:
… Vi er kommet nærmere og faktisk
begyndt at tænke på nogle af de problemstillinger der ligger omkring anden
årgangs praktikken omkring undervisningsdifferentiering og elevdifferentiering og det har vi allerede snakket lidt
om.

Praktiklæreren siger eksempelvis til sin
videolog på praktikkens sidste dag:

Samme billede tegner sig for den samtale,
som praktiklærer, studerende og professionshøjskolelærer cirka midt i praktikken
fører om præcisering af en problemstilling til behandling i didaktikrapport - den
såkaldte trepartssamtale.

Uge 13, fredag, sidste dag med de studerende, det har været en udsøgt fornøjelse
at have de to unge mennesker på besøg,
som har arbejdet godt og har til fulde
opfyldt det, de læringskrav, der er, både
fra min side og fra seminariets side af

Her siger professionshøjskolelæreren:
Det som I er inde på her, det er måske i
virkeligheden læringsledelsen, for det er
jo de her situationer i undervisningen, der
opstår, hvordan er jeg en tydelig lærer i
undervisningen, og hvordan rammesæt-
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ter jeg det her, så alle elever er trygge i
det, i virkeligheden, for det er nok deri
urolighederne opstår.(…) Så det handler
igen om hvordan I er tydelige lærere, så
eleverne ved, hvad de har og (lyd utyde
lig), kan man sige, ik’ os’. Og der kan I
sagtens bruge nogle af de her eksempler,
som I lige har gennemgået, dem kan I
sagtens bruge som cases… altså hér, kan
man se hvordan, øh… I mister grebet, fx,
ikke. Og så kan I så læse noget teori om
klasseledelse om hvordan man kunne
have handlet og så analysere jeres
oplevelser ud fra det. Kan I følge mig i
det? (det bekræftes) Super.

Uddrag af transskription af praktiklærers
videolog.
De foreløbige undersøgelser i projektet
peger således i retning af, at uddannelsen
kommer i mål med hvad den vil og skal.
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Toget er afgået til tiden – og ankommet:
Den videnskabelige evidens, de politiske
hensigter og kompetencemålsbegrebet
er slået igennem i uddannelsens praksis.
Det er selvsagt godt i et uddannelsesevalueringsperspektiv, idet de studerende
der har medvirket i dette projekt, nu må
siges at være blevet en del af et ’rationelt
uddannelsesfællesskab’ (Lingis, 1994).
Fællesskaber
Det er klart, at uddannelsesfællesskaber
må bestræbe sig på at være rationelle.
Men samtidig virker det umiddelbart
indlysende, at der må være mere til det
end det. Menneskets tilværelse og samfundets liv er jo fuld af fænomener og
tildragelser, der unddrager sig fornuftige
begrundelser og forklaringer, derfor må
dette vilkår også gælde uddannelsesfællesskaber, for så vidt det er levende mennesker, der tager del i det. Forestillede
man sig for eksempel, at verden kun var
et rationelt fællesskab, så ville det være
problematisk, for så ville det ikke længere
betyde noget, hvem der levede der (Biesta, 2009). Det unikke og uerstattelige
individ ville være ophørt med at eksistere.

Det er rimeligt også at
søge efter spor efter det
unikke og uerstattelige.

Liv i Skolen • 1/2015

Etik og fællesskab

Derfor er det rimeligt ikke kun at konstatere at uddannelsen lykkes med sine
hensigter og rammer plet, men også at
søge efter sådanne spor efter det unikke
og uerstattelige. Hvor det på de givne
vilkår må formodes at være relativt enkelt
for den erfarne praktiklærer at bedømme,
hvorvidt og hvornår den studerende bliver
en del af det rationelle uddannelsesfællesskab - om de rammer plet – så er det
formentlig ikke helt så enkelt at træde ud
over denne grænse og vurdere, hvor den
studerende skyder sådan, at der rammes
plet.
Man kan rimeligvis spørge, hvordan de
anvendte metaforer bør forstås. Altså,
hvad der menes med at ramme plet og
at skyde sådan, at man rammer plet. Her
virker det oplagt at pege på den almindelige didaktiske skelnen mellem mål og formål. Spørger man således, med baggrund
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i det hidtil sagte, loven for læreruddannelsen og andre professionsuddannelser, så
finder man dette svar:
Uddannelserne skal endvidere udvikle til
selvstændighed, samarbejdsevne og evne
til at skabe fornyelse samt udvikle interesse for og evne til aktiv medvirken
i et demokratisk samfund. (LBK nr.467,
(§2, stk.2).
I denne sammenhæng, når vi leder efter
spor efter det unikke og uerstattelige, kan
vi derfor spørge om, hvad de involverede
vil og gør med det, læreplanen vil dem og
gør ved dem? Og sådanne spor er faktisk
at finde i det hidtil analyserede materiale.
Mere præcist er spor at finde, som peger
i retning af, at begge studerende og også
praktiklæreren arbejder med mål, der ikke
kan tilbageføres til kompetencemålenes
krav. Jeg vil antyde et spor for hver af de
tre involverede i casestudiet.
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Praktiklæreren er ikke kun opmærksom på
uddannelseskravene, men også på egen
erfaring som lærer og praktiklærer, når
han siger:
… og samtidig det der med, som jeg vægter meget, det er det der med at, viljen til
at ændre på… på sig selv og (være) lydhør
over for de ting der nu kommer, fordi man
kan sige, at være lærer det er jo… mm..
det er jo en videreførelse af ens personlighed.

I denne sætning optræder der nogle
begreber som kompetencemålene for
praktikken ikke er sensitive over for og
derfor vil det videre analysearbejde
inddrage en sådan begrebsbrug. Det virker
nemlig rimeligt at opfatte disse begreber
og brugen af dem som en indikation på
at praktiklæreren har blik for hvad Lingis
kalder ’det etiske fællesskab’ (Lingis 1994),
for det unikke og uerstattelige individs
hjem indeni det rationelle fællesskab.
De to andre spor, der er fundet i materialet, drejer sig om de studerende.
Mange steder på sine videologs formulerer én af de studerende glæden ved at
være i praktik, herunder at være sammen
med eleverne udenfor snævert faglige
sammenhænge (bl.a. i en værkstedsuge
og til fastelavnsdag).
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Praktiklæreren er ikke
kun opmærksom på
uddannelseskravene,
men også på egen
erfaring som lærer og
praktiklærer.

Det siges bl.a.:
Superfed uge, fedt at få lov at prøve
endelig at komme ud, det har jeg virkelig,
virkelig manglet for at finde ud af om det
her er det rigtige for mig, det med at blive
lærer og det har jeg fundet ud af at det er
det, jeg nyder det at være sammen med
eleverne, fed følelse af at man gør noget
for dem og de kan godt lide det og de er
engagerede.
Også her er der begreber og sprog i spil,
som fortjener nærmere analyse. Denne
studerende er tydeligvis i gang med at
skabe helhed og sammenhæng mellem
uddannelsesvalg og eget liv - hvor det at
være i praktik er en prøvesten. Udsagn
som disse er der mange af i materialet og
de vidner om nogle af de mange facetter,
der kan komme til syne og få stemme
i brydningen mellem del og helhed i
både uddannelsens rationelle og etiske
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grundlag. De studerende synes at danne
personlige hypoteser om deres egen deltagelse i praktikken, hypoteser der ikke
kan føres tilbage til læreplanerne (læs:
kompetencemålene).
Den anden studerende i casestudiet:
Det jeg har lidt svært ved at forholde
mig til er, hvordan en lærers dagligdag normalvis er, altså jeg kan jo klart
mærke at de har mere at lave end vi
har her i praktikken, de har klart flere
undervisningstimer og ikke så megen
tid til forberedelse, og der gad jeg godt
vi lidt mere oplevede den hårde virkelighed – efter én time har vi ro til refleksion,
evaluering og forberedelse til næste time,
så meget tid har lærerne ikke, det gad
jeg godt opleve mere hvordan det virkelig
er i virkeligheden.
Senere i praktikken siger samme studerende:
Så det har været en hård uge med mange
ting og møder og vejledning – men den
her uge kan man sige vi virkelig har
prøvet en lidt større bid af virkeligheden,
hvad den byder på.
Her synes det umiddelbart rimeligt at
sige, at der er et livformsperspektiv på spil
i forbindelse med praktikken. Hvad vil det
komme til at betyde for mig i min dagligdag at skulle arbejde som lærer? Og igen
er der tale om et perspektiv, der arbejder
tavst, men virkningsfuldt målt på kompetencebegrebet.
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Praktiske synteser
Et etisk fællesskab kan ifølge dets natur
og definition ikke fremtvinges og ikke
underlægges læreplaner. Det befinder sig
’inden i’ det rationelle fællesskab som en
konstant mulighed, og bliver til, så snart
der er en, der reagerer på en anden, på
den andens anderledeshed, på det der er
fremmed i forhold til det rationelle fællesskabs diskurs og logik. Det bliver til, når
nogen taler med sin egen stemme, med
den stemme der er unik, enestående og
uden fortilfælde (Biesta 2009).
Jeg har fremvist eksempler på at sådanne
motiver arbejder indenfor rammerne og
upåagtet af læreplanen.
Den norske uddannelsesfilosof Harald
Grimen fremhæver, at det afgørende i
professionskundskabens natur ikke er at
realisere programmer, der hviler på generel viden om professionen. Det afgørende
er, at læreren danner ’praktiske synteser’
(Grimen, 2008). Professionskundskab
er fundamentalt afhængig af person og
situation - den person der tilegner sig den
med de særlige forudsætninger, vedkommende har, og den sammenhæng, hvori
denne tilegnelse sker.
Grimen påpeger endvidere at teoretisk og
praktisk kundskab befinder sig i et kontinuum og altså ikke i adskilte verdener. Det
er blandt andet i det perspektiv man skal
forstå den her fremhævede betydning af
erfaringsprocessernes betydning – også i
ny læreruddannelse.
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Af Adrian Rau Bull og Lars Reidar Salomonsen

Adrian Rau Bull og Lars Reidar Salomonsen
er lektorer i matematik-didaktik ved
VIAUC, Læreruddannelsen i Aarhus

Denne artikel tager udgangspunkt i udviklingsprojektet “Lærings
fællesskaber på tværs”. En del af dette projekt var at etablere et
samarbejde mellem læreruddannelsen og lærerne i Jammerbugt
kommune. Målet var at få etableret et matematiklærernetværk for
kommunens engagerede matematiklærere og give disse lærere
mulighed for at opbygge et fagligt læringsfællesskab, som de kunne
bruge til at diskutere, undersøge og opdage forskellige perspektiver
på matematikundervisningen og derved blive opmærksom på - og
udvikle deres egen praksis. Matematiklærernetværket blev tilbudt til
engagerede matematiklærere, der havde lyst til at kvalificere deres
undervisning og til at deltage i et læringsfællesskab med andre
matematiklærere i kommunen.
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Projektet er i foråret 2014 blevet eksternt
evalueret.

matikundervisningen på skolen og hos
den enkelte underviser.

En del af denne evaluering blev baseret
på fire individuelle sandhedsbilleder, hvor
tilfældigt udvalgte deltagere i projektet
forholdt sig til disse ved at skrive et brev
til en fiktiv kollega, hvor de fortalte om
oplevelser, erfaringer med projektet på
individ-, netværks-, skole- og ledelses
niveau.

Tilegnelsesperspektivet
Tilegnelse knyttes til konstruktivismen,
hvor viden ikke bare modtages passivt,
men opbygges aktivt af det enkelte
individ. Individniveauet er centralt i de
konstruktivistiske tankegange.
En af projektets lærere beskriver i eva
lueringen af individniveauet, “Jeg har fået
en del aha-oplevelser med hjem”. Dette
kunne i en konstruktivistisk tolkning tyde
på, at hun har udbygget sine mentale
skemaer, det vil sige at hun har:

Mange forsøger at hjælpe lærerne ved at
forenkle undervisningen og give ”sande”
handleanvisninger til underviserne. Vi
mener at denne reduktion af undervisningsprincipper ofte fører til amputerede
teorier der ikke kan bruges af lærerne. I
stedet for at følge andres handleanvisninger er det vigtigere at blive opmærksom
på andres og egen praksis. Derfor bør man
se fokuseret på undervisningen med flere
forskellige perspektiver og sammenligne
den viden, man opnår gennem disse perspektiver.
I denne artikel har vi brugt de fire klassiske historiske perspektiver fra den matematik-didaktiske forskning: Tilegnelse,
deltagelse, beliefs og Patterns of Participation (PoP), til at undersøge sandhedsbillederne fra den eksterne evaluering af
projektet. Derved vil vi gerne vise at forskellige perspektiver giver forskellig viden
og dermed argumentere for, hvordan
læringsfællesskaber kan udvikle mate-

1 kendskab til og mulighed for at genkende en situation som værende af en
bestemt slags
2 et bestemt handlingsmønster som
associeres med netop den type af
situationer
3 et forventet resultat af dette handlingsmønster baseret på erfaringer
med tidligere situationer, der betragtes
som tilsvarende. (Glasersfeld 1995)

Egne erfaringer
fra praksis er
bedre end ”sande”
handleanvisninger.
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Dette kan med Piagets begrebssæt
enten føre til ”assimilation”, hvor den nye
erfaring behandles som noget kendt, eller
til ”akkommodation”, hvor den nye erfaring
ikke passer med forforståelserne og
dermed føre til, at forforståelserne
modificeres.
Hvis det er bevidst, at forforståelserne
modificeres, kan det føre til overraskelse og forundring, så det kan muligvis
være det, der er sket, når læreren taler
om aha-oplevelse. Man bør dog være
opmærksom på, at både assimilation
og akkommodation sker løbende, nogle
gange parallelt og andre gange efterfølgende af hinanden, uden nødvendigvis at
referere til et langvarigt procesforløb.
Flere af lærerne omtaler, hvordan projektets indhold har skubbet til deres forståelse af matematikundervisningen og på
den måde har tvunget dem til at finde en
ny ligevægt med nye forståelser og tilgange. Dette har gjort, at de samtidigt har
mødt matematikundervisningen på deres
egen skole med nye øjne og igen være
tvunget til at skabe en ny balance.
Deltagelsesperspektivet
Deltagelsesperspektivet er kommet ind
i matematikkens didaktik, fordi den radikale konstruktivisme ikke i tilstrækkeligt
omfang forklarer de sociale aspekter ved
matematiklæring.

Lev Vygotskij
Vygotskij og den kulturhistoriske skole
ser først og fremmest på videns sociale
eksistens.
Lærerne i projektet gør flere steder i deres
sandhedsbilleder opmærksom på den
betydning, deltagelse i netværket har haft
for deres udvikling.
Hos Vygotskij har sproget en særlig rolle,
idet sprog og læring er dialektisk - man
kan ikke adskille læring fra sprog eller
sprog fra læring. Vi begriber verden gennem begreber.

Liv i Skolen • 1/2015

Netværk for matematiklærere

Projektets indhold
har skubbet til
lærernes forståelse
af matematikundervisningen.

Der skelnes hos Vygotskij mellem spontane begreber og videnskabelige begreber. De spontane begreber er koblet med
konkrete personlige erfaringer og udvikles
ved deres brug i dagligdagen. Videnskabelige begreber er systematiske og udvikles
ved, at de introduceres og eleverne derved bruger dem i konkrete situationer og
kobler dem med de spontane begreber.
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uddannet. Det kunne godt støtte tanken
om ‘beliefs’, som vi vil omtale senere i
artiklen.
Alle lærerne giver udtryk for, at de har
lært noget i matematiklærernetværket.
Samtidig giver de også udtryk for, at det
er svært at sætte disse nye erfaringer i
spil, når de kommer tilbage på deres egen
skole og i deres eget fagteam. Gennem
deltagelsesperspektivet kunne det med
Lave & Wengers begreber tolkes til, at
læringen i matematiklærernetværket er
situeret.
Situeret læring
At læringen er situeret betyder, at den er
forbundet med den konkrete sammenhæng, hvor den udvikler sig, et praksis
fællesskab.

En konsekvens af dette må være at man
kan blive opmærksom på elevernes læring
ved at have fokus på brug af de introducerede videnskabelige begreber.

Deltagelsen i et praksisfællesskab og
fokus på, hvordan relationerne forandrer
sig igennem deltagelse, beskrives af Lave
og Wenger gennem begrebet legitim
perifer deltagelse, som er et redskab til at
analysere forandringerne i deltagelsen i
praksisfællesskabet.

I sandhedsbillederne er mange af de introducerede begreber indarbejdet. Derved
kan vi aflæse en udvikling hos lærerne,
men det er også interessant, at den lærer,
der i sandhedsbilledet har det mest udviklede sprog, samtidig giver udtryk for, at
hun ikke føler sig på niveau med de andre
deltagere, fordi hun ikke er linjefags

Legitim deltagelse indkredser det forhold,
at læreprocesserne forudsætter både en
accepteret deltagelse i praksisfællesskabet som en betingelse for læring og samtidig er det en grundlæggende bestanddel
af dens indhold. Perifer deltagelse søger
at betone særlige karakteristika ved
den enkeltes deltagelse uden at miste
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sammenhængen til praksisfællesskabet
som forudsætning for læreprocessen.
Ved at benytte dette begreb søger Lave
og Wenger dels at fastholde, at læringen
knytter sig til deltagelse i et praksisfællesskab og dels at skabe et redskab, der
kan analysere de dynamiske aspekter ved
deltagelsen i praksisfællesskabet. (Lave
og Wenger 2003)
I klassen og i teamet
Der er to forskellige situationer, som
lærerne omtaler i skoleniveauet. Det ene
niveau er lærernes egne klasser, hvor man
må formode, at lærerne har fuld legitim
deltagelse. Det andet niveau er lærernes
fagteam, hvor man må formode, at del
tagelsen er legitim, men mere perifer.
Når læreren udvikler sig, ser det på sandhedsbillederne ud til, at det får en indflydelse på undervisningen i klassen, muligvis fordi læreren er fuld legitim deltager.
Det ser dog ud til, at nogle af lærerne
har svært ved at påvirke samarbejdet i
fagteamet, selvom mange af dem giver
udtryk for, at de prøver. Det kan skyldes,
at lærernes deltagelse er mere perifer her,
og at deltagelsen her bliver opslugt af
andres forskrifter for deltagelse i fagteamet.
I deltagelsesperspektivet handler det ikke
kun om kognitiv læring. Det kognitive er
dog også situeret, hvilket betyder, at vi
bruger vores kognitive viden forskelligt
afhængigt af situationerne, således at
de begreber, vi arbejder med i matema-
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tiklærernetværket, har en situeret brug og
betydning i netværket, men en anden situeret brug og betydning i skolens fagteam.
Flere af lærerne giver udtryk for, at læringen er situeret ved, at de ønsker, at man i
højere grad kan tilknytte matematiklærernetværket til fagteamet på skolen, således
at det bliver tilknyttet den reelle praksis.
Dette forbehold er værd at overveje i forhold til eftervidereuddannelse af lærere.
Tilegnelse og deltagelse som
perspektiver på lærerviden
Tilegnelsesperspektivet og deltagelsesperspektivet er to uforenelige størrelser,
ikke mindst fordi de har to forskellige
forståelser af sproget og det sociale. Det
betyder dog ikke, at man skal træffe et
forceret valg på det ene eller det andet.
Man kan bruge de to perspektiver til at
belyse de problematikker, der opstår,
når man ser på undervisningen. (Cobb &
Yackel 1996)

Det er svært at sætte
nye erfaringer i spil, når
man kommer tilbage
på egen skole og eget
fagteam.
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Der er ikke tradition
for, at lærerne
engagerer sig socialt
i fagteams eller
vurderer dem som
relevant.

I midtfirserne, hvor der er øget fokus på
underviseren, skitserer Shulman følgende
syv begreber som en base for lærerviden
(Shulman 1986):

Gennem tiden har matematikkens didaktik således udvidet sig fra kun at have
fokus på indhold til også at have fokus på
den, der skal undervises og underviseren,
samt yderligere at have fokus på kompleksiteten i matematik-klasserummet. Denne
udvikling i matematikkens didaktik omtales som “the social turn” (Se figur 1).

Sammenligner man Shulmans begreber
med den tendens der er i tidens matematik-didaktiske forskning, kan man se at
nogle af begreber henviser til de tidligere
fokuspunkter i forskningen, mens andre
begreber peger på nyere tendenser. Det
interessante er bredden i begreberne og
derved et mere nuanceret syn på, hvilke
elementer der har betydning for mate
matikundervisningen.

1 Content knowledge
2 General pedagogical knowledge
3 Curriculum knowledge,
4 Pedagogical content knowledge
5 Knowledge of learners
6 Knowledge of educational contexts
7	Knowledge of educational ends and
purposes and values.

Figur 1
Shifts in mathematics education research
1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

The curriculum
The learner
The teacher
The social turn
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I forhold til samtiden er det mest interessante begreb “Pedagogical content knowledge”, som ikke er en sammensmeltning
af “content knowledge” og “pedagogical
knowledge”, men derimod en særlig viden,
man har brug for, når man underviser, dvs.
den videnskategori, der udvikler sig til det,
vi i dag kender som fagdidaktik.
Shulman omtaler “the missing paradigm”
i forbindelse med forskning i undervisning. “The missing paradigm” omhandler
spørgsmålet om fagets indhold i selve
undervisningssituationerne, nemlig hvad
der bliver spurgt om og forklaringerne,
der bliver givet i undervisningen. Derved
adskiller Pedagogical content knowledge,
som er svaret på the “the missing paradigm” sig fra både content knowledge og
pedagogical knowledge.
Rowland fokuserer yderligere på interaktionen ved “The knowledge quartet”, der
består af de fire begreber, Foundation,
Transformation, Connection og Contingency (Rowland 2005).
Foundation er den matematiske viden,
læreren har i undervisningssituationen.
Til forskel fra de tre andre er den ikke
afhængig af, hvad der sker i den konkrete
undervisningssituation.
Transformation - knowledge in action
er lærerens evne til at transformere sin
matematiske viden, så den virker i sin
egen pædagogiske praksis.

Connection - knowledge in action er lærerens evne til at skabe sammenhæng inden
for matematikkens begreber, både i den
enkelte lektion, flere lektioner og i forhold
til sin årsplan. Disse sammenhænge kan
deles op i to. Den ene er at kunne skabe
en sammenhæng mellem forskellige
betydninger af et matematisk begreb, den
anden er at kunne skabe en sammenhæng
mellem forskellige måder at repræsenterer et matematisk begreb på.
Contingency - knowledge in interaction er
lærerens evne til at give eleverne en god
respons. Dette skal ses både i form af at
kunne give den enkelte elev respons, dels
evnen til i nuet at ændre på sin undervisningsplan for at forfølge elevernes
løsningsforslag.
Transformation og Connection omtales
som viden i aktion, altså viden om undervisning, mens den foregår. Den sidste
viden Contingency omtales derimod som
viden i interaktionen mellem læreren og

Lærere tager
forskellige hensyn
i forskellige
situationer alt efter
problemstillingen.
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eleven og beskriver lærerens evne til at
være opmærksom på den konkrete elev
i undervisningssituationen.

Der ser ud til at være fire nøgleaspekter,
der kan betragtes som kernen i beliefsbegrebet (Skott 2013):

Det bør dog nævnes, at man kan udfordre både Shulman, Ball og Rowland på, at
de ikke har særlig opmærksomhed på, at
undervisning er situeret. Det kan overvejes, i hvor høj grad man bør støtte sig
til modellerne, idet de har svært ved at
forholde sig til den kompleksitet, der er
indeholdt i enhver undervisningssituation.

1 Beliefs er generelt brugt til at beskrive
individuelle mentale konstruktioner,
som er subjektivt sande.
2 Der er både kognitive og affektive
aspekter af beliefs, men de er dog
forholdsvis stabile.
3 Beliefs er generelt midlertidige, men
stabile i den kontekst, hvor deres genstandskarakter er i spil, men de kan dog
godt ændres ved engagement i relevante sociale praksisfællesskaber.
4 Beliefs påvirker den måde, som en lærer
oversætter og engagerer sig i praksisproblemer.

Beliefs
En del af “the social turn” var, at kognitive
teorier til at forstå elevers engagement
i matematikundervisningen blev udfordret af andre perspektiver. Schoenfeld
foreslog et system af “beliefs,” der skulle
integreres i alle studier af matematikundervisning og læring. Mange forskere
har været optaget af “beliefs”, og begrebet har været brugt på mange forskellige
måder.

Hvis lærere skal
udvikle egen
praksis, må det
ske i egen praksis
og i samarbejde
med andre
matematiklærere

Gennem sandhedsbilleder er der indikationer på, at de deltagende lærere i matematik-lærernetværket engagerer sig i dette
netværk og derved ændrer deres beliefs,
og at dette påvirker måden, de engagerer
sig på i praksisfællesskaber.
Det ser dog også ud til, at mange lærere
generelt har subjektive stabile beliefs
omkring deltagelsen i fagteams på skolerne.
Sandhedsbillederne viser, at der ikke er
tradition for, at lærerne engagerer sig
socialt i fagteams, eller at det, der foregår
i fagteams, ikke ses som relevant. Derfor
vil disse fagteams ikke ændre kulturen og
de eksisterende beliefs og dermed lærernes engagement i praksisproblemer.
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Det må derfor være centralt at få lærerne
til at engagere sig i relevante sociale praksisfællesskaber, således at eksisterende
beliefs kan blive udfordret.
Mangler transfer
Da vi så på de fire sandhedsbilleder
og den efterfølgende evaluering, kom
følgende udsagn frem:
“Jeg kan være helt høj, når jeg kører
hjem fra lærernetværket, jeg har fået en
masse, som jeg har lyst til at afprøve i
min klasse, men når jeg kommer hjem til
skolen, kommer jeg hurtigt ind i dagligdagen igen, og da jeg er den eneste lærer,
som er med i lærernetværket, er der
ingen jeg kan tale med om de tanker, jeg
gør mig om min matematikundervisning”.
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Dette udsagn, som understøttes af flere
andre, kunne tyde på, at hvis et lærernetværk skal være med til at udvikle lærernes
egen praksis, må det ske i et samarbejde
med andre matematiklærere, som er i
samme kontekst. Det er altså ikke nok at
arbejde med at udvikle lærerviden gennem et matematiklærernetværk uden at
være opmærksom på de andre kontekster,
læreren befinder sig i, såsom lærerens
egen undervisningspraksis og skolens
fagteam.
Set gennem et deltagelsesperspektiv,
hvor læring og udvikling er situeret, må
lærerne udvikles i egen undervisningspraksis i et samarbejde med fagkolleger
på den enkelte skole. Dette kan gøres
gennem etablering af relevante faglige
læringsfællesskaber, som engagerer
læreren gennem et fagdidaktisk perspek-
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Lærernes egen
praksis må udvikles
i et samarbejde
med andre
matematiklærere,
som er i samme
kontekst.

tiv, et pædagogisk perspektiv og fra et
praksisperspektiv. I den forbindelse kunne
den teoretiske ramme som PoP opstiller
tænkes ind i et sådan læringsfællesskab.
Patterns of Participation (PoP)
Patterns of participation er en teoretisk
ramme, som tager udgangspunkt i en
deltagelsesdiskurs. Matematiklæreren
deltager i mange forskellige praksisser,
hvor nogle er af matematisk karakter,
andre er metamatematiske eller relaterede til bredere aspekter af den sociale
situation på skolen eller i undervisningen.
Klasserummets praksisser er afhængig af,
hvilke diskurser der er i spil på skolerne,
samt lærerens deltagelse i de forskellige
praksisser, som både kan have karakter af
matematik og ikke-matematik. En lærer vil
skabe mening i egen praksis og vil agere
situationsafhængigt efter, hvad der giver
mening i den konkrete situation.
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Læreren tager derfor forskellige hensyn i
forskellige situationer alt efter problemstillingen. PoP er et dynamisk perspektiv
på klasserummets praksis og lærerens
indflydelse på den. PoP er et forsøg på at
udvikle en ramme, som kan bruges til at
forstå lærerens rolle i matematikklasserummet. Det, der foregår i klasserummets
praksis, ses som afhængig af de praksisser og diskurser, læreren indgår i, og
læreren ses som en, der handler meningsfuldt i de forskellige situationer, der opstår
i matematik-klasserummet. Hvordan
læreren deltager i forskellige praksisser
bliver derfor helt centralt at undersøge.
PoP definerer deltagelse som forskellige
former for engagement i sociale praksisser. Engagementet kan både være
verbalt og nonverbalt. Den måde, læreren deltager i de sociale praksisser på,
er altid interagerende i forhold til den
konkrete diskurs. Hovedfokus er derfor at
se på klasserummets praksis som sociale
processer og ikke som “lærerens praksis”. Undervisning er situeret, og læreren
agerer i egen praksis ud fra det, der giver
mening i situationen.
Hvis vi ser på matematiklærernetværket
ud fra PoP, vil dette være en af mange
praksisser, læreren indgår i. Det vil være
afgørende, at læreren engagerer sig i
matematik-lærernetværkets diskurser og
desuden må der arbejdes på at få skabt
en relation mellem diskursen på skolen
og i matematiklærernetværket. Det kan
ske ved, at flere lærere fra samme skole
deltager i netværket, men at der samtidig
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på den enkelte skole opbygges en skole
kultur, som understøtter et fællesskab
af matematiklærere, hvori lærerne har
mulighed for at udvikle matematikundervisningen på skolen. Dette vil kun lykkes,
hvis lærerne ser muligheder i dette og kan
se, at de får en bedre praksis.
Konklusion
Gennem de perspektiver vi har haft på
matematiklæringsfællesskaber, når vi
frem til den erkendelse, at de deltagende
lærere ud fra et tilegnelsesperspektiv
udtrykker sig positivt omkring, hvordan
de har udbygget deres mentale skemaer
og ikke mindst modificeret deres forforståelse, og at dette særligt sker, når
man får inspiration og viden udefra. Flere
af lærerne har gennem modellerne for
lærerviden udbygget deres forståelse af,
hvordan man lærer matematik. Det kunne
fx i Rowlands model være fra en forforståelse, hvor de primært fokuserede på Foundation - den matematiske viden, læreren
har i undervisningssituationen, til et øget
fokus på de tre andre situationsafhængige
begreber i ”The knowledge quartet”.
Gennem deltagelsesperspektivet er vi
blevet opmærksomme på, at hvis lærerne
skal udvikle egen praksis, må det ske i
egen praksis og i samarbejde med andre
matematiklærere. De fire sandhedsbilleder, lærerne har skrevet, viser at udvikling og læring kan opfattes som situeret.
Derfor må lærerne arbejde i et relevant
socialt praksisfællesskab for at facilitere
en udviklende og lærende skolekultur.

Gennem perspektivet beliefs blev vi op
mærksomme på, at de subjektive beliefs
har betydning for lærerens egen praksis,
og hvordan disse beliefs påvirker de del
tagende lærere i netværket forskelligt.
Vi blev også opmærksomme på, at disse
beliefs godt kan ændres ved engagement
i relevante sociale praksisfællesskaber. Vi
kan dog godt være nervøse for at denne
umiddelbare ændring over tid kan blive
annulleret, hvis de deltagende lærere
mister tilknytningen til netværket. Det
anbefales at udviklingen fortsætter støt
og kontinuerligt. Dette leder opmærksomheden over på det sidste perspektiv,
Patterns of participation (PoP) hvor man
ser på de deltagende læreres deltagelse i
mange forskellige praksisser, både sociale
og faglige.
Flere af lærerne beskriver det som et
særligt fokus, at de oplever en adskillelse mellem den diskurs, der er skabt i
matematiklærernetværket gennem oplæg
og fagdidaktiske diskussioner i lærernetværket, og den diskurs, de oplever i eget
fagteam, hvor de møder kolleger, som ikke

Opbyg et system, der
kan lære af sine egne
erfaringer.
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Læreren agerer i egen
praksis ud fra det,
der giver mening i
situationen.
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har deltaget og derfor ikke har været en
del af de faglige og fagdidaktiske diskurser, der er opstået i matematiklærernetværket. Dette kunne være indikator på
at netværket har udviklet de deltagende
læreres beliefs, men også at udviklingen i
højere grad skal implementeres i lærernes
daglige kontekst. Vi oplever et udviklingsprojekt, der gennem komplekse perspektiver på læring er i stand at blive opmærksom på og adoptere egne og andres
erfaringer. Dette leder frem til følgende
anbefalinger for udvikling af matematikundervisningen:
1 Forvent at udviklingen er kontinuerlig,
støt og gradueret
2 Fokuser på læring, ikke lærerne
3 Lad udviklingsprojektet tage udgangspunkt i den daglige kontekst
4 Lad udviklingen være lærernes projekt
5 Opbyg et system, der kan lære af sine
egne erfaringer.

Efter vores mening kan disse anbefalinger
stå i kontrast til at udvikle generelle sande
handleanvisninger til underviserne.

VIA University College
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Lektionsstudier

giver større udbytte
gennem fælles planlægning!
Et struktureret samarbejde om planlægning af en enkelt lektion kan
bidrage til at udvikle lærerstuderendes professionskompetence.
I artiklen argumenterer vi for, at et formaliseret samarbejde baseret
på såkaldte lektionsstudier fremmer ligeværdighed i kollegial
samtale, systematiske drøftelser af didaktiske tiltag og accept
af hinandens kvalificerede bidrag til udvikling af undervisningen.
Planlægningen bliver på denne måde reelt et fælles anliggende.
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Lesson Studies
Den særlige japanske tradition for kollegial sparring gennem lektionsstudier (Lesson
Studies - i artiklen benævnt LS) breder sig for tiden gennem litteratur, netværk og
konferencer fra Asien til Europa og USA. Lektionsstudier er navnet på en professionel udviklingsproces, hvor lærere systematisk undersøger egen praksis med henblik
på at gøre deres undervisning endnu mere effektiv. Det centrale i lektionsstudier er
en gruppe læreres samarbejde om et lille antal studielektioner.
Faser i lektionsstudier
- Valg og beskrivelse af målet med lektionen.
- Planlægning af lektionen
- Gennemførelse af lektionen
- Evaluering af lektionen og refleksion over udbyttet
- Revidering af lektionen
- Undervisning i den reviderede lektion
- Evaluering og refleksion over den reviderede lektion
- Deling af resultaterne
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Lærere undersøger
systematisk egen
praksis med henblik
på at gøre deres
undervisning endnu
mere effektiv.

Udfordringen
En af de store udfordringer i samarbejdet
om læreruddannelsens praktik har været
mødet mellem den studerende og læreren
i folkeskolen om den konkrete undervisningsplan. Forestillingen i læreruddannelsen er, at vi kan kvalificere den studerendes kompetencer til planlægning i mødet
med den erfarne. De studerende møder i
bedste fald med nogle didaktiske planlægningsmodeller og fagdidaktiske overvejelser baseret på teori, som de har tilegnet
sig på uddannelsen. De efterspørger hjælp
til konkret planlægning med baggrund i
lærerens egne planer og dialog om deres
overvejelser, men bliver ofte mødt med
en vurdering af deres forslag i retning af:
”Prøv det af og bliv klogere”.
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Det er svært for de studerende selv at
udarbejde detaljerede lektionsplaner og
de bliver sjældent præsenteret for erfarne
læreres egen planlægning i skriftlig form.
Mange dialoger om undervisningsplanen
indeholder ikke systematiske overvejelser om fx målsætning og evaluering, men
går mere på handleanvisninger i konkrete
kontekster og i forhold til børn med særlige udfordringer.
Med henblik på at forbedre udbyttet af
disse planlægningssamtaler og imødegå
nogle af de skitserede problemer, har to
af artiklens forfattere gennem en længere
periode afprøvet forskellige modeller for
arbejdet med planlægning af undervisning. Modellerne tager udgangspunkt i det
japanske begreb lektionsstudier.
Disse tidligere projekter med lektions
studiekonceptet peger på, at det kan være
en måde at øge det professionsfaglige
udbytte og oplevelse af ligeværd i samarbejdet mellem studerende og erfarne
lærere. Derfor igangsatte vi endnu et projekt med lektionsstudier i de studerendes
praktikperiode i foråret 2014. Det er empiri
herfra, der danner baggrund for hypotese
og konklusioner i denne artikel. Studerende og praktiklærere blev informeret og
inviteret til at bidrage med datagenerering
og – indsamling. Bl.a. skrev vi således til
praktikskolerne:
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Målet med at gennemføre lektionsstudier i den kommende praktik er at undersøge,
om ”arbejde med lektionsstudier i praktikundervisning og praktikvejledning kan
optimere udbyttet af praktikken for både studerende og praktiklærere?”
Forudsætningen er så, at der i praktikken faktisk arbejdes med lektionsstudier.
Det vil sige at:
- De studerende gennemfører mindst
én særligt tilrettelagt studielektion.
- Vejledningen fra praktiklæreren retter
sig mod at deltage både i fælles planlægning, observation og evaluering
af denne eller disse få enkeltlektioner
med praktikgruppen.
De studerende og praktiklærerne skal
altså gennemføre praktikundervisning
og vejledning i samme omfang som
vanligt, hverken mere eller mindre.
Kun formen er en smule anderledes.
Plan for forløbet
Uge 2
Skolerne giver tilsagn. Det kan fx ske
ved, at praktiklærere med matematik
tilkendegiver de studerende eller

undertegnede, at det er man
selvfølgelig med på.
Uge 3-4
Planlægning af studielektion(er)
for involverede praktiklærere og
studerende.
Uge 4-9
Praktikperioden gennemføres med
mindst én studielektion.
Uge 10
Evaluering på læreruddannelsen
i Aarhus om fredagen. Praktiklærere
er velkomne, hvis man selv kan skaffe
sig tid og rum.

Vi har brug for tilsagn fra skoler og praktiklærere. Og det er forskning, så vi er naturligvis også interesserede i at følge med i, om en muligvis anderledes vejledning kan
kvalificere de studerendes udbytte. Derfor vil vi gerne have mulighed for at filme
både den fælles planlægning, selve studielektionen og den efterfølgende drøftelse.
Vi ved, at noget af det kræver skolens (og hjemmenes tilladelse). Det håber vi, I vil
være behjælpelige med. Til gengæld vil en dvd kunne deles med praktiklæreren, så et
fremtidigt fagteamsamarbejde i skolens matematiklærergruppe her kan tage afsæt
i en fælles oplevelse, og måske åbne en ny mulighed for kollegial, faglig sparring.
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Lærerstuderende
bliver ofte mødt med
en vurdering af deres
forslag i retning af:
”Prøv det af og bliv
klogere”.

Hypotese og metode
Det fremgår af det udsendte brev, at det
er er mødet mellem den lærerstuderende
og den erfarne lærer i forbindelse med
praktikken, som har vores interesse. Vi
ønsker at undersøge, hvordan arbejdet om
planlægning af en enkelt undervisningslektion bliver påvirket gennem brugen af
en bestemt måde at strukturere sam
arbejdet på.
Vores hypotese – som altså danner
udgangspunkt for undersøgelsen – er,
at forståelse og udmøntning af praktik
kan kvalificeres ved, at der også indgår
særlige studielektioner i forløbet.
Projektets hypotese er, at den nuværende forståelse og udmøntning af
praktik kan kvalificeres ved gennem
førelse af lektionsstudieforløb.
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Vi vil senere i artiklen vende tilbage til,
hvad vi i denne sammenhæng lægger i
ordet ”kvalificeres”. For hypotesen er
rummelig og bygger på flere antagelser:
1 Der er forskel på det samarbejde, der
etableres omkring planlægning af
undervisning i praktikforløb og i et
forløb med en enkelt studielektion.
Gensidighed, bedømmelse og lige
værdighed er i spil.
2 Den kollegiale samtale mellem lærere
med praksiserfaring og lærerstuderende med teoretisk viden om lektionsstudier har bedre vilkår i nøje og på
forhånd strukturerede samtaler end i de
samtaler om planlægning og udførelse
af undervisning, som normalt finder
sted i forbindelse med praktik.
Vi har undersøgt hypotesen ved at gennemlytte optagelser fra møder mellem
tre grupper af studerende og deres
praktiklærere om planlægning af en
studielektion. Dialogerne er transskriberet og analyseret for forekomst af særlige
udsagn og dialoger med hjælp af et egnet
IT-program, NVivo.
Resultater
Vores undersøgelser viser tegn på:
- at lektionsstrukturen virker som ramme
og giver de studerende mulighed for at
medvirke til at forme proces og indhold
i samtalen
- at planlægningen bliver mere systematisk og går i dybden med (forskellige)
didaktiske kategorier.
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- at praktiklærerens rolle ændrer sig fra
at være leder og rådgiver til at være
deltager i et ligeværdigt samarbejde
med de studerende om planlægning
og udvikling af idéer til undervisning
- at lektionsstrukturen fremmer skift
af fokus fra, hvad eleverne skal lave til
hvad eleverne skal lære og hvordan
- at lektionsstrukturen fremmer den
fælles refleksion over mulige valg og
dermed også giver grobund for flere
og alternative idéer.
Vi vil nedenfor nærmere redegøre for
baggrunden for hvert enkelt punkt.
Lektionsstudieformatet som ramme
Formatet fastsætter nedenstående trin i
arbejdet med en studielektion.
1 Undersøgelse og forberedelse, hvor
deltagerne sammen udarbejder en
detaljeret plan for studielektionen.
2 Implementering, hvor én studerende
underviser en klasse i studielektionen,
mens de andre fra gruppen observerer.
3 Refleksion og forbedring, hvor gruppen
mødes for at diskutere deres observa
tioner fra lektionen.
4 Evt. gentaget implementering og
refleksion, hvor en anden deltager fra
gruppen nu underviser en anden klasse
i den forbedrede studielektion, mens
gruppemedlemmerne observerer. Herefter mødes gruppen igen og diskuterer
deres observationer.

Samarbejdet om en
enkelt lektion kan
bidrage til en højere
grad af professionskompetence.

Artiklen her beskriver alene trin 1 i for
løbet, dvs. det fælles meget omhyggelige
valg af mål og udarbejdelse af en lektionsplan.
Lektionsstudier er normalt tydeligt mål
orienteret, og i Japan vælger alle grupper
ved en skole som regel at arbejde for
samme overordnede mål og indholdsområde i et år eller mere. I dette praktikforløb kunne de studerende og deres
praktiklærer vælge deres eget afsæt for
denne ene lektion, men det var givet, at et
særligt skema skulle drøftes og udfyldes
som en lektionsplan i forbindelse med
planlægningen.
Herunder er eksempler på, hvorledes to
af grupperne startede den fælles planlægning. I eksemplerne er P altid praktik
lærere og de studerende er angivet ved
deres forbogstav i navnet. Læg fx mærke
til, hvem og hvordan der tages initiativ til
at komme i gang.
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I Japan vælger alle grupper ved en skole som
regel at arbejde for samme overordnede mål og
indholdsområde i et år
eller mere.

Gruppe 1
Rikke, Torben, Kristian, Maria og Trine,
7.x (0:30)
Tr Og det hedder bare regneregler?
K		Altså det gør det i bogen - men det
er jo et vidt begreb.
P1 	Så, altså: Regneregler, både med
tal - og altså hvad er regnehierarkiet
[Ja], ... Og så derefter .... snakker vi
reduktion? Fx: Hvordan reducerer vi?
Fx, man kan ikke lægge a’er og b’er
sammen, men man samler a’erne,
man samler b’erne.
Tr 	Det kommer vel også lidt an på hvad
er de kommet til?
P1 	Men kunne det ikke være sådan
meget godt med introduktion med
bogstaver?
P1 	7.y kender regneregler, i hvert fald ...
Tr 	De kender godt regne-hierarkiet [Ja].
P2 	Men det kommer an på, hvem du
spørger! (latter) Men der er flere.
Altså, der vil jeg sige, at der er nok
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flere der ikke kender - end der kender. Hvis man bare går ind og spørger
uden på en eller anden måde at se
... men det kan man jo godt præsentere. Altså som noget af det første.
Gruppe 2
Simon og Rebecca, 5.y (0:30)
R 	Ok, vi skal arbejde videre med funktioner. Er det ikke det, der giver mest
kontinuitet?
S 	Jeg synes, at i og med, at vi også
skal arbejde med feedback og sådan
noget, så kunne det være fint at
arbejde en time, hvor man kan
evaluere dem, og sådan noget.
Hvis vi kan få lavet det.
R 	Et eller andet, hvor de på en eller
anden måde kommer til at vise det,
de kan.

Undervejs i samtalen formuleres mange
ideer, og dialogen mellem studerende og
praktiklærere synes styret af de studerende, der også noterer beslutningerne.
I lektionsstudier udarbejdes som nævnt
en meget detaljeret skriftlig plan for studielektionen, gerne med vurdering af tidsrammen til igangsætning, forløb og afslutning og evt. planlagte nøglespørgsmål.
Den detaljerede lektionsplan støtter processen for hele gruppen på flere måder.
– Den er et undervisningsredskab,
fordi den er drejebog for lektionens
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aktiviteter. Det er her, alle gruppens
ideer samles, også dem der er medtaget
for tilfældet. Ikke alt går jo som planlagt
i undervisning, derfor er det godt at
underviseren har gennemtænkt flere
mulige og hensigtsmæssige valg og
reaktioner.
– Men den er også et kommunikationsredskab, fordi den fortæller andre om
tænkningen hos dem, der har planlagt
lektionen.
– Endelig er den et observationsredskab, fordi den udpeger de pointer, der
skal ses efter i lektionen, og et sted for
observatørerne at registrere og dele det
sete.
De tre grupper afsluttede deres planlægningsmøde lidt forskelligt. Men fælles var
en opmærksomhed på kravet i skabelonen
om at formulere hvilke matematiske kompetencer, der er på spil i studielektionen,
hvilket disse to eksempler viser.
Gruppe 1
Rikke, Torben, Kristian, Maria og
Trine, 7.x:
K	…Og hvad for nogle matematiske
kompetencer, som ... kommer i spil.
P2 	Repræsentationskompetence.
K
Er det ikke også Symbolisme.
P2 Joh, det er der også.
Tr 	Så ... hedder det ikke Symbol
behandling ...
P2 Det er godt husket!
Tr Det TROR jeg, symbol ...
P2 Tjek det lige, inden du sender det.
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Gruppe 2
Simon og Rebecca, 5.y
P	Okay, der er tankegangskompetencen. Det er at skelne mellem
definitioner og sætninger, mellem
enkelttilfælde og generaliseringer og
anvende denne indsigt til at udforske og indgå i dialog om forskellige
matematiske begreber[s] rækkevidde
og begrænsninger.
P	Så er der problembehandlingskompetence. Opstille, afgrænse og løse
faglige og anvendelsesorienterede
matematiske problemer.
R [?] - sådan! [..?..]
R	Materialer, der skal vi have .... Jeg
elsker, de har stavet yatzy forkert
[..?..]
P	Der er højst sandsynlig også noget
kommunikationskompetence i det
her.
R Hvad for noget?
P	Kommunikationskompetence
kommer også ...
R Den tager vi - den tager vi også!
P	De kommer til at snakke meget om
det - resultaterne og sådan noget.

Dialogerne viser, at lektionsstudieformatet med de studerende som penneførere
fastholder gruppen på, at udvalgte matematiske kompetencer må kunne identificeres i lektionsplanen. De synes ikke at
have været styrende fra planlægningens
start, men snarere erkendt og synliggjort i
en efterrationalisering. De studerende
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bidrager således med teori, der indgår i
drøftelsen med praktiklæreren som bidrag
til professionsudvikling for begge parter.

Lektionens pointe:
Kravet i skabelonen var
at formulere hvilke
matematiske kompetencer, der er på spil i
studielektionen.

Her ses et eksempel på, hvorledes
lektionsplanen kom til at se ud i en af de
tre grupper. Lektionsstudiet angiver en
mulig struktur for samtalen om planlægning. Men det er forskelligt, hvordan
grupperne har brugt den udleverede
skabelon som forlæg. De fremhævede
tekster i skabelonen var fortrykt:
(se højre side)
Den renskrevne lektionsplan giver let
indtryk af en flydende planlægning, hvor
der er startet med en målsætning. Lyd
optagelser viser, at sådan var det ikke helt.
Systematisk planlægning
Skabelonen for en lektionsplan kan have
betydning for, om
a samtalen bliver systematisk om de på
forhånd aftalte eller givne emner og/
eller
b om der arbejdes dybere/mere
omfattende og med flere didaktiske
kategorier end i den ”klassiske” praktikvejledning.
Når vi i transskriptionen koder udsagn og
dialoger er kriteriet for systematisk planlægning, at der indgår elementer fra listen
herunder (hentet fra SMTTE-modellen):
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Lektionsplan
Dato: 19/2-2014

Klasse: 7.x

Skole:
Katrinebjergskolen

Praktikgruppe(r):
Rikke, Torben, Kristian, Maria og Trine

Underviser: Maria

Lektionens titel:
Introduktion til algebra

Matematisk(e) kompetence(r):

- Symbolbehandlingskompetence
- Repræsentationskompetence
- Tankegangskompetence
- Kommunikationskompetence

Matematiske emner / matematik
i anvendelse:

Sammenhængen mellem aritmetik og algebra
Regneregler

Matematiske arbejdsmåder:

Arbejde individuelt og sammen med andre om behandlingen af
matematiske opgaver.

Nøglebegreber/læringsmål for
lektionen plus lektionsplan:

Mål med lektionen:
At føre eleverne fra aritmetik til algebra.
Eleverne skal have kendskab til regnereglerne med bogstaver og
kunne erstatte tal med bogstaver.

Mål til eleverne:

Målet er, at I kan erstatte tal med
bogstaver og kunne regne med
dem.
Intro 10 min.
Introduktion s. 132 i Kontext
”Regneregler med tal kaldes
aritmetik – regneregler med
bogstaver kaldes algebra”
Regneregler med tal/hierarki.
Intro til opgaver 5 min.
Motivationsspørgsmål:
Eks. 1)
Alm. sprog
”Jeg lægger prisen på fem æbler
sammen med prisen på syv
pærer. Så har jeg hvad jeg skal
betale i alt”.
Hvis vi kender prisen?
(Aritmetik: 5*2 + 7*3 = 31)
Hvis vi ikke kender prisen?
(Algebra: 5a + 7b= kr.)
Eks. 2)
Alm. sprog
”Panten på fire pant A flasker
lægges sammen med panten på
fem pant B flasker. Så får man
det man skal have tilbage i pant”.
Hvis vi kender panten?
(Aritmetik: 4*3 + 5*1,5 = 19,5)
Hvis vi ikke kender panten?
(Algebra: 4a + 5b = )
Det er lettere forståeligt på
matematiksprog.
Det er kortere.

Det er lettere at skrive på matematiksprog/bruge formler på
computeren.
Introduktion til opgaver med
udgangspunkt i pantflasker som
vi medbringer til timen.
1) V
 ælg fx tre flasker fra
forskellige pantgrupper. Hvor
meget får jeg i pant for disse?
(Lav 2-3 eksempler)
2) Jeg har fået 12 kr. i pant. Hvilke
flasker kunne jeg have afleveret? Der skal mindst være
to forskellige flasker. Skriv
udtrykket op som algebra.
Opgaver 25 min.
Opgaver ud fra pantsatser i
skema. Laves med sidemanden.
Hvis tid: s. 136 i Kontext.
Opsamling 10 min.
Gennemgang af opgaverne.
Hvilke algebraiske udtryk har I
skrevet?
Hvorfor er det smart at bruge
algebra?
Lektionens pointe:
Pointen med lektionen var, at
I nu skal kunne simplificere
lange forklaringer til konkrete
regneudtryk.

Iscenesættelse, motivation,
nøglespørgsmål:

Regneregler med tal kaldes aritmetik
– regneregler med bogstaver kaldes algebra

Materialer, it-program, arbejdsark, etc.:

Pantflasker med pantmærkater på

Tips til underviser:

Husk, bemærk, det er godt at …
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- Sammenhæng, dvs. når der orienteres
om nødvendig faglig sammenhæng eller
elevernes forudgående undervisning,
samt elevforudsætninger, dvs. når der
spørges eller fortælles om elevforudsætninger eller differentiering
- Mål for lektionen
- Tiltag, dvs. når der designes eller
udvælges opgaver til lektionen
- Tegn, dvs. når der tales om tegn på
læring, evt. som produktkrav
- Evaluering, dvs. når der tales om
evaluering og evalueringsform.
I godt 10 % af den første gruppes planlægningsmøde er der kodet for en sådan
systematik i syv korte dialoger, bl.a.
herunder hvor det handler om mål. I den
efterfølgende gruppe handler dialogen
mest om kompetencer, og den dialog sluttes af med replikken; ” De vil gerne have,
vi skriver dem ind”. De er i denne sammenhæng artiklens forfattere som også
forventede en skriftlig lektionsplan.

Gruppe 1
Rikke, Torben, Kristian, Maria og Trine, 7.x:
(58:30)
P2 Arbejder I med mål og undervisningsmål og læringsmål?
Tr Altså det her, det her det er læringsmål.
P2 Læringsmål, det er for den enkelte
elev. Undervisningsmål, det er for
den konkrete lektion. Hvad er det
der skal ...

R

Jeg tror, at det her det er den konkrete
lektion. ... for det er selve undervis
ningen, der er i fokus.
P1 Men undervisningsmålet er vel, at de
skal have kendskab til regnereglerne,
... helt konkret så skal der jo gennemgås nogle regneregler med bogstaver
[Ja]. At 3 gange a det betyder, at man
har a 3 gange. Så det er vel én ting.
Den er vel lidt todelt,
K De skal vel også kunne erstatte de
der bogstaver.... med noget tekst.
Gruppe 2
Simon og Rebecca, 5.y (29:45)
R Hvilke nogle kompetencer er i brug
her - i de her 2 opgaver med vendespil
og formelyatzy?
P Matematisk logik!
S Ræsonnementskompetence
- tænker jeg.
S Ræsonnement - du skal vel kunne
ræsonnere, i hvert fald i vendespillet.
P Jeg kan ikke huske …
S Hvad hedder de der kompetencer?
R Der er da hjælpemiddelkompetence,
modelleringskompetence, der er..
P Pas!
S De står i Fælles Mål, og de vil gerne
have, vi skriver dem ind.
Ovenstående er kun eksempler, men
systematikken i praktikplanlægning synes
at øges betydeligt i forbindelse med
studielektionerne. Der er rigtig mange
drøftelser om tiltag og færre om mål og
evaluering, men de er der.
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de skal have den opgave, hvor de skal
sidde og skrive med deres egne ord
på papir ... tænker jeg.

Vi har ikke tilsvarende optagelser af den
øvrige lektionsplanlægning. I uger, hvor en
gruppe studerende påtager sig planlægning af 10 ugentlige lektioner, er der heller
ikke tid til samme grundige forberedelse.
Ligeværdighed
I den sædvanlige praktikvejledning fremtræder læreren ofte tydeligt som leder af
samtalen. Læreren evaluerer de studerendes hidtidige præstation og udstikker den
ramme, som de studerende kan planlægge de næste lektioner ud fra.
I modsætning hertil peger studerende på,
at når et fast, skriftligt format følges i fælles planlægning af en studielektion, opstår
der en følelse af ligeværd mellem parterne, hvor alle bidrager som deltagere i
et fælles projekt. I overensstemmelse hermed viser vore egne studier af samtaler
mellem praktiklærerne og studerende om
planlægning af studielektionen også klare
tegn på ligeværdighed. I første række
kommer den til udtryk gennem brugen af
sproglige ”moderatorer”, her ved udsagn
fra praktiklærere:
P
P
P

Men det synes jeg lyder fornuftigt at
holde det til det…
Det tror jeg. Og som vi snakkede om,
så kunne vi man godt lave, i …
Når man gør det mundtligt først, så
er der jo nogle af de elever, der måske
udtrykker sig bedst der får sagt
noget, men når man så har gennemgået dem alle sammen, så er det nu

Brug af ord som ”synes”, ”tror”, ”tænker”
og ”kunne” m.fl. og efterfølgende reference til deltageren selv understreger, at
der er tale om personlige synspunkter,
som er til debat - ikke et dekret. Praktiklærerens brug af ”vi/man” som alternativ til fx ”jeg synes, at I skal …” peger på,
at læreren opfatter sig selv som en del af
projektet på lige fod med de studerende.
Et eksempel på et andet sprogligt træk:
P

Og på den måde, noget af det du
efterlyste M, da vi kort snakkede
sammen sidst – det …

Praktiklæreren refererer her til og indoptager Ms synspunkter i sin argumentation.
Det er her vigtigt at understrege, at det
af konteksten fremgår - som i tilsvarende
referencer andre steder - at P støtter Ms
synspunkt.
Det er i det hele taget karakteristisk
for samtalerne, at læreren på den ene
side bidrager med konkrete oplysninger
og egne erfaringer med undervisning somme tider specifikt i forhold til den
konkrete klasse - men i øvrigt ikke søger
at fremme egne synspunkter på bekostning af de studerendes idéer.
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Læreren opfatter sig selv
som en del af projektet
på lige fod med de
studerende.

Dialogen nedenfor er et kort uddrag fra en
samtale på over en halv time. Af samme
grund er den ikke fyldestgørende som
dokumentation, men indeholder karakteristiske træk, som vi også finder i andre
samtaler, og som kan opfattes som tegn
på ligeværdighed mellem deltagerne.
M Jeg tænker også, at opgaverne, de
skal jo, de bliver jo nødt til også have
styr på det, inden de ...
M ja de skal have styr på det inden man
kan, man skal have det ind under
huden inden man ...
M Ja, det ville være at starte ved Z
i stedet for A
P Ja lige præcis, man skal starte et
andet sted, men jeg ville helt klart
... Nu snakkede vi lige før om... hvad
der er givet og ikke givet. Jeg ville
helt klart starte med at give eleverne
nogle helt simple reduktioner.
M Ja
P Jeg ville måske nok vælge at tage

dem et helt andet sted fra end i
bogen. Skrive nogle helt simple
reduktionsopgaver op, der udelukkende var plus minus reduktioner i,
med nogle plus parenteser i, hvor man
skulle se, at det faktisk er ligegyldigt,
om jeg regner parentesen først eller
ej.
M Jeg tænkte... Skulle man så gå efter
at…

Dialogen antyder, at M og P bygger videre
på hinandens udsagn. Samtidig giver den
et indtryk af, på hvilket detaljeringsniveau
diskussionen foregår gennem samtalen
som helhed. Læreren udstikker ikke retningslinjer til de studerende for derefter at
overlade det til dem selv at udfylde detaljerne, men deltager aktivt i alle væsentlige
diskussioner vedrørende planlægningen.
Fra aktivitet til målstyring
Vores lydoptagelser giver tre meget
forskellige billeder af, hvorledes valget af
indhold til lektionen kan starte. Samtidig
er eksemplet nok lidt karakteristisk for
den planlægningskultur vi kan møde hos
praktiklærere og studerende.
P

Sidste gang vi talte kort sammen
blev vi enige om, at det skulle handle
om reduktioner og parenteser. Vi har
talt om at bruge en side i formelsamlingen. Er det noget, I tænker vi
skal bruge, eller skal vi prøve at finde
noget andet?
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L

Jeg synes det… Øh - vi har begge to
været ved at finde noget.
Vi vil gerne gøre det lidt på en anden
måde -lidt fancy - anderledes..
M Jeg tænker at man kan bruge…
Jeg har prøvet sådan lidt at opstille
læringsmål. Og da er det første jo, at
de skal kunne redegøre for regne
regler, der benyttes ved reduktion. Og
der kigger man jo i formelsamlingen
der. Og det andet kunne jo være, at
de skulle udføre reduktioner, hvor
der indgår parenteser - og til sidst
at kunne benytte variable i konkrete
problemstillinger, hvor jeg så kiggede
på (om) der var opgaver, der var lidt
mere problemløsningsmindede…

Praktiklæreren starter i det konkrete
handlingsorienterede med materialet
og et fokus på sidste møde. L lever op til
forestillingen om, at man da skal være
anderledes og mere ”spændende” end
deres daglige lærer, men uden fokus på
betydning af indholdsvalg. M er til gengæld et eksempel på, at de på uddannelsen allerede er blevet meget øvet
i at arbejde med mål og netop at tage
udgangspunkt i disse i planlægning af
lektionerne.
Den efterfølgende diskussion tager
udgangspunkt i de mål, som den
studerende M formulerer, men tilgodeser
i sidste ende også de synspunkter, som
P og L giver udtryk for.
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Det fremgår af samtalen, at deltagerne
er bevidste om, at de er underlagt en
lektionsstudieramme. Det er derimod ikke
let med sikkerhed at afgøre om M bringer
(lærings)mål på banen, fordi det indgår
som et krav i lektionsstudieskabelonen,
eller om hun ville have gjort det under alle
omstændigheder.
I en anden gruppe tager diskussionen
derimod en ny drejning på et tidspunkt,
hvor samtalen tilsyneladende er ved at
være slut:
Tr Så skal vi jo samle op ... vi har slet
ikke formuleret mål endnu.
K Næh!
Tr Nå, pointe!
P1 Mindre detaljer!
K Det skal vi have gjort, ja. …

Her er der klart refereret til kravene i lek
tionsstudieskabelonen. Den efterfølgende
diskussion afslører også, at de studerende
på skrift over for deres læreruddanner
skal gøre rede for både mål, kompetencer,
som kommer i spil samt pointen med eller
pointer i lektionen. Det fremgår tydeligt af
dialogen, at dette forhold skærper kravet
om præcise formuleringer omkring mål herunder hvordan man bedst formulerer
målet over for eleverne - og fagligt indhold, fx ”Hvad er algebra egentlig?”
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Ovenstående peger på, at en skabelon for
samtalen kan være afgørende i forhold til
at ændre planlægningen fra at blive aktivitetsbaseret til at blive målstyret.
Fælles refleksion
Lektionsstudieformatet ser ud til at
fremme en fælles refleksion over mulige
valg og giver dermed også grobund for
flere og alternative idéer. Evnen til at
træffe det rigtige valg, det professionelle
skøn eller dømmekraft udvikles over tid
og er specielt i fokus i læreruddannelsen
– både teoretisk og i de studerendes praktik. Schön beskriver alle praksissituationer
som enestående i betydningen stående
alene (Schön, 2001/1983). Praksissituationer er unikke og kan ikke gentages elle
genspilles. Praksissituationer kan ikke
”løses”, men de kan være genstand for
refleksion og bearbejdelse, så det kan
styrke den professionelle i mødet med
kommende praksissituationer.
I vores empiriindsamling har vi på forhånd
rammesat refleksionssituationen via en
struktureret plan for didaktiske over
vejelser med lektionsstudiekonceptet.
Det er altså ikke refleksion over en hændelse eller en handling, men en fremadrettet refleksion over muligheder ift.
én forestående undervisningslektion.
Afgrænsningen er stram, og scenariet
er sat med den erfarne praktiklærer og
studerende 1½ år inde på læreruddannelsen, som sammen skal afsøge muligheder
samt drøfte og begrunde mulige valg.
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I materialet kan vi foreløbigt få øje på tre
kategorier – eller anledninger til refleksion.
Refleksion over egne erfaringer
I nedenstående eksempel er en praktik
lærer i gang med at overveje, hvorfor mon
de som undervisere kommer til at gentage
en praksis, som han egentligt ikke mener,
er tilstrækkelig.
P2 Jeg synes også, den første sætning er
vigtig. I forhold til det, at vi ved: Hvad
er det nu, algebra er? Fx i formelsamlingen: Der står der også, om algebra.
Men tit, der får vi ikke gjort nok ved at
snakke om, hvad algebra betyder. ...
og markere det, at der er en sammenhæng. Det med tal, det hedder sådan.
Og det med bogstaver, det hedder
sådan. Nå vi nu kigger på det, så starter vi med reglerne for tal. Og så går
vi nu over til regler med bogstaver.
Jeg tænker, det er nogle små skridt
at gå. Men for nogle er det rigtig
vigtigt at få set sammenhængen.
At blive mindet om, at få ...
P1 Bare lige det ...
P2 Også det, ja.
Refleksionen understøttes af en kollega,
og de studerende der sidder med i sam
talen får indsigt i en selvrefleksion bundet
i en konkret faglig kontekst. Et professionsindblik der ikke ville opstå, hvis de
studerende selv skulle tumle med den
konkrete planlægning og ikke umiddelbart
ville være genstand for en generel vejledningssamtale.
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Der sker en provokeret
eller efterspurgt refleksion over erfaringer hos
praktiklæreren.
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Refleksion på basis af konkret undren
eller behov
Situationen er her, at praktiklærer og de
to studerende har valgt det overordnede
indhold, der handler om regneregler. Derefter spørger den studerende kvalificeret
ind til, hvorledes selve læreprocessen skal
gribes an – og viser den indsigt, at det
ikke er ligegyldigt. Det fører til, hvad man
kan kalde en provokeret eller efterspurgt
refleksion over erfaringer hos praktik
læreren.

som vil være fuldstændig lost. Der
er elever, der har rigtigt svært ved at
modtage kollektive beskeder - det
vil også være mere end en tredjedel,
der grundet deres sprogproblemer,
decideret har svært ved at forstå en
gennemgang, fordi der ikke bliver
snakket personligt til mig. Og så er
der elever, der bare har svært ved det,
fordi de ikke kan abstrahere fra al den
der anden uro omkring dem.
P Så inde i 8.d - hvis man går ind og
præsenterer regnereglerne og så vil
man som lærer få rigtig travlt, når
man skal gå rundt og hjælpe dem
bagefter, når de skal i gang med at
regne. Men det er også meget klasseafhængigt, ... det vil man kunne gøre
inde i 9.b.
M Men ja ... hvis man skal se lidt generelt på det, så vil det måske i de fleste
klasser, da vil det måske hænge
lidt mere ved og blive lidt mindre
abstrakt, hvis eleverne selv arbejder
med det.

M Det jeg synes er lidt svært - hvordan
skal vi gennemgå det? Gøre lige som
du sagde. Først tager man en regel og
så laver man opgave med det... Skal
de komme frem til reglen eller skal vi
give dem reglen?
P Min erfaring er, hvis man skulle gennemgå alle reglerne først og så regne
bagefter - det ville gå rigtig godt for
de bedste to tredjedele af klassen og
så vil det være den sidste tredjedel,

Igen kan vi sammenligne med, hvis de
studerende skulle sidde alene og planlægge og være nødsaget til udelukkende
at trække på læst teori. I denne lektions
studiekontekst får de adgang til praktik
lærerens viden og erfaring. De får indsigt
i, at klasser er forskellige og at der ikke er
rene valg. Enhver praksissituation er enestående, men man må alligevel forsøge at
kvalificere valget. Afsluttende byder den
studerende ind med en form for refleksion
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baseret på læst teori igen ”det vil måske
hænge mere ved og blive mindre abstrakt,
hvis eleven selv arbejder med det”. De
taler ud fra forskellige erfaringsverdener,
men mødet er der.
Refleksion over processen
Det sidste eksempel er fra slutningen af
en samtale. Praktiklæreren ser i meta
perspektiv og deler en erkendelse, som
hun er i stand til at få øje på.
P

Det du ville være startet med at gøre,
det som vi egentlig snakkede om til
at starte med. Det vi ville starte med
at gøre var, at ville præsentere dem
for formlerne og så skulle de regne
opgaver. Det er faktisk det lige modsatte, vi har gjort nu. Vi har faktisk
startet med, at de skulle regne nogle
konkrete opgaver. Herefter ... så har
vi snakket om dem, og fundet ud af,
hvad det egentlig er der gælder. Og
til sidst så gør vi det helt konkret og
overordnet, så de kan finde ud af at
læse formelsamlingen.

Hun opdager, at det at sidde og samtale om mulige valg førte til en anden
beslutning end den rent umiddelbare. Et
eksempel på, at dialog og diskussion om
mulig praksis har betydning for de valg,
der træffes ift. undervisningens gennem
førelse. De studerende reagerer ikke
særligt på dette forsøg på at formidle et
metaperspektiv på processen. Måske fordi

106

Refleksionerne er flest
i starten af samtalen,
hvorefter alle bliver
mere beslutningsog handlerettede.

de ikke helt forstår betydningen, måske
fordi de i den konkret kontekst nu er
mere fokuserede på at få truffet de sidste
beslutninger. Således er det også tydeligt,
at refleksionerne er flest i starten af samtalen, hvorefter alle bliver mere beslutnings- og handlerettede.
Professionskompetencer
Forestillingen i uddannelsen er, at de
studerendes kompetencer til planlægning
kvalificeres i samarbejde med erfarne
lærere. Men lærerstuderende har ikke
et fælles billede af, hvorledes væsentlige kompetencer tilegnes. Lindhart har
beskrevet, hvordan lærerstuderende skaber deres personlige læringsbaner, som er
forskellige fra den, læreruddannelserne og
uddannelsesplanlæggere har som forestilling (Lindhardt, 2007):
”Disse læringsbaner afhænger af den
lærerstuderendes grunde til at blive lærer
samt det lærerbillede, som den studerende har af sig selv som lærer, i kombi-
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nation med forhold, der vedrører uddannelsen”.
Han beskriver tre forholdemåder:
a uddannelsens indhold og/eller form
opfattes relevant, når den studerende
kan relatere indhold/form til forestillinger om sit fremtidige virke som lærer,
b interessant, når uddannelsens indhold
knytter an til andre handlesammenhænge væsentlige for den studerende,
og
c instrumentelt, når eksamen er styrende
for den studerendes deltagelse. Det
påvises, at der hos de studerende
findes en opfattelse af, at dele af
uddannelsen er afkoblet praksis, hvorfor de som kompensation herfor søger
andre læringsarenaer, f.eks. vikariater
i folkeskolen” (Lindhart, 2007 s. 9).
De beskrevne læringsbaner er interessante i forhold til de data, vi har indsamlet.
Med lektionsstudier har det været muligt
at skabe erfaringer med, at uddannelsen
knytter an til væsentlige handlesammenhænge for de studerende. Netop det, at
de personligt oplever det interessant gør,
at de fastholdes i at udvikle professionskompetence i mødet mellem uddannelse
og praksis.
I forhold til praktikvejledningssituationen
beskrevet i indledningen betyder det
altså, at når praktiklæreren ikke værd
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sætter og udnytter den teoretiske viden,
som de(n) studerende møder op med,
bidrager dette til de studerendes opfattelse af, at uddannelsen er afkoblet praksis og sammenhængen mellem uddannelsens indhold og form og den studerendes
forestilling om sit eget virke som lærer
kan blive svær at opretholde.
I de samtaler, vi har optaget og analyseret,
tales der ikke direkte om teori, men der
er en del eksempler på, at praktiklæreren
bidrager med erfaringsbaseret refleksion
efterfulgt af at den studerende bidrager til
drøftelserne med overordnede begreber,
som de klart har tilegnet sig på uddannelsen.
I indledningen til artiklen refererede vi
til, at studerende i praktikken ofte bliver
mødt med ”Prøv det af og bliv klogere”
- Learning by Doing. Med lektionsstudieformatet nærmer vi os Learn to Do by
Knowing, and to Know by Doing. Det er et
rammesat, undersøgende fællesskab, hvor
professionelle og studerende sammen
undersøger og udvikler praksis (Englund,
2004).
Perspektiver
Vi har ovenfor søgt at påvise, hvordan
samarbejdet mellem studerende og praktiklærer ændres gennem anvendelse af et
lektionsstudieformat i planlægningen af
undervisning. Men det skal understreges,
at udbyttet ved at arbejde med forma-
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Et lektionsstudieforløb
kan med fordel indgå som et element i
uddannelsesplanen for
praktikforløbet.
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tet ikke udelukkende – eller bare hoved
sageligt – angår en bestemt lektion eller
planlægningsfasen alene. Tværtimod er
arbejdsformen velegnet til at arbejde
med mere overordnede pædagogiske og
didaktiske principper – på et helt konkret
og empirisk grundlag, hvor sådanne principper får betydning og kan konfronteres
med lærerens daglige virkelighed. Det kan
der læses mere om i nyere udgivelser om
professionelle læringsfællesskaber og
lektionsstudier (Albrechtsen, 2013;
Mogensen, 2015).
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Struktureret samarbejde om planlægning
af en enkelt lektion bidrager til at udvikle
studerendes og måske også læreres
professionskompetence. Formaliseret
samarbejde baseret på samtaler om
lektionsstudier fremmer ligeværdighed
i kollegial samtale, giver systematiske
drøftelser af didaktiske tiltag og accept
af hinandens kvalificerede bidrag til
udvikling af undervisningen. Planlæg
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ningen i praktikken bliver på denne måde
reelt et fælles anliggende og anledning
til at de studerende oplever samarbejdet
værdifuldt og udbytterigt. Med den nye
praktikordning, hvor det er den enkelte
praktikskole, der udarbejder uddannelsesplanen for praktikforløbet kan et lektions
studieforløb med fordel indgå som et
element i denne plan.
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Udstrakt praktik og
praksissamarbejde
giver uddannelsesfællesskab
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Af Tine Sofie Højrup

Tine Sofie Højrup er lektor på Læreruddannelsen i
Professionshøjskolen UCC og studieleder for praktik og
praksissamarbejde

Vi er på vej mod nye samarbejder, hvor vi alle sammen er inspireret
til at bruge hinanden i et udviklings - og læringsperspektiv for
elever, studerende, lærer og underviser.
Lærer på Enghavegård Skole1
På læreruddannelsen i University College Capital (UCC) 2 ser vi
et tæt samarbejde med vores praktikskoler som noget, der både
giver liv i skolen og liv i læreruddannelsen. Et liv med betydning
for elevers og studerendes læring. I de seneste år er både lærer
uddannelse og folkeskole blevet reformeret. I drøftelserne forud
for reformerne har det været tydeligt, at forligsparterne bag har
ønsket mere skole i læreruddannelsen og mere læreruddannelse
i skolen. For at give liv til disse intentioner har vi udviklet to sam
arbejdsformer: udstrakt praktik og praksissamarbejde.
Artiklen beskriver disse.
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Vore ildsjæles hidtidige
praksis skaber
bindende aftaler,
hvor samarbejdet
formaliseres.

Læreruddannelsen nu
En af intentionerne med reformen af
læreruddannelsen er at skabe en uddannelse, der er mere praksisnær, og professionshøjskoler, kommuner og skoler skal
i højere grad end tidligere være sammen om at løfte uddannelsesopgaven.
Forligstekst og bekendtgørelse afspejler
ønsket om en tydelig ændring i samarbejdet. Tidligere var det begrænset til
et samarbejde mellem læreruddannelse
og de lærere, der løste praktiklæreropgaven. Hensigten er nu, at hele skolen
skal fungere som uddannelsessted for
lærerstuderende. Der ses en drejning fra
samarbejde om en formaliseret praktik
som en introduktion til lærerarbejdet, til
en hensigt om at hele skolen skal fungere
som læringsarena med udforskning og
afprøvning. Dette skal ske i en vekselvirkning med studierne på læreruddannelsen.
Lærerfaget kan i højere grad end andre
boglige uddannelser betragtes som et
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håndværk. Derfor er muligheden for at
få ”hænderne i materien” utrolig vigtig,
simpelthen fordi den viden vi samler på i
læreruddannelsen først er ægte, når den
er blevet givet videre til eleverne. Man
bliver mindet om, at uanset læseplaner,
skolereformer og karakterrytteri, så
handler det i sidste ende om eleverne.
Studerende på Blaagaard/KDAS
Praktik og praksissamarbejde
FIVU og KL har indgået aftale om samarbejde om læreruddannelse3 . Efterfølgende er der indgået partnerskabsaftaler
mellem professionshøjskolerne og de
kommuner, som har studerende i praktik
på deres skoler. I disse sammenhænge
anvendes begrebet praktikvirksomhed,
som nu er samlebegrebet for det samarbejde, der skal være om uddannelse af
kommende lærere.
Det indbefatter:
1 Praktik: Samarbejde om faget praktik
med 3 praktikniveauer I, II og III. Praktik
er et selvstændigt fag i læreruddannelsen med egne kompetencemål, og hvert
niveau afsluttes med en eksamen.
2 Praksissamarbejde: Et kontinuerligt
samarbejde mellem en gruppe studerende og deres undervisere på UCC og
lærere, elever og ledelse på de tilknyttede praktikskoler. Praksissamarbejdet
finder på UCC sted i de semestre, hvor
de studerende ikke er ude i praktik
faget.
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På læreruddannelsen i UCC har vi som
andre læreruddannelser i mange år samarbejdet med vores praktikskoler om praktikfaget. Derudover har mange lærere på
praktikskolerne og underviserne på UCC
på eget initiativ fundet sammen og i fællesskab lavet større eller mindre projekter.
De nye reformer af skole og læreruddannelse afspejler, at vore ildsjæles hidtidige
praksis er fundet så betydningsfuld for
både elevernes og de studerendes læring,
at der nu indgås bindende aftaler, hvor
samarbejdet formaliseres. Forestillingen
er, at skolen skal åbne sig mere mod det
omgivende samfund, og at læreruddannelsens adgang til skolens praksis skal lettes.
Dette sker så de studerende på læreruddannelsen løbende kan have kontakt
til den praksis, de skal ud og agere i som
færdiguddannede. Alt sammen med det
overordnede formål, at alle elever i folkeskolen bliver bedst muligt udfordret, så de
kan blive så dygtige, de kan. Intentionerne
er ambitiøse.
Samarbejdet med de studerende og
undervisere fra læreruddannelsen både
udfordrer og inspirerer mig fagligt og
didaktisk. Et sådan samarbejde fornyer
og bekræfter min viden og tilgang til
undervisningen.
Det der sker i dialogen med de studerende og undervisere i forbindelse med
planlægning og gennemførelse af undervisning, er, som jeg ser det, et tiltrængt
supplement i en undervisningsverden,
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hvor tid til fordybelse og diskussion er en
stor udfordring.
Lærer på Syvstjerneskolen

Udstrakt praktik
I den ny læreruddannelse er praktikfaget
delt op i tre praktikniveauer, der gennemføres som 3 x 6 uger. På UCC har vi valgt,
at der i tilknytning til hver praktikperiode er undervisning og vejledning med
UCC-praktikundervisere på læreruddannelsen ud over praktik og vejledning på
praktikskolen. Vi har desuden valgt at
strukturere de tre praktikniveauer på forskellig vis. Vi forstår 6 ugers praktik som
30 praktikdage, og vi organiserer dem
enten i en sammenhængende blok eller
over en længere periode som udstrakt
praktik. Vi har de sidste år forsøgt os med
forskellige måder at strække den første
praktikperiode på. På baggrund af evalueringer af de tidligere års erfaringer 4 har vi
i dette studieår forsøgt os med en organisering, hvor de studerende i efterårssemesteret er i praktik 2 dage om ugen i
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15 uger. De tre øvrige dage er de studerende på UCC, hvor de har 2 sideløbende
moduler: Et i deres undervisningsfag og et
i fagområdet ”Pædagogik og lærerfaglighed” (modulet ”Lærerens tilrettelæggelse
af undervisning”).
Et af målene med at lade praktikken forløbe over 15 uger er at give de studerende
mulighed for at deltage i skolens liv. Det
vil sige at følge elevers læring og udvikling
over tid, at følge en lærers opgaver over
tid og at gøre sig erfaringer med at skabe
relationer til elever, kollegaer og forældre
gennem mere end en 6-ugers periode.
Et andet mål med denne organisering,
hvor de studerende er studieaktive både
på skolen og på UCC, er at give mulighed
for at tilføre læreruddannelsen nyt liv gennem et samarbejde mellem de tre moduler: praktik, undervisningsfag og ”Lærerens tilrettelæggelse af undervisning”.
Reelt samarbejde mellem skole og
læreruddannelse
I praktikfaget på UCC er aktionslæring i
fokus i forhold til de studerendes udvik-
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ling af deres læreridentitet og i den
forbindelse udvikling af deres kompetencer inden for didaktik, klasseledelse og
relationsarbejde, som er praktikfagets
tre hovedområder. Livet på skolen bliver
via den udstrakte praktik en aktiv del af
uddannelsens liv. Erfaringerne med de
studerendes aktioner i skolen bearbejdes
i den del af praktikfaget, der foregår på
UCC. Undervisningsfaget og ”Lærerens
tilrettelæggelse af undervisning” har
desuden hele tiden mulighed for at spille
sammen med de studerendes konkrete
skolepraksis, enten sideløbende eller i
form af tværfaglige forløb/projekter.
Jeg oplever, at de studerende og jeg
taler om både teori og praksis på en helt
anden måde, når de studerende løbende
kan trække deres egne konkrete erfaringer og oplevelser fra praktikskolen
med ind i undervisningen på Zahle. Det
giver noget helt andet, end når vi bruger
andres praksis fx på video – de får et
”målrettet blik” i øjnene, og det bliver
tydeligt for dem, hvorfor de uddanner sig
til lærere. Det bliver naturligt for dem at
tænke: ”Vi skriver lige til Silke og spørger,
om …” Jeg oplever også, at det er en helt
anden måde at komme på praktikbesøg
og trepartssamtaler på – praktiklærerne
og jeg har faktisk et reelt samarbejde om
at uddanne studerende til lærere, og jeg
er ikke en ”mystisk en” fra læreruddannelsen, for vi kender allerede hinanden.
Underviser i matematik på Zahle.
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Svært at koordinere
Skolerne og vi på UCC ser mange kvaliteter i disse muligheder, men organiseringen
støder også på vanskeligheder. Her kan fx
nævnes:
- Skolernes vanskeligheder med at sikre,
at de studerende får et praktikskema,
som indeholder timer i deres undervisningsfag, når det er læreruddannelsen,
der må fastsætte de to dage, hvor de
studerende er i praktik.
- De studerendes vanskeligheder med at
prioritere deres tid, så de får forberedt
og efterbehandlet både praktikken og
undervisningen på læreruddannelsen
- Undervisernes balancegang mellem
at tage udgangspunkt i deres moduls
fagindhold og de studerendes aktuelle
behov for at forberede forløb til praktik
samt efterbehandle praktikerfaringer.
Fordelene er fortsat i overtal, og vi arbejder videre med at justere denne udstrakte
praktikform. Vi har fundet en måde at
lære de studerende at bearbejde deres
erfaringer på. De lærer at holde praksis
ud i strakt arm og forholder sig analytisk
og teoretisk. Det giver dem forbedrede
forudsætninger for at agere som profes
sionelle lærere.
Det har været rigtig godt at kunne bruge
nogle oplevelser og erfaringer fra Kongevejens Skole, så man bedre har kunnet
inddrage den teori, vi har lært og kunnet
se en sammenhæng. Jeg har fået stor forståelse for, hvor meget der ligger bag det
at være lærer. Jeg er virkelig glad for, at
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Mange lærere på
praktikskolerne og
underviserne på UCC
har fundet sammen og
i fællesskab lavet større
eller mindre projekter.

det er den her uddannelse, jeg har valgt.
Det er fantastisk at binde erfaringer fra
undervisningen op på virkelighed. Det er
meget synligt, hvad jeg har lært… og jeg
kan se forbedring hver gang. Der er flere
dybder i lærerrollen, end jeg troede.
Studerende på Zahle.

Praksissamarbejde gavner både skole og
studerende
I partnerskabsaftalen med kommunerne
er praksissamarbejdet beskrevet således:
Praksissamarbejdet er et udtryk for en
didaktisk tænkning og en måde at undervise på i Læreruddannelsens moduler.
De konkrete mål for praksissamarbejdet
tager udgangspunkt i det/de implicerede modulers kompetencemål. Praksis
samarbejdet kan antage mange former
og initieres af begge parter. Indhold
og mål aftales i dialog mellem den/de
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Vi har på UCC været meget bevidste om,
at der skulle skabes mange muligheder for
udvikling af forskellige typer samarbejde,
og nytænkningen skulle ikke begrænses af stramme krav til form og omfang.
Erfaringerne indtil nu viser, at praksis
samarbejde har mange former. På tværs
af forskellighederne i projekterne er der
en række fælles og positive træk ved det
nye praksissamarbejde5.
modulansvarlige undervisere på professionshøjskoler og de lærere, som efter
aftale med kommunen indgår i samarbejdet.
Praksissamarbejde skal bidrage med ny
viden og inspiration til undervisning og
læring både i skolen og på læreruddannelsen. Det kan ses som en didaktisk
tænkning og en måde at undervise på.
Lærerne i skolen og undervisere fra UCC
samarbejder om et fælles fagligt fokus
eller en problemstilling, som begge parter
kan have en interesse i at arbejde fælles
om og finde mulige handleforslag til.

Læreren får mulighed
for at observere sine
egne elever i konkrete
læringssituationer.

Vi har flere gange haft glæde af at høre
bibelske fortællinger fortalt af studerende fra Læreruddannelsen. Sidst var de
studerende på besøg både i en 2. klasse
og en 4. klasse, hvor de med ganske få
virkemidler formåede at tryllebinde 25
elever. Et enkelt stykke mørkeblåt stof
blev til et himmeltæppe og fortællingen
kunne begynde. For eleverne var det
en lille slags teaterforestilling og for de
studerende var det en afprøvning ude i
det virkelige liv. Vi på skolen glæder os
allerede til næste gang.
Lærer på Holmeagerskolen.

Undervisning og undersøgelse
Et praksissamarbejde kan enten dreje sig
om undervisning eller om undersøgelse
af pædagogisk praksis i skolen med afsæt
i en valgt problemstilling, der er relevant
for elevernes læring. Der kan være fokus
på en enkelt elev, på elevgrupper eller på
undervisning. Det kan være de lærerstuderende, der gennemfører undervisningen
eller undersøgelsen i praksis. Erfaringerne
og resultaterne evalueres og bearbejdes
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enten løbende eller efterfølgende med
underviser og lærer.
De forskellige former for praksissam
arbejde kan kategoriseres i følgende
overskrifter6:
- Skolen som undersøgelsesrum
- Afprøvning af konkrete undervisningsforløb
- Løbende og drypvis deltagelse i skolens
praksis
- Praksissamarbejde som udviklings
projekter
- Tekster og cases fra en skole
Styrken ved praksissamarbejdet er, at det
etablerer en direkte og konkret sammenhæng mellem det, der arbejdes med på
UCC, og det der undervises i eller undersøges i skolen. Samarbejdet giver tillige
de studerende mulighed for at undervise
eller undersøge med et afgrænset fokus
for konkret at afprøve noget, de har arbejdet med på UCC, og for at forholde sig
opmærksomt og undersøgende til elevernes læreproces og læringsudbytte.
Der har også været gode erfaringer med,
at en mindre gruppe lærerstuderende har
arbejdet sammen med en mindre gruppe
elever. Dette har skabt intense lærings
situationer, hvor alle kommer på banen.
Ikke kun de studerende profiterer af praksissamarbejdet. Læreren får mulighed for
at indgå i faglige og didaktiske diskussioner med undervisere og studerende om
eksempelvis det nyeste inden for faget.
Det giver læreren mulighed for at obser-

Uanset læseplaner,
skolereformer og
karakterrytteri, så
handler det i sidste
ende om eleverne.

vere sine egne elever i konkrete læringssituationer. Endelig giver det mulighed
for at afprøve projekter, der er vanskelige
at gennemføre selv.
Det er super svært at anvende teori!
I tilknytning til praksissamarbejdet bliver
denne udfordring min og de studerendes i fællesskab. Det bliver et fælles
anliggende og en anledning til fælles
overvejelser at skulle observere klasserumsinteraktion og efterfølgende
bearbejde disse observationer. Det
bidrager til praksisnærhed og til kvalitet… at vores praksissamarbejdslærere
fra skolerne laver oplæg på holdet om
skole-hjem-samarbejde og klasseledelse.
Underviser på Blaagaard/KDAS
Livgivende samarbejde
Der er lyst og vilje til samarbejdet. Der er
vanskeligheder, som oftest skyldes de to
institutioners forskellige rammer, vilkår,
logikker og kulturer. Det at samarbejdet
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omfatter meget kontakt mellem parterne - møder og mail om samarbejdet,
besøg hos hinanden, fællesvejledning,
fælles eksamen mm - gør det nemmere
at få det til at fungere. Det er blevet
hverdag at have studerende på skolerne,
og skolelærere og elever ses ofte på
gangene på UCC. Resultatet er fælles
læringssammenhænge både her og der.

De studerende på
læreruddannelsen kan
løbende have kontakt
til den praksis, de skal
ud og agere i som
færdiguddannede.

Samarbejdet giver læring for elever og
studerende, livslang læring for lærere
og undervisere samt liv i både skole og
læreruddannelse. Det er da livgivende!

Henvisninger
1

 lle citater i artiklen er hentet fra En pjece om praksissamarbejde. Mere samarbejde
A
mellem folkeskolen og læreruddannelsen. UCC Professionshøjskolen. www.ucc.dk

2

 æreruddannelsen på UCC er en fusion mellem Blaagaard, Københavns Dag og
L
Aftenseminarium og Zahle

3

 IVU - Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og KL
F
- Kommunernes Landsforenings aftale af 24. maj 2013 om samarbejde mellem
professionshøjskoler og kommuner om praktik i læreruddannelsen

4

 valuering af 2+3 praktik, Zahle 2013 og Evalueringsrapport om Udstrakt praktik i
E
overgangsordning til LU13. UCC januar 2014.

5


Bjerg,
H. (2013) Skoletilknytning på Blaagaard/KDAS - en evalueringsrapport og
Pilegaard Larsen, C (2010) Praksistilknytningsprojekter på Læreruddannelsen Zahle En fortælling om teori og praksis set fra Linnésgade 2 samt artikler og beskrivelser af
konkrete praksistilknytningsprojekter på både Blaagaard/KDAS og Zahle.

6

Se mere i pjecen på https://ucc.dk/laerer/om-uddannelsen/praktik/praksissamarbejde
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Kommende temaer
Nr. 2/2015
Sociale medier i Skolen
Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest
og SMS. Tidligere opfordrede vi eleverne
til at udtrykke sig så meget som muligt
sprogligt og visuelt. Vi tvang dem til at
skrive stile og aflægge rapporter i form af
farvestrålende plancher, der som regel var
udklip af ugeblade og vi opfordrede dem
til at skrive skoleblade, lave skoleradio og
producere videoprogrammer. Alt sammen
med henblik på, dels at leve op til formåls
formuleringen om deltagelse i et demo
kratisk samfund og dels at tilgodese
danskfagets indholdsbeskrivelse om
”andre udtryksformer”. Nu er mulig
hederne for kommunikation uendelige
og eleverne benytter mange af dem
helt frivilligt, ja så meget, at nogle bliver
afhængige, og det er et problem i skolen,
at elever hellere vil være på Facebook
end deltage i undervisningen. Liv i Skolen
undersøger, hvilke fordele og problemer
de sociale medier skaber for eleverne og
for skolens arbejde og hvordan skolen kan
anvende medierne til at tilgodese elever
nes læring i bred forstand.

Nr. 3-2015
Canadisk pædagogik i skolen
Ontario er specielt interessant for danske
skolefolk, først og fremmest fordi den
canadiske provins i høj grad har inspireret
den danske skolereform fra 2014.
Flere folk fra den danske uddannelsessek
tor og skoleverden har allerede taget turen
over Atlanten for ved selvsyn at se, hvad de
gør i Ontario.
Der har de fået erfaringer, som vi en dansk
skolekontekst, både på ledelsesplan og
i klasseværelset, kan blive inspireret af. Et
af mange indtryk fra klasseværelset er en
markant og vedvarende insisteren på at
arbejde efter mål og opstilling af kriterier
for centrale dele i fagene.
Dette nummer af Liv i Skolen vil videregive
en række af de erfaringer, der er gjort på
ture til Ontario i Canada og bringe indlæg,
der vurderer fordele og ulemper ved en
overtagelse af de pædagogiske principper
i en dansk sammenhæng.

Liv i Skolen vil gerne gøres bekendt med gode eksempler fra praksis i forbindelse
med temaerne og vi vil gerne sende på flere kanaler.
Kontakt os omkring et tema og vi vil vurdere, om det skal belyses i bladet, i en artikel
på nettet eller eventuelt i en video på nettet.
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