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INDLEDNING

Teaching Labs

Elsebeth Jensen, Uddannelseschef for Læreruddannelsen i VIA, april 2016.

Vi ved, det har været et problem i læreruddannelsen, hvis den teoretiske tilegnelse foregår helt isoleret fra skolens
praksis. Det øger risikoen for at teori og
praksis aldrig kommer i forbindelse med
hinanden, og dermed bliver den teoretiske tilegnelse ikke til gavn for elevernes udbytte. Det hedder i folkemunde ’at læse til lærer’ – men lige det, det
kan man faktisk ikke. Det er ikke nok
at læse, selvom det er meget vigtigt at
studere og sætte sig ind i forskningsog udviklingsresultater og teoretiske tilgange. Det er bare ikke nok, man skal
også øve sig, gøre sig erfaringer i praksis, få feedback, øve sig igen. Som lærer skal man være indstillet på at lære
og udvikle sig gennem hele arbejdslivet.
Et rammende udtryk herfor er ’Du skal
lære, så længe du har elever’.
Teaching Labs er læringsrum, hvor teori og praksis indgår i en kontinuerlig
udveksling, hvor de studerende fx først
undersøger et givet forhold gennem didaktisk og faglig teori og forsknings- og
udviklingsresultater. Dernæst planlægger de i fællesskaber undervisning og
reflekterer herover i et samarbejde med
lærerne fra skolen. Så underviser de en
gruppe af elever, dvs. de gør sig erfaringer for endelig igen at reflektere over
forløbet og erfaringerne. Det giver en
rytme i en læreproces, der vægter det
at vide – reflektere – gøre – reflektere gøre i en stadig vekslen.
Det vigtige og helt særlige ved disse
læringsrum er, at de foregår i fællesskaber, enten et eller flere hold fra læreruddannelsen i samarbejde med en eller flere klasser på en skole, eller med

grupper af studerende i samarbejde
med grupper af elever og lærere i skolen. Det er kollektive læringsrum med
fokus på undersøgelse og refleksion, fritaget for det bedømmelsesaspekt, som
findes i eksempelvis praktikken. I praktikken er det den studerendes mestring
af undervisningens praksis, det vil sige
det at kunne gennemføre undervisning,
udøve klasseledelse etc., som er i centrum.
Når man arbejder med Teaching
Labs, er det altså den udviklende og undersøgende tilgang i et kollegialt fællesskab, der vægtes. Så de studerende får
ikke kun noget ud af indholdet i et givent Teaching Lab, men måden der arbejdes på, er også med til at de udvikler
professionelle kompetencer. Sådan får
de brug for at kunne arbejde hele vejen
gennem deres lærerkarriere.
I Teaching Labs er et vigtigt princip, at
alle involverede parter skal få et udbytte af samarbejdet: de studerende, underviserne på læreruddannelsen, elever
og lærere i skolen. Alle parter skal kunne
komme med forslag til samarbejdsprojekter – og alle parter skal have muligheder for et udbytte. Samarbejdet giver
mulighed for at udnytte ressourcerne
bedre: de studerende får adgang til teori og praksis med professionsudøvelsen som kontekst. Underviserne på læreruddannelsen får direkte adgang til
aktuelle udfordringer og skolens daglige praksis. Lærerne på skolen får adgang til teoretisk og forskningsbaseret
viden og nye tilgange til undervisning
og læring.

I Læreruddannelsen i VIA har der i
mange år været et stort fokus på at udvikle et stadigt bedre samarbejde mellem undervisning i læreruddannelsen
og skolens daglige praksis. Det betyder, at de fire læreruddannelsessteder i
VIA, også inden disse blev samlet til én
læreruddannelse, har eksperimenteret
med forskellige former for samarbejde.
I reformen af læreruddannelsen 2013
blev der i forligsteksten lagt vægt på et
øget samarbejde mellem læreruddannelse og skolens praksis og samtidigt
også et større fokus på forskningsbasering. To relevante fordringer, som kan
håndteres på en række forskellige måder.
I studieordningen for Læreruddannelsen i VIA er der fra 2015 skrevet ind,
at alle uddannelsessteder skal arbejde med Teaching Labs. Det betyder, at
vi vil arbejde med en bred vifte af laboratorier, særlige læringsrum, hvor det
at undersøge, udvikle, øve, få feedback
og prøve en gang til er i centrum. Disse
særlige læringsrum har fokus på undervisning og udfolder sig ofte med deltagere fra både skole og læreruddannelse.
Dette hæfte beskriver, begrunder og
eksemplificerer Teaching Labs ideen.
Hæftet er to-delt: først gives en række eksempler på gennemførte Teaching
Labs. I anden del udfoldes de teoretiske
og forskningsmæssige begrundelser.
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Hæftet indledes med en række eksempler på gennemførte forløb på de
fire læreruddannelsessteder, der spreder sig fra et besøg på en efterskole til
overtagelsen af undervisningsforløb i
en længere periode. Der er eksempler
fra fagene dansk, matematik, historie og
idræt. Der er desuden et eksempel på
et samarbejdsforløb i et bachelorprojekt. Disse forløb er kort beskrevet af en
række kolleger og tænkes som inspiration for undervisere, studerede og lærere i skolen.
Hæftets anden del består af en teoretisk artikel skrevet af tre kolleger, som
fra forskellige vinkler har arbejdet med
teori-praksis samarbejdet i læreruddannelsen. Denne del tænkes som inspiration til teoretisk fordybelse i den læreruddannelsesdidaktiske position, som
Teaching Labs tilgangen udgør.
Jeg håber, I vil finde såvel de konkrete
eksempler som de teoretiske overvejelser inspirerende – og tænke hæftet som
grundlaget for den fortsatte udvikling af
læreruddannelsens didaktik.
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TEACHING LABS - EKSEMPLER PÅ PRAKSISSAMARBEJDE

Sprog og genrer i
3. klasse
Af Inger Maibom, lektor, Læreruddannelsen i Silkeborg

”Modelteksten præsenteres
og læses af eleverne.
Strukturen og plottet i
teksten findes og skrives op
eller tegnes for eleverne.”

”Farvende tillægsord: Knuste
vinduer, sorte ruder, hård
vind, lugtede gammelt og
fugtigt, trinene var skæve og
ujævne...”

På Læreruddannelsen i Silkeborg samarbejder et danskhold på 1.årgang med
3.klasserne på Sølystskolen.
Det faglige genstandsfelt er kompetenceområdet ”Sprog og sprogundervisning”,
og fokus i forløbet er viden om genrepædagogik og begyndende viden om systemisk funktionel lingvistik. Dette med
henblik på, at de studerende kan arbejde
meningsfyldt og integreret med grammatisk kompetence på mellemtrinnet, herunder tænke det faglige område sammen
med web.2.0 og didaktisk design.
Med henblik på opfyldelse af vidensmålene bliver der arbejdet med grundbøger
inden for sprog og sprogundervisning, herunder grammatik.

”Stemningsbeskrivelser
gennem sanselige processer:
knirkede, knagede, susede,
peb, puslede, lurede...”

Undervisningen har et dobbelt sigte,
dels den studerendes egen viden om feltets terminologi, systematik, dels den studerendes viden om, hvordan man kan arbejde meningsfyldt og integreret med
sprog og sprogundervisning på mellemtrinnet.
Forløbet har tre faser:
1. Uge 44: Fælles undervisning, oplæg,
inddragelse af digitale læremidler og resurser, gruppearbejde med forberedelse af
kommende forløb.
2. Uge 45-48: Holdet indgår i et sprogforløb med 3.a og 3.b på Sølystskolen i
samarbejde med skolens dansklærere.

3. Uge 49: Samlet evaluering af hele forløbet.
I gennemførslen af forløbet arbejder de
studerende med genren ”Gys og gru” ud
fra genrepædagogikkens Teaching Learning Model:
- Uge 45: Opbygning af viden
- Uge 46: Modellering og dekonstruktion
- Uge 47: Fælles konstruktion
- Uge 48: Selvstændig konstruktion.
Hver mandag morgen i de fire uger deltager holdet i undervisningen i 3.klasserne – forløbet er overordnet tilrettelagt af
klassens lærere og underviser fra læreruddannelsen, men de studerende er involveret i værksteder og producerer undervisningsmaterialer til de enkelte uger.
Sideløbende med forløbet på Sølystskolen har holdet undervisning på læreruddannelsen, hvor der hver uge bliver evalueret og forberedt til den kommende uge.
Undervejs er de studerende forpligtiget på
flere måder: I forberedelsesfasen arbejder
holdet blandt andet med Type with me,
de skriver i fælles dokument, bruger chatfunktion og samarbejder om planlægningen af forløbet i 3.klasse.
I gennemførelsesfasen skrives logbog,
og der indsamles elevtekster og evt. billeder
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I efterbehandlingen arbejder de studerende med analyse, karakteristik og vurdering af én eller to elevtekster fra genreforløbet Gys og Gru i 3.klasse set i forhold
til undervisningsmål for forløbet. Opgaven
rummer også en diskussion af anvendelse
af Skoletube-værktøjer i danskundervisningen på det tidlige mellemtrin.
I forløbet indgår endvidere de studerendes studieprodukter. Et studieprodukt består af tre dele og er en del af deltagelsespligten. Første og anden del udarbejdes i
grupper, den tredje del er individuel. Studieproduktet er formuleret således til den
studerende:
1. En præsentation af jeres arbejde på
Sølystskolen i form af en digital portefølje
- I kan anvende Linoit.com., wix.com eller
evt. en anden digital præsentationsform.
Porteføljen skal skabe et overblik over og
et indblik i arbejdet i jeres gruppe de fire
mandage.
2. Logbog som supplement til porteføljen.

3. En analyse på tekstniveau, sætningsniveau og ordniveau af de to vedlagte
elevtekster. Den første tekst er skrevet
inden genreforløbet, den anden tekst
efter. Desuden dine overvejelser over,
hvilken respons du vil give eleven på
teksten, som er afleveret efter genreforløbet.

Faktuelle oplysninger:
Forløbet er gennemført i
samarbejde med Nina Friberg
og Birgitte Duch, lærere på
Sølystskolen, Silkeborg Kommune.

Vil du vide mere:
Inger Maibom, lektor,
VIA Læreruddannelsen i Silkeborg.
Mail: im@via.dk

Eksempler på praksissamarbejde

VIA Læreruddannelsen

TEACHING LABS - EKSEMPLER PÅ PRAKSISSAMARBEJDE

Et samarbejde i
Fagteam Historie
Af Henrik Smedegaard Larsen, lektor, Læreruddannelsen i Skive

”Det er givtigt at se, hvordan
eleverne løser de opgaver, vi
har lavet. Som studerende får
vi afprøvet nogle værktøjer, og
det er med til at kvalificere min
eksamen i historie, at vi har
gennemført forløbet i praksis.”
(Studerende)

”Det er en anden måde at have
historie på, end vi er vant til - jeg
tror bedre, jeg kan huske tingene
bagefter.”
(Elev 9. klasse)

”QR-kodeløbet giver en god
evaluering af elevernes
faglighed, som jeg kan bruge i
min undervisning fremadrettet”
(Lærer, Brårup Skole)

Denne artikel handler om et samarbejde
inden for rammerne af ”Fagteam” ved
Læreruddannelsen i Skive. Hovedaktørerne
er fagteamet i historie, et historiehold i
læreruddannelsen og to niende klasser fra
Brårup Skole i Skive.
”Fagteam” er et samarbejde mellem Skive Kommune og Læreruddannelsen i Skive. Formålet med samarbejdet er:
- at udvikle folkeskolernes og læreruddannelsens praksisser.
- at udvikle skolernes aktiviteter i et tæt
samspil mellem seminarielærere, lærerstuderende og folkeskolelærere.
- at bringe forskningsviden ind i undervisningen.
Fagteamprojektet er inspireret af aktionsforskningsmetoden, hvor seminarielærere,
lærerstuderende og folkeskolelærere sammen foretager forandringer af praksis og
samtidig reflekterer over fag og egen undervisningspraksis.
En evaluering af fagteamets arbejde
med GPS-løb havde peget på nogle tekniske vanskeligheder ved GPS. Derfor er
teamet nu enige om at afprøve QR-kode løb. Med et QR-kodeløb kan de tekniske vanskeligheder overvindes, og der kan
lægges flere digitale elementer ind i løbet.
Fagteamet med deltagelse af fire folkeskolelærere, en underviser fra læreruddannelsen og to studerende aftaler at
gennemføre et QR-kodeløb for to 9. klasser fra Brårup Skole. Løbet skal ikke bare
være et quiz-løb, som det ofte bliver med
QR-kodeløb. Vi aftaler, at spørgsmålene til
løbet skal være på tre niveauer.

Spørgsmålene tager udgangspunkt i:
- Kundskabsspørgsmål, hvor eleverne skal bruge deres viden om et emne, fx
hvilket år blev Danmark besat af Tyskland.
- Færdighedsspørgsmål, hvor eleverne
fx skal lægge 5 billeder i rigtig kronologisk
rækkefølge eller aflæse en tabel.
- Holdningsspørgsmål, hvor eleverne fx
skal forholde sig til, hvorfor der opstår
racehad.
Spørgsmålene skal fungere som en
form for evaluering af det, eleverne har
arbejdet med indtil nu i historietimerne.
De to studerende, der har været med til
planlægningsmødet i Fagteam Historie,
fremlægger opgaven og aftalerne for historieholdet. Opgaverne bliver delt ud. Der
skal laves 23 QR-kodeopgaver, der skal laves en løbsrute, et par stykker tager sig af
de it-tekniske udfordringer. De studerende er løbende i kontakt med en lærer for
de to 9. klasser, idet der opstår praktiske
spørgsmål undervejs.
Inden løbet bliver afviklet, har vi igen
møde i fagteamet, hvor de sidste aftaler
kommer på plads.
QR-kodeløbet bliver afviklet på et par timer. Eleverne kan med deres smartphone
scanne QR-koderne. Svarene bliver sendt
pr. sms til de lærerstuderende. Efter løbet
samles svarene op i klassen. Eksempler på
konkrete opgaver i løbet: Eleverne bliver
bedt om at placere 5 fotos fra 2. verdenskrig i kronologisk rækkefølge. QR-koden er
her på et A4-ark sammen med de fem fotos, der har bogstaverne A, B, C, D og E.
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Eleverne diskuterer sig frem til en løsning og sender svaret ind pr. sms eller
skriver det ned og tager det med tilbage.
QR-koden kan også indeholde et link til
YOUTUBE, hvor man kan høre en tale af
Hitler. Eleverne kan så fx blive spurgt om,
hvordan talen er bygget op, og hvordan
den virker på dem.
QR-koden kan også indeholde et
spørgsmål om, hvordan grænserne i Europa ændrede sig efter 2. verdenskrig? Til
hjælp hænger der ved siden af QR-koden
to kort over Europa, fx et fra 1935 og et
fra 1950.
I evalueringen vurderes historieundervisningens kvalitet med brug af QR-kodeløb. Kan eleverne lære historie samtidig
med, at de bevæger sig rundt i naturen i
stedet for at blive undervist i deres klasser? Der er enighed om, at der godt kan laves kvalificeret historieundervisning ved
brug af QR-koder, men et helt undervisningsforløb om 2. verdenskrig kan ikke anbefales, da dette medie ikke har sin styrke
i fordybelsen. I stedet kan QR-koder inddrages som en del af et forløb eller til at
evaluere et forløb.

Elevernes samarbejde og diskussionerne fungerer fint, selv om det foregår stående i naturen. Det kan være et problem,
hvis der opstår kø ved en post. Placeringen af dette QR-løb er i et tilfældigt naturområde, og omgivelserne er ikke inddraget i spørgsmålene, men det er oplagt
at lave et tilsvarende QR-løb i en bymidte
med emnet ”Danmarks besættelse”, som
stadig er synlig mange steder i Danmark.
Eleverne vil her få mulighed for at opdage
og forholde sig til de mange historier, som
er lige omkring dem i dagligdagen.
Fagteam ved Læreruddannelsen i Skive
har fungeret i en årrække, det er en proces, hvor der løbende evalueres, og det
ene projekt afløser det andet. Ud over historie er der fagteam i idræt, naturfag og
sprogfag.
Eksempler på aktiviteter i Fagteam Historie:
- Historiske fortællinger
- Stjerneløb, hvor der er fokus på tid/kronologi
- Kontrafaktion med brug af KIE-modellen
- GPS-løb i Skive by, hvor eleverne skal få
øjnene op for den historie, som omgiver
dem i dagligdagen.

Praktiske oplysninger:
QR-koder kan laves vi via dette
link: www.i-nigma.com/CreateBarcodes.html
Læs mere om løbet formål og
evaluering af QR-kodeløbet på:
www.narratio.dk
Vil du vide mere:
Henrik Smedegaard Larsen, lektor,
VIA Læreruddannelsen i Skive
Mail: hsla@via.dk
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Efterskolebesøg
som optakt til praktik
Af Leif Vibild, lektor, Læreruddannelsen i Aarhus

”Besøget er lærerigt, interessant
og meningsfuldt. Vi opdager bl.a.,
at der kan arbejdes med mange
mål på en gang i et projekt, og vi
får lejlighed til at afprøve en lille
didaktisk ide over for udskolingselever inden vores første praktik.”
(Studerende)

”Set fra efterskolens perspektiv
er besøget værdifuldt, bl.a. fordi eleverne kommer i situationer,
hvor de bliver aktører i meningsfulde sammenhænge.”
(Forstander)

Eksemplet handler om et konkret samarbejde mellem Frijsenborg Efterskole og
to hold førsteårsstuderende på Læreruddannelsen i Aarhus i tilknytning til LG-modulet ”Lærer i Skolen”.
Samarbejdet er etableret ud fra følgende grundforståelser:
- Der skal etableres et møde mellem efterskoleelever og studerende, hvor de kan
træde frem for hinanden som mennesker.
- Studerende og elever skal bringes
sammen for at begge parter kan lære et
relevant fagligt indhold på en bedre måde,
end hvis de ikke mødes.
Formålet for de lærerstuderende er:
- at lære om undervisning i spændingsfeltet mellem individ og fællesskab og fra
et praksisperspektiv at få kendskab til,
hvordan begreber som tolerance, medborgerskab, myndighed, lighed, solidaritet og
mangfoldighed er betydningsfulde.
- at møde udskolingselever og lave et
interview med dem. Hensigten er en begyndende udvikling af de studerendes undersøgelseskompetence i forhold til pædagogisk praksis, som kan anvendes i
deres forestående praktik.

- at lære at producere en opgave, som
efterskoleeleverne skal lære noget af med
udgangspunkt i de studerendes undervisningsfag (dansk eller matematik) og viden
fra et forløb om didaktiske kategorier og
planlægningsmodeller.
Efter gennemførelsen er der mulighed
for at drøfte styrker, forbedrings- og differentieringsmuligheder med eleverne.
De studerende får en meget kort intro
til kategoriovervejelser og spørgsmålstyper og møder derved i praksis udfordringen med at få indsigt i elevernes oplevede niveau. Spørgsmålet er i korthed: Hvis
I gerne vil vide noget om det oplevede niveau vedr. XX, hvilke kategorier og spørgsmål kalder det så på?
Formålet for efterskoleeleverne er:
- At blive mere bevidste om betydningen af efterskolens værdigrundlag og fællesskab, fordi eleverne i mødet med de lærerstuderende bliver sat i situationer, hvor
de nødvendigvis skal kommunikere om
dette.
- At lære konkret matematisk eller
danskfagligt indhold via den opgave, de
studerende har lavet og i den efterfølgende samtale få mulighed for refleksion over
egne læreprocesser.
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Det konkrete program ser sådan ud:
08.50 - 09.25
Velkomst og oplæg i foredragssalen ved
forstanderen med mulighed for spørgsmål
fra studerende. Fokus er skolens grundlag
og begreber som bl.a. tolerance, medborgerskab, myndighed, lighed, solidaritet og
mangfoldighed på arbejde i praksis.
09.30 - 10:00
Rundvisning i grupper, hvor eleverne
fortæller om deres oplevelse af efterskoleopholdet, medborgerskab og fællesskab.
10.00 - 10.20
Kaffepause
10.20 - 11.20
Et møde på værelserne/undervisningslokalerne i små grupper med følgende
punkter:
Ca. 15 minutter til afprøvning af planlagt didaktiske ide med dansk- eller matematikfagligt fokus.

Ca. 15 minutter til respons, drøftelser
og samarbejde om udvikling af ovenstående didaktiske ide. Hvad vil eleverne gerne
lære nye lærerstuderende om ”den gode
opgave” set fra et elevperspektiv?
Ca. 15 minutter til at gennemføre det
planlagte interview.
11.30 - 11.50
Kort opsamling i salen med mulighed
for opklarende spørgsmål
Eksemplet er også tænkt som baggrund
for følgende spørgsmål: Hvordan udfordres studerende uden for praktikperioderne af lærerige brudflader mellem både
professionel praksis, forskningsviden og
læreruddannelsesrelevante teorier?

Praktiske oplysninger:
Forløbet er gennemført i et
samarbejde mellem Frijsenborg
Efterskole og to hold førsteårs
studerende fra Læreruddannelsen
i Aarhus i tilknytning til LGmodulet Lærer i Skolen.
Vil du vide mere:
Leif Vibild, lektor
VIA Læreruddannelsen i Aarhus
Mail: lvi@via.dk
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Teaching Lab i idræt
Af Karen Hedegaard, Elise Dahl Krogh, Carsten Høy, Læreruddannelsen i Nr. Nissum

”Det har været fedt at få lov til
at bringe noget nyt og trendy ud
i skolen og prøve det af med eleverne.”
(Studerende)

”Det har været rigtig spændende
at arbejde med 6. klasserne og
gøre erfaringer med idrætsundervisning i forhold til deres udviklingstrin og begyndende
pubertet.”
(Studerende)

”Jeg var overrasket over elevernes aktivitetsniveau og interesse
i Parkour – de blev nysgerrige og
interesserede i, hvor og hvordan,
man kan dyrke det.”
(Studerende)

Teaching Lab er et uddannelseskoncept på Læreruddannelsen i Nr. Nissum,
der danner rammen om eksperimentelle læringsrum på tværs af professions- og
uddannelsesfelt. Konceptet er beskrevet i
anden del af dette hæfte.
Darling-Hammonds forskning (2005,
2006) og model over lærerens kundskabsbaser (se side 23) udgør den professionsdidaktiske forståelsesramme i samarbejdet med en lærer og to 6. klasser på Sct.
Jørgens Skole i Holstebro.
På skolen er andelen af tosprogede elever henved 60 %, hvilket har betydning i
den kulturelle- og sociale læringskontekst
i idræt.
Dette udgør den konkrete og autentiske
kontekst for praksisteamets udarbejdelse
af mål og kriterier for forløbet. De studerende skal opnå 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 evaluere 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.
I undervisningen på læreruddannel-

sen arbejdes med idrætspraksis og teoretiske studier i relation til mål og kriterier
frem mod Teaching Lab. Desuden besøges skolen, hvor folkeskolelæreren fortæller om skolens praksis og kultur. De studerende får mulighed for at lytte, se og
spørge ind til den konkrete praksis, de skal
møde. Fx går vi i omklædningsrummene,
og her samtaler de studerende med folkeskolelæreren om, hvordan de på skolen håndterer udfordringerne om badesituationen. De studerende får, sammen
med deres underviser fra læreruddannelsen, mulighed for at se de fysiske rammer, tage billeder og afdække muligheder
og begrænsninger i forhold til den praksis de skal tilrettelægge. En observation af
en idrætstime eller et interview med nogle
af eleverne kan bidrage betydeligt til indkredsningen af elevernes læringsforudsætninger før det egentlige møde.
Herefter starter planlægningsfasen,
hvor de studerende udarbejder begrundede undervisningsplaner og observationsskemaer. Observationerne danner udgangspunkt for en efterfølgende didaktisk
samtale, hvor undervisningen evalueres
og erfaringerne bearbejdes gennem kollegial feedback og sparring – dels med medstuderende, dels med underviseren fra
læreruddannelsen og folkeskolelæreren,
som alle har deltaget som observatører.
Herigennem tillægges observatør-rollen
mindst lige så stor rolle som underviseren,
der gennemfører undervisningen. Dette
giver muligheder for at arbejde med mange forskellige, væsentlige facetter af undervisningen og sætte fokus på elevernes
læring, da der arbejdes i mindre grupper.
Efter undervisningen er gennemført, sam-
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tales med eleverne om deres oplevelse af
undervisningen, hvor ved eleverne inddrages som væsentlige vidensresurser og didaktiske medspillere.
Efter at Teaching Lab og de didaktiske
samtaler er gennemført, efterbearbejder
de studerende deres erfaringer i et opsummerende referat, der afrundes med
formuleringer af nye fag-didaktiske problemstillinger. Desuden udarbejder de studerende en deklaration i relation til mål og
kriterier for forløbet.
De studerende har følgende udsagn om
det kulturelle aspekt:
- Det kulturelle har været et rigtig
spændende, vigtigt og udfordrende perspektiv. Både at vi har læst om det og så
super godt, at vi kommer ud, ser og prøver
det i praksis. Der er mange vigtige pædagogiske perspektiver i det.
- Vi har erfaret, at etnisk-kulturelle forskelle ikke har haft betydning i selve gennemførelsen af idrætsundervisningen med
Parkour. Alle har deltaget på lige fod og
med hinanden. Det var et indhold, de tydeligt kunne være sammen om.
- Nogle af vores fordomme er brudt ned.
- Vi tænkte over det, fx når vi som kvindelige lærere skulle røre ved/tage i mod,
men der var ingen negative reaktioner.
Det faldt helt naturligt, og drengene tog
det med et smil.

- Det har været fint at gøre erfaringer
med kønsdifferentieret undervisning, men
efterfølgende kunne vi selvfølgelig savne,
at vi havde prøvet at have dem sammen,
og så se om der ville være forskel.
Nogle af pigerne trængte til at blive udfordret af drengene – og omvendt måske?
Hos drengene blev der observeret mere
fart og kraft, hos pigerne teknik og kontrol.

Praktiske oplysninger:

Lærer: Idrætsfaget kan noget helt andet
end andre fag kan. Når elever har problemer eller er kede af det, så hjælper det
ofte at komme til idræt – være i nuet med
bevægelse, leg og spil - og for en stund
glemme alt andet.

Vil du vide mere:

Studerendes erfaringer og refleksioner ud
fra observationer og didaktiske samtaler:
- Vi har haft mange faglige snakke og
diskussioner i forbindelse med planlægning og samtalerne efterfølgende.
- At fokusere observationer er en stadig
stor udfordring
- Opgaven med at studerende skal forberede, strukturere og lede den didaktiske
(anerkendende) samtale og feedback er
en god men stor udfordring.

Se også:
Hedegaard, K., Krogh, E. D., Høy, C.
(2015) Læreruddannelse der rykker
- helt tæt på praksis.
I LIv i skolen, nr. 1 (s. 46-56).
Aarhus: VIA U. C.

Karen Hedegaard, lektor,
VIA Læreruddannelsen i
Nr. Nissum
Mail: karh@via.dk
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Praksisprojekter som
pædagogisk udvikling
Af Lars Ustrup, Lektor, Læreruddannelsen i Silkeborg

”Lærerne giver feedback til
de studerende i forhold til
planlægning og didaktiske
overvejelser. ”

”Klassens lærere kan udfordre de
studerende med spørgsmål om
arbejdet, men også bidrage med
egne erfaringer fra klassen. ”

”Det har stor betydning for
vores læring, at vi mødes med
lærerne og får feedback på de
undervisningsplaner, vi har lavet,
så vi kan drøfte evt. justeringer.”
(Studerende)

Læreruddannelsen i Silkeborg gennemfører praksisprojekter, hvor hold i læreruddannelsen overtager undervisningen af
elever på en skole. Kvaliteten i disse projekter sikres bl.a. ved at beskrive formål og
sammenhæng med uddannelsen.
Formål er blandt andet at give de studerende:
- mulighed for at planlægge og gennemføre korte undervisningsforløb som led i
deres læreruddannelse.
- mulighed for at afprøve og videreudvikle udvalgte lærerkompetencer, som
styrker de studerendes udvikling af praksis og samtidig udfordrer deres professionelle grundlag.
- indblik i en skoles organisatoriske og
læringsmæssige ramme.
- sammenhæng mellem læreruddannelsens faglige og teoretiske fordybelse og
en skoles praksis.
- grundlag for refleksioner over eget
pædagogisk ståsted og fremtidige lærervirksomhed.
Praksisudvikling aftales typisk i maj eller juni, med henblik på, at projektet kan
indgå i studieplaner ved studiestart. Det
er vigtigt med en tidlig kontakt, så der
kan etableres forberedelsesaktiviteter inden projektstart. Underviserne kan skabe en tydelig ramme for og sammenhæng
mellem praksistilknytningen og kompetencemålene for de fag, som indgår. I tilknytning til projekterne er forberedelse,
gennemførsel og evaluering af projekterne
tænkt sammen med fokus for de studerendes læring i forskellige kontekster. Der
kan fx være et fælles tema, der er aftalt

med samarbejdsskolen, fx: differentiering,
cooperativ learning, relationskompetence, klasserumsledelse, evaluering og feedback, inklusion eller It-didaktisk design.

Samarbejdet - før
Der etableres mødesteder og læringsrum mellem skole, studerende og undervisere i læreruddannelsen. På møderne
indkredses formål og den praktiske og organisatoriske rammesætning. Studerende bliver introduceret til den lokale skolekultur og de pædagogiske og didaktiske
udfordringer, som netop denne skole arbejder med. Her udveksles fælles temaer,
som gør uddannelse og profession skarpere på hinandens udfordringer, fx it som læringsmæssig udfordring, paradigmeskift i
skole og uddannelse, kompetencemål som
grundlag for skole og uddannelse.
De studerende overværer undervisning
i de klasser, de skal undervise i. Det er vigtigt at have kendskab til eleverne, før de
studerende selv overtager undervisningen, og det er godt at etablere god kontakt med læreren. På baggrund af dette
kendskab arbejder de studerende med deres konkrete planlægning.
I et it-projekt planlægger de studerende
arbejde med it-didaktisk design i de klasser, de skal overtage. I den sammenhæng
er de studerende ”eksperter”, da de har arbejdet med it-værktøjer i tilknytning til undervisningen i læreruddannelsen.
Lærerne fra skolen inviteres til en eftermiddag på læreruddannelsen, hvor de studerendes undervisningsplaner drøftes, og
lærerne får indblik i de it-værktøjer, der
skal anvendes. Lærerne giver feedback til
de studerende i forhold til planlægning og
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didaktiske overvejelser.
Denne dobbelthed, hvor begge parter
lærer afhinanden, skaber et centralt perspektiv for det videre samarbejde.

Samarbejdet – under
Praksisudvikling fordrer, at skolens lærere kan se formålet med at give sparring
til de studerende. Det er vigtigt, at skolens
ledelse har fokus på, hvilken betydning
samarbejdet har for skolens egen pædagogiske udviklingsproces, så lærerne er
motiveret for at indgå i samarbejdet.
I projektet har de studerende mulighed
for at sparre med deres medstuderende,
egne undervisere og lærere fra skolen. De
studerende oplever, at det er positivt at
have en klasse til rådighed, så de på egen
hånd kan afprøve deres ideer om undervisningen og også deres egen lærerrolle,
men det er også godt at have en erfaren
person i nærheden, hvis der opstår problemstillinger, som ikke lige kan løses.
Hver dag afsluttes med, at holdet evaluerer timerne med deres underviser fra
uddannelsen. Her reflekteres i fællesskab
over de fokuspunkter, holdet har haft for
forløbet. Dermed indsamles der stof til
fælles anvendelse, når holdet er tilbage på
læreruddannelsen.

Samarbejdet - efter
Projektet følges op af en generel evaluering på holdene, når de studerende er
tilbage på læreruddannelsen. Det er centralt at få indkredset, hvad de studerende har lært, så perspektiverne til uddannelsen fastholdes og den fælles refleksion
kan blive et aktiv for holdets videre arbejde med undervisningsfaget.
Evaluering foregår også på skolen. I den
forbindelse har de studerende fortalt lærerne om deres erfaringer fra arbejdet.
Klassens lærere kan udfordre de studerende med spørgsmål om arbejdet, men
også bidrage med egne erfaringer fra klassen.
De studerende, som har evalueret med
skolens lærere, har udtrykt stor tilfredshed
med den form for afslutning på projektet,
da de synes det er vigtigt, at skolens lærere får en tilbagemelding på, hvordan det er
gået i klassen, mens de har været væk.
Generelt er disse praksisudviklingsprojekter givtige for uddannelsens samarbejde med praksis, netop fordi det lykkes at
gøre projekterne til en del af de studerendes uddannelse.

Praktiske oplysninger:
”Praksisudvikling” er
samarbejdsprojekter med skoler,
hvor hold i læreruddannelsen
overtager undervisningen af en
eller flere klasser på en skole.

Vil du vide mere:
Lars Ustrup, lektor, praktikleder,
VIA Læreruddannelsen i Silkeborg
Mail: lu@via.dk

Eksempler på praksissamarbejde

VIA Læreruddannelsen
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Vi lærer at måle!

- Matematik i uderummet
Af Pernille Ladegaard Pedersen, Adjunkt, Læreruddannelsen i Skive

”Jeg blev overrasket over, hvor
meget vi ændrede løbende, også
i den måde vi forklarede, hvad
eleverne skulle gøre! Vi får virkelig afprøvet vores pædagogiske
evner, det er godt at have nogen
at sparre med.”
(Studerende)

”Jeg har faktisk lært mange ting
i dag, og det er godt at se, hvor
henne jeg kan anvende matematik i virkeligeheden.”
(Elev 8. klasse)

”Jeg har fået inspiration til min
undervisning. Når man har været
lærer i mange år, er det godt at
se studerende, der kommer med
nytænkning af undervisningen.
Vi vil gerne komme igen.”
(Lærer)

”Jeg målede lige 24! ” råber den lille pige
fra 1. klasse, mens hun fægter med en
snor for at få opmærksomhed. ”Hvad målte 24? ” svarer en dreng fra gruppen tilbage. ”Hegnet!” siger pigen. ”Jamen, er
hegnet 24 med snoren?” Drengen kikker
forvirret på snoren. ”Nej, det er min fødder.
Hegnet er 24 af mine støvler!”
Læreruddannelsen Skive er fyldt med
glade børnestemmer fra tre skoleklasser.
Det er 1. og 2. klasse fra Ådalskolen og 8.
klasse fra Brårup Skole, der er inviteret til
en dag i matematikkens tegn. Dagens hovedemne for eleverne er geometri, mens
de lærerstuderende har fokus på, hvordan bevægelse kan integreres i faget matematik.
I alt deltager 50 elever, der på dagen er
delt op i henholdsvis ”yngste” og ”ældste”.
De studerende har valgt at planlægge forskellige poster, som eleverne skal cirkulere i mellem. Posterne er fx: Hvordan kan
du bruge din krop til at måle? Hvilke figurer kan vi finde omkring os?
De studerende har ansvaret for at sætte
mål for eleverne med afsæt i Nye Fælles
Mål. De skal også evaluere undervisningen
og reflektere over deres egen læring.

Samarbejde som et lærerteam
Efter et aftalemøde på skolen har de
studerende brugt studietimer i et par uger
til at planlægge dagen: Hvilke mål er der
for dagen for henholdsvis elever og studerende? Hvilken struktur skal dagen være
bygget op omkring? Skal eleverne arbejde
i grupper? Hvordan skal grupperne laves?
Hvordan bliver elever og forældre informeret? Spørgsmålene opstår naturligt i planlægningsfasen. Matematikholdet fungerer

som et ægte lærerteam, hvor alle er nødt
til at indgå kompromiser eller sige fra, hvis
de ikke kan stå inde for en beslutning. De
studerende opdager nye sider hos hinanden - hvem tager initiativ og ansvar? Der
er frustrationer over, at diskussioner trækker ud: ”Nu skal vi også videre – hvad gør
vi?”, lyder det. Alle de udfordringer, de studerende oplever, når de skal planlægge, er
med til at ruste dem til lærerjobbet. Undervejs får de feedback på forslag fra lærere og medstuderende, fx om de har opnået en god balance i informationsbrevet
til forældre og elever, hvor dagen både
skal lyde spændende, men også faglig.

Studerende på hjemmebane
Eleverne møder ind på læreruddannelsen kl. 9, da har de studerende været i
gang i over en time med at sætte op og
gøre klar. Eleverne er inviteret til at komme på læreruddannelsen, hvilket giver
de studerende mulighed for at være på
”hjemmebane”. De ved, hvor materialerne
er. De ved, hvor lang tid det tager at komme fra fællessalen til gymnastiksalen. Al
den viden og hverdagserfaring, der gør
planlægningen mere præcis. Desuden har
de studerende mulighed for at inddrage
specielle steder på læreruddannelsen i deres aktiviteter. Hallen bliver brugt til indsamling og genkendelse af figurer, på parkeringspladsen bliver flagstangen brugt til
at undersøge en højde osv. Den sikkerhed
det giver, at de studerende er på hjemmebane, virker som en ekstra tryghed, når de
møder elever for første gang.
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”Jeg har lært mange ting om arealer og omkreds, og at der er nogle specielle trekanter, der er svære at finde
ud af. Og så har jeg lært, hvordan man
finder højden på en flagstang.”

har observeret, at elever har vanskeligheder ved visse udtryk eller begreber.
På den måde er det en øvelse i lærer-elev-relationer. De studerende skal
hele tiden arbejde med sproget og måden,
de henvender sig til eleverne på.

(Elev 8. klasse)

”Vi ønskede at lære eleverne om
ensvinklede trekanter, det har vi gjort
ved at bruge flagstangen, der danner
en trekant med jorden. Eleverne danner så en lille trekant ved siden af. Ved
at sammenligne trekanterne kan de
beregne højden på flagstangen uden
at skulle kravle op i den - selv om de
umiddelbart syntes, det var den nemmeste måde at gøre det på.”
(Studerende)

Justering af planer
Både de studerende med specialisering
i ældste og yngste har valgt at lave aktivitetsposter, som eleverne kommer forbi i hold. Det betyder, at de studerende får
gennemprøvet aktiviteterne flere gange:
”Ikke to gange var ens. Vi ændrede hele tiden vores post, så den passede bedre til
elevernes niveau!” Det ses fx ved, at de
studerende løbende ændrer deres sprog,
når de skal sætte aktiviteter i gang, da de

Medstuderende giver fokuseret feedback på aktiviteterne, og eleverne giver
deres umiddelbare respons til de studerende. Hertil kommer den feedback klassernes matematiklærer og læreruddanneren giver løbende til de studerende i de
forskellige praksissituationer.
Dagen afsluttes med en fælles evaluering med studerende, elever og lærere i
den ældste gruppe.
De studerende evaluerer dagen sammen og laver et samlet skriftligt produkt
med mål og evaluering af deres læringsproces. Selve undervisningen varer blot
tre timer, hvilket er beskedent, men også
realistisk. Tre timer med tre klasser, hvordan griber vi det an?

Praktiske oplysninger:
Matematik i uderummet er
gennemført i samarbejde med
Ådalsskolen og Brårup Skole i Skive

Vil du vide mere:
Pernille Ladegaard Pedersen,
adjunkt,
VIA, Læreruddannelsen i Skive/
Aarhus.
Mail: pelp@via.dk
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Modulprøven i samarbejde med praksis
Af Raffaele Brahe-Orlandi, lektor, Læreruddannelsen i Aarhus

”Det er meget godt at kunne lave
sin egen film, i stedet for bare at
skulle se andres.”
(Elev)

”For børn og unge er medier
en integreret del af hverdagen,
de har meget elektronisk
medieudstyr til rådighed. Alene
og sammen med kammerater
udvikler de kompetencer”
.(Studerende, 1. årgang)

”Det er en læreropgave at lære
eleverne, hvordan man agerer på
de digitale platforme og også, at
de skal forholde sig kritisk til de
forskellige medieformer.”
(Dansklærer, Forældreskolen)

De studerende kan have store fordele
ved at opsøge og samarbejde med praksisfeltet, altså skolen og skolens aktører i forbindelse med studierne inden for
grundmodulerne i undervisningsfagene.
På Læreruddannelsen i Aarhus er der udviklet en model for modulprøven i modulet ”Multimodale tekster” på 1. årgang, der
forudsætter, at de studerende kommer ud
på praktikskolerne løbende igennem modulet.
Modulprøven går ud på, at de studerende i grupper skal fremstille et vidensprodukt i form af en kort dokumentarfilm, der
giver et bud på, hvordan dansklæreren kan
arbejde med multimodale tekster i skolen.
De studerende skal observere undervisning i skolen, interviewe lærere og elever
på skolen samt optage relevant materiale til filmen.
Modulevalueringen bliver derved en
form for undersøgelse, hvor de studerende skal konfrontere teori om multimodalitet med skolens praksis, deres viden bliver
derved indlejret i en relevant kontekst.
De studerende opsøger skolens elever og
lærere for at aftale, hvordan og hvornår,
der skal interviewes og filmes.

De færdige dokumentarfilm uploades
på en fælles kanal (Youtube, Skoletube,
Edmodo.com eller lign.), hvorfra underviserne, de andre studerende og relevante aktører fra skolen kan se filmene samt
kommentere og diskutere dem.
Opgaven har vist sig at være meningsgivende for de studerende, der ofte efterlyser relevans og sammenhæng i de opgaver og de krav, læreruddannelsen stiller
til dem, og den virkelighed, skolen i sidste
ende repræsenterer.
Praksissamarbejdet i forbindelse med
modulprøven bliver således en integreret
del af modulet og de kompetencemål, der
er for modulet, hvor de studerende skal
kunne planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i og med multimodale tekster, har en direkte forbindelse til skolens
praksis og dens aktører.
På læreruddannelsen bliver de færdige
film genstand for en systematisk vurdering igennem en mundtlig evaluering, hvor
de studerende skal præsentere og uddybe
det didaktiske design, de har skitseret ved
hjælp af deres dokumentarfilm.
Her indgår deres erfaringer fra mødet
med skolens elever og lærere i prøvesamtalen, og den samlede vurdering af de studerendes præstation er koblet på praksis,
samtidig med, at vurderingen tager udgangspunkt i kriterier, der lægger sig i forlængelse af modulets kompetence-, videns- og færdighedsmål.
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”I dag er tekstbegrebet udvidet, og af
den grund er det også nødvendigt, at elevernes tekstkompetencer udvides. Tidligere har information primært foregået
på skrift, men i dag påvirkes vi på talrige
platforme. På fx en almindelig gåtur ned
gennem strøget oplever og påvirkes vi
af mange multimodale indtyk, og derfor
skylder vi vores elever at give dem redskaber til at forholde sig til disse indtryk.
Det er lærerens opgave at danne eleverne til demokrati, og hermed til at blive
kritiske modtagere og kommunikatører i
et medialiseret samfund.”
(Udsagn fra studerendes dokumentarfilm)
På Læreruddannelsen i Aarhus arbejdes fortsat med udvikling af en didaktik
omkring modulevalueringer, der inddrager
skolen og dens aktører.
Eksemplet med dokumentarfilmene kan
fx udvides ved, at man inviterer lærere og
elever med ind på læreruddannelsen, evt.
til en temaaften, hvor filmene vises og efterfølgende diskuteres i fællesskab.

I eksemplet har det vist sig, at modulevalueringen både har fungeret som en
konstruktiv faglig ”opstrammer” for de
studerende og et bindeled til praksis i skolen.

Praktiske oplysninger:
Se eksempler på dokumentarfilm
produceret af 1.-årgangsstuderende på disse links:
www.youtube.com/
watch?v=l5P3j-aeq78
www.youtube.com/
watch?v=99OIgtMQwAc
Vil du vide mere:
Raffaele Brahe-Orlandi, lektor,
VIA Læreruddannelsen i Aarhus
Mail: rabo@via.dk
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Det aktionslæringsbaserede bachelorprojekt
Af Karen Hedegaard, Elise Dahl Krogh, Carsten Høy, Læreruddannelsen i Nr. Nissum

” 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. ”
(Lærer, Nr. Nissum Efterskole)

I tilknytning til forsknings- og udviklingsprogrammet ”Kontinuerligt og eksperimenterende samarbejde med praksis”
har et underviserteam ved Læreruddannelsen i Nr. Nissum i perioden 2014-2015
udviklet og afprøvet et professionsdidaktisk design til aktionslæringsbaserede bachelorprojekter.
Hypotesen er, at bachelorprojektet som
rum for professionsrettet kompetenceudvikling og værdi for professionen kan
styrkes, hvis det tilrettelægges som et
teambaseret aktionslæringsprojekt, hvor
studerende og en lærer i skolen sammen
identificerer problemstillinger, gennemfører og undersøger aktioner, rettet mod
skolens konkrete praksis.
Forud for projektets start etableres et
praksisteam, der består af en gruppe studerende og en skolelærer. I udgangspunktet skal de studerende selv være opsøgende i forhold til at finde og motivere en
lærer og skoleleder til at være deltagere i
deres bachelorprojekt. Dette kræver, at de
studerende tænker og forstår deres bachelorprojekt professionsrettet og reelt videns- og værdiskabende i og for praksis.
Der indgås en samarbejdsaftale mellem
studerende, lærer og skoleleder samt læreruddannelsen. Aftalen indbefatter, at læreren deltager i et kursusforløb sammen
med de studerende, der understøtter den
proces, praksisteamet gennemgår. Skolelederen finansierer selv lærerens arbejdstid i projektet.

Gennem hele projektforløbet har de
studerende adgang til vejledning hos deres faglige og pædagogiske vejledere på
læreruddannelsen. Endeligt formidles resultaterne og den viden, projektet har kastet af sig til praksis. Samarbejdet forløber
og fastholdes således over ca. et år.
Det professionsdidaktiske design er inspireret af Plauborg, Andersen & Bayers
(2007) faseinddelte struktur i aktionslæringen:
1. Formulering af problemstilling
2. Iværksættelse af aktioner
3. Observation af aktioner
4. Den didaktiske samtale
5. Bearbejdning af erfaringer
I et af pilotprojekterne arbejder et praksis- team omkring matematikfaget med
undersøgelser af, hvilken betydning det
kan have for elevernes motivation for deltagelse, om man anvender en induktiv tilgang frem for en deduktiv tilgang, ved opstart af emnet omvendt proportionalitet i
faget matematik?
Praksisteamet tilrettelægger og gennemfører forskellige typer af undervisningsaktioner og på baggrund af observationer og videooptagelser i 9. klasse samt
didaktiske samtaler med læreren, undersøger de elevernes deltagelse i forhold til
de forskellige didaktiske tilgange til det
matematiske emne.
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”Jeg synes ikke, der var en markant forskel på det. Men jeg følte alligevel, at
dem, der havde haft teorien først, de kom
selv med input under teoridelen, hvor
dem du havde først, der skulle du spørge
dem, inden de kom med noget, det skulle hives lidt mere ud af det første hold
end det andet hold. Men omvendt synes
jeg så, dem der havde haft teorien først,
da de så arbejdede med praksis, så kunne de godt se, når de så lavede en graf på
computeren, det er sådan en, hun lige har
vist oppe på tavlen, hvor dem der havde
haft praksis først, da de så sad og lavede
en graf, så gik de lidt i koma over, det var
sådan noget buet noget, og det blev ikke
en streg”
(Matematik, didaktisk samtale)
Med udgangspunkt i aktionslæringsprocessen og analysen af den empiri, den har
kastet af sig, skriver de studerende deres
akademiske opgave.
Det professionsdidaktiske design er under stadig udvikling og afprøves pt. (2016)
med pilotprojekter.

Læs mere:
Hedegaard, K., Krogh, E. D., Høy, C.
(2015): ”Bachelorprojektet ud af
skabet - og ind i skolen”
I Liv i Skolen nr. 1 (s. 56-63). Aarhus
VIA U. C.
På vej:
Hedegaard, K., Krogh, E.
D., Høy, C. (2016): ”Det
aktionslæringsbaserede
bachelorprojekt”
I Lektionsstudier i en nordisk
kontekst. Gyldendal Nordisk
Vil du vide mere:
Karen Hedegaard
Lektor
VIA Læreruddannelsen i
Nr. Nissum
Mail: karh@via.dk
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Teaching Labs
Af Torben Roswall, Arne Mogensen og Birgitte Lund Nielsen
3.0 TEORETISK DEL
Hæftets anden del består af en teoretisk artikel, som fra forskellige vinkler
belyser teori-praksis samarbejdet i læreruddannelsen. Denne del tænkes som
inspiration til teoretisk fordybelse i den
læreruddannelsesdidaktiske position,
som Teaching Lab’s tilgangen udgør.
Formålet med den teoretiske del er:

forbindelse dels om kvalificering af
samarbejdet mellem læreruddannelse
og grundskole, og dels om at
udvikle læreruddannelsen til i højere
grad at være forskningsbaseret.
Læreruddannelserne i VIA har været
involveret i en række forsknings- og
udviklingsprojekter (FoU) under disse
tematiske paraplyer, og det er her titlen
på hæftet ”Teaching Labs” kommer ind.

- at identificere og beskrive en række

teoretiske og empiriske perspektiver på
samarbejde mellem læreruddannelse
og grundskole, herunder perspektiver
ift. udvikling af læreruddannelse til i
højere grad at være forskningsbaseret
- at beskrive forskellige former for -,
og muligheder i, samarbejde mellem
læreruddannelse og lærerpraksis
- at inspirere kolleger i læreruddannelse
og skole til at samarbejde om udvikling
af undervisning i grundskolen – altså til
kollaborativ, didaktisk innovation
”Lad os nu lægge antagelsen om,
at uddannelse udgør en sammenhængende helhed bag os. Måske er
der ingen gennemtænkt helhed? Måske er
uddannelse en kunstig sammensætning
af dele, med visse hoveddele, som har
sine egne indre logikker og skemaer, men
savner indbyrdes sammenhæng.
Den er måske i mindre grad sammensat
på grund af en bestemt logik, og er i
højere grad resultatet af et antal revirstridigheder mellem forskellige ”skoler” og
institutioner indenfor uddannelsen”.

(Emsheimer 2000:91)
3. 1 HVORFOR TEACHING LABS?
Det er gennem de sidste tiår blevet
diskuteret både i Danmark og
internationalt, hvordan vi kan udvikle
og kvalificere den måde, vi uddanner
lærere på, oftest med reference til,
at uddannelse og efteruddannelse
af lærere er den mest afgørende
faktor ift. kvalificering af elevernes
læring (fx Hattie, 2013). I forsknings
- og udviklingslitteratur handler
nogle overordnede overskrifter i den

Læreruddannelserne i VIA: Silkeborg,
Skive, Nr. Nissum og Aarhus har alle
løbende arbejdet med udvikling af
praksissamarbejde i takt med de
seneste uddannelsesreformer.
Teaching Lab har, som det vil blive
beskrevet nedenfor, været overskrift
for et konkret organisatorisk koncept
ved Læreruddannelsen i Nørre
Nissum, men med anvendelse af
titlen Teaching Labs for dette hæfte
foreslås det som en generel betegnelse,
der dækker en ny tilgang til det at
bedrive læreruddannelse, med bred
reference til en vifte af FoU-erfaringer
med tæt praksissamarbejde og
undersøgelsesbaserede tilgange fra
alle læreruddannelserne i VIA, og ikke
mindst til international forskning.
Vigtigheden af tæt praksissamarbejde
og lærerstuderendes arbejde
med undersøgelse af lærerfaglige
problemstillinger med
forskningslignende tilgange anerkendes
internationalt (Darling-Hammond,
2006; Korthagen, Loughran & Russell,
2006).
En vigtig pointe er altså, at Teaching
Labs ideen både bygger på viden
om, hvordan samarbejde mellem
læreruddannelse og grundskole kan
kvalificeres, og på viden om hvordan
læreruddannelsen kan udvikles til i
højere grad at være forskningsbaseret.
Dette empiriske og teoretiske
fundament uddybes nedenfor, men
først lidt mere om baggrunden for
begrebet Teaching Labs.

3.2 ET UDDANNELSESDIDAKTISK
PARADIGMESKIFT
Teaching Labs som ramme om de
lærerstuderendes undervisningsfaglige
kompetenceudvikling, repræsenterer en
ny uddannelsesdidaktisk setting. Nyere
forskning i læreruddannelseskultur og
-didaktik afføder et behov for, at det
traditionelle uddannelsesparadigme – af
Svensson (1989:183) defineret som ”…
den traditionelle, akademiske opfattelse
af hvordan kundskab bør objektificeres
og tilpasses i en adskillelse mellem
kundskabsformidling i et teoretisk
centrum og kundskabstilpasning i en
praktisk periferi”– må revurderes.
Revurderingen vedrører såvel
forholdet mellem teori og praksis som
forholdet mellem uddannelsessted
og praksissted. Man kan betegne
det som et uddannelsesdidaktisk
paradigmeskift, en organisatorisk og
didaktisk udfordring, der er affødt af det
traditionelle uddannelsesparadigmes
utilstrækkelighed i forhold til at give de
studerende mulighed for at erhverve
de fornødne professionsfaglige
kompetencer.
I generelle analyser af det
fremherskende uddannelsesparadigme
i læreruddannelsen – dens
uddannelseslogik – kan man på
baggrund af Beck, Frederiksen & Iskov
(2013) sammenfattende konkludere, at:
- undervisernes/uddannelsesstedets

forsøg på at skabe en professionsrettet
sammenhæng i uddannelsen
hovedsageligt sker inden for en
uddannelseslogik (formalia, krav,
skriftlighed), afskærmet fra en
skolelogik
- praktiklærerne kun i ringe grad er
orienteret mod uddannelsens logik og
kundskabsformer – og her kun som
formelle krav
- de studerende er alene om at
bevæge sig såvel fysisk (topos)
som vidensteoretisk (logos) mellem
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PCK er det centralt, at der i
læreruddannelsen skabes og faciliteres
rum, hvor de kan bringe deres teoretiske
viden og kundskabsbase i anvendelse
i forhold til praksis, illustreret i model
over lærerens kundskabsbase.

Figur 1: Lærerens kundskabsbase. Modellen er oversat og tilpasset til
dansk kontekst fra Darling-Hammond & Baratz-Snowden (2005).
uddannelsessted og praktiksted
- de studerende er alene om at skabe
sammenhæng/oversætte/sikre transfer
mellem teori og praksis
- omsætte krav til at lykkes/relevante
kundskabsformer mellem uddannelse
og praktik
Gustavsson (2008:197) formulerer
den uddannelsesdidaktiske
udfordring således, på baggrund
af sit forskningsstudie i svensk
læreruddannelse:
”Således er professionen
udgangspunkt for uddannelsens
didaktiske valg. Læreruddannelse som
akademisk professionsuddannelse
er nødt til at formulere sin egen
professionsorienterede didaktik,
spørgsmål om indhold, form og proces
samt motiv for disse beslutninger.
Dette tvinger uddannelsen til at
eksplicitere det som i høj grad er en
implicit didaktik”.
En realisering af et organisatorisk
svar på denne uddannelsesdidaktiske
udfordring kræver, at et perspektiv
på læring som situeret, på
læreprocesser og kundskabsformer

som kontekstualiserede, og
på kompetenceudvikling som
transferrelateret, anerkendes
og udmøntes i uddannelsens
studieelementer.
3.3 TEACHING LABS – EN
BEGREBSUDREDNING
Teaching
”Teaching” indikerer, at der i Teaching
Labs er fokus er på udvikling af de
studerendes undervisningsfaglighed
– et begreb som Schnack (2000)
anvender som synonymt med det
Shulman (1986:8) betegner som
pedagogical content knowledge:
“… de særlige videns-komponenter
relateret til undervisning. Det
repræsenterer en syntese af indholdsog pædagogisk viden, herunder en
forståelse for, hvordan bestemte
temaer, problemer og emner kan
organiseres, og tilpasses til de
lærerendes forskellige interesser og
kompetencer...”
Når formålet er lærerstuderendes
udvikling af undervisningsfaglighed/

Labs
”Labs” betegner det forhold, at der i
Teaching Labs arbejdes i en særligt
organiseret uddannelsesdidaktisk
setting, et undervisningsfagligt
undersøgende og eksperimenterende
studie- og læringsrum i
læreruddannelsen.
Med laboratoriebetegnelsen
markeres et fokus på en specifik
uddannelseskultur. I Teaching
Labs arbejder de studerende
med udviklingen af deres
undervisningsfaglighed i en konkret
skolekontekst gennem undersøgelse,
udforskning og udvikling af
undervisning i grundskolen, inden
for rammen af undervisningsfag
og fagdidaktik. Dette sker i fagets
praksis i skolen, i fællesskab med
deres medstuderende, underviseren
fra uddannelsen, grundskolelæreren
og grundskoleklassen, der har faget i
grundskolen.
4.0 EMPIRISKE OG TEORETISKE
FUNDAMENTER
Som understreget i indledningen er
det en central pointe, at Teaching
Labs ideen både bygger på viden
om, hvordan samspil og samarbejde
mellem læreruddannelse og skole kan
kvalificeres, og på viden om, hvordan
læreruddannelsen kan udvikles til i
højere grad at være forskningsbaseret.
Dette afsnit med kondensater fra
forsknings- og udviklingslitteratur
starter med disse to overskrifter.
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4.1 SAMSPIL OG SAMARBEJDE
MELLEM LÆRERUDDANNELSE OG
SKOLE
Frederiksen (2011:24-25) kommer,
på baggrund af sit review af
FoU-arbejder fra 2004-2010 i
Læreruddannelsen i VIA, med en
række anbefalinger i forhold til behovet
for uddannelsesdidaktisk udvikling
af samspil og samarbejde mellem
læreruddannelse og skole, herunder
bl.a. etablering af
- rum, hvor lærere, undervisere og
studerende får mulighed for at være
aktive og sammen tale, tænke og
udvikle kollektiv viden
- rum, hvor flere parter – eksempelvis
professionshøjskoler, skoler, foreninger
og museer (alternative læringsrum),
arbejder som partnere, i en løbende
proces med udvikling af professionel
praksis
- involvering af ledelsen på skolerne i en
eller anden grad i udviklingsprojekterne
- fokus på projekter, der
eksperimenterer med ”praktikker” i
andre former, udover de ordinære
formaliserede praktikker, med henblik
på skabe større integration mellem
praktisk erfaring og undervisning på
uddannelsesinstitutionen og at skabe
dybde og bredde i praktikken
- fokus på projekter omhandlende
udvikling af undervisning i folkeskolen,
der har et toleddet sigte (udvikling
af undervisning i professionen med
efterfølgende anbefalinger til indhold i
læreruddannelse og kvalificering af de
studerendes kompetencer)
- fokus på, om det
undersøgelsesorienterede (inquiry)
faciliterer analytisk og kritisk tænkning om undervisning og udvikler
nysgerrighed over for oprindelige
begrundelser for praksis hos såvel
studerende som lærere, som basis for
professionel og fortsat professionel
udvikling (i samspil)
Frederiksen sætter i sine anbefalinger
fokus på en række organisatoriske
initiativer, som kan danne
rammen om en fortsat udvikling
af læreruddannelsen som rum for
praksisnær udvikling af de studerendes
undervisningsfaglighed. Den lokale
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organisering af uddannelsen, rammerne
om uddannelseskulturen, er afgørende
for en realisering af anbefalingerne.
Dette er i overensstemmelse
med Kvalbein, der i sin analyse af
læreruddannelseskulturen i norsk
læreruddannelse pointerer, at en
læreruddannelses kultur kan fungere
enten faciliterende eller modproduktivt
i forhold til de studerendes læring
(Kvalbein 1998:210):
”Selv hvis læring er individuel, foregår
den i en over-individuel kultur.
Læring drejer sig om at konstruere
mening: Processer som internaliserer
symboler, kategorier og begreber
som kulturen har udviklet for å gøre
verden begribelig. Kundskab udvikles
og manifesteres som konkret praksis
i konkrete situationer i denne kultur
[…] Læringen sker ved deltagelse i
social praksis, som medlem af et
sociokulturelt fællesskab.”
Særligt med det sidste punkt på
listen ovenfor fra Frederiksen (2011)
understreges koblingen mellem fokus
på det sociokulturelle fællesskab
(Kvalbein, 1998), og en forståelse af
lærerstuderendes og læreres læring,
hvor en undersøgelsesbaseret tilgang
(inquiry) er central.
Samarbejde om praktik
Frederiksen (2011) diskuterer også
aspekter, der er relevante i relation
til samarbejde mellem profession og
uddannelse om lærerstuderendes
praktik, fx i relation til dialog og
gensidighed: ”Det kan være en god
idé, at man i fremtidige projekter,
hvor der er tale om samspil mellem
profession og uddannelse sætter fokus
på gensidighed og deltagerstyring ikke
blot i forhold udbytte og interesse, men
også i højere grad i forhold til dialog og
ansvar” (Frederiksen, 2011:20). I relation
til praktik kan der naturligvis ikke være
fuld gensidighed i relationen mellem
praktiklæreren og de studerende, hvor
den første part formelt er den anden
parts vejleder og underviser. Men begge
parter kunne måske få større udbytte
af en fælles teoretisk reflekteret
undersøgelse af praksis?

En af udfordringerne har
erfaringsmæssigt været mødet mellem
den studerende og læreren i folkeskolen
om den konkrete undervisningsplan.
De studerende tager ofte afsæt i
didaktiske planlægningsmodeller og
fagdidaktiske overvejelser baseret
på teori og har sjældent udarbejdet
særligt detaljerede lektionsplaner. De
bliver også sjældent præsenteret for
erfarne læreres egen planlægning i
skriftlig form, så de mulige dialoger
om undervisningsplanen går ofte
på handleanvisninger i konkrete
kontekster. Hvis den teoretiske viden,
som de(n) studerende møder op med,
ikke opleves at kunne anvendes i
dialog om praktikken, 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,
ad. Lindharts (2007) begreb om
læringsbaner:
”… lærerstuderende skaber deres
personlige læringsbaner forskellige
fra … fastlagte institutionelle
deltagelsesbaner. Disse læringsbaner
afhænger af den lærerstuderendes
grunde til at blive lærer samt det
lærerbillede, som den studerende
har af sig selv som lærer, i
kombination med forhold, der
vedrører uddannelsen…uddannelsens
indhold og/eller form opfattes som
relevant, når den studerende kan
relatere indhold/form til forestillinger
om sit fremtidige virke som lærer
og interessant, når uddannelsens
indhold knytter an til andre
handlesammenhænge væsentlige
for den studerende…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).
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Et konkret eksempel på hvordan
udbyttet af planlægningssamtaler kan
forbedres gennem samarbejde om
lektionsstudier følger i afsnit 5.5.
4.2 FORSKNINGSBASERET
LÆRERUDDANNELSE
I relation til de nævnte overvejelser om
samarbejde om undersøgelse af praksis
(”inquiry”) er det interessant at se
nærmere på, hvad det vil sige at bedrive
forskningsbaseret læreruddannelse.
Begrebet ”forskningsbaseret
uddannelse”, som der klassisk refereres
til bl.a. på de danske universiteter,
stammer oprindeligt fra det
Humboldtske universitet i Berlin. Idealet
er, at de studerende ikke bare skal
undervises, men at de skal lære ved at
indgå i de videnskabelige processer.
Healy (2005) illustrerer
forskningsbaseret uddannelse i en
matrix med de to akser, der hhv.
illustrerer et kontinuum i, om de
studerende er tilskuere, eller om de er
aktive deltagere, og et kontinuum fra
fokus på forskningsindhold til fokus på
forskningsmetoder og -processer. Han
diskuterer, hvordan undervisningen på
mange universiteter oftest vil være i
det kvadrant, hvor det er forskningens
indhold, som er i fokus, med en
aktiv forsker som forelæser og de
studerende mest i rollen som tilskuere,
men undervisning som faciliterer de
studerende i aktivt forskningslignende
arbejde er mindst ligeså vigtigt, hvis
man skal tale om forskningsbaseret
uddannelse (Healy, 2005).
Baseret på dette må man sige, at
forskningsbaseret læreruddannelse
både må indebære, at de studerende
skal møde og arbejde med
forskningsbaseret indhold, og at de
selv skal arbejde undersøgelsesbaseret
og med udforskning af praksis som en
del af deres professionelle lærings- og
dannelsesproces.
Fra disse to helt centrale og
sammenflettede pointer i Teaching
Labs ideen fortsættes til nogle
teoretiske referencer til voksnes
læreprocesser og læringsfællesskaber,
bl.a. som ramme for fortsat professionel
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udvikling for skolens lærere. Der vil
løbende blive henvist til, hvordan
Teaching Labs ideen refererer til den
forskningsbaserede viden inden for
disse områder.

“De fysiske og sociale kontekster hvor
en aktivitet finder sted, er en integreret
del af aktiviteten og aktiviteten er en
integreret del af den læring, der finder
sted inden for dem”.

4.3 VOKSNES LÆREPROCESSER

Transfer
Transferbegrebet kan anvendes til at
identificere og beskrive muligheder
og betingelser for at kunne anvende
kundskab, viden og færdigheder
tilegnet i en uddannelseskontekst
til kvalificering af handling i praksis.
Transfer betegner med andre ord
”anvendelse af viden og kunnen lært
i én sammenhæng til at kvalificere
handling i en anden sammenhæng”
(Wahlgren 2009) eller ”omsætning af
kompetencer” (Poulsen 2002). For at
kunne realisere kompetenceudvikling
kræves en anvendelseskontekst – det
som Poulsen (2002) betegner som en
omsætningskontekst. Om betingelserne
for at transfer kan ske, konkluderer
Wahlgren (2009:22):

Situering og kultur
Merriam & Caffarella (1999) påpeger
på baggrund af forskning i voksnes
læreprocesser, at et bærende element
i voksnes oplevelse af læring som
meningsfuld, er den konkrete, kulturelle
situering i læreprocessen (Merriam &
Caffarella 1999:241-243):
”Læreprocessen ændrer sig fra
at dreje sig om hukommelse, og
hvordan vi behandler perceptioner
kognitivt til at dreje sig om de
kontekster og set-tings i hvilke
disse perceptioner foretages. [...]
En væsentlig konsekvens af at
anskue kognition ud fra et kulturelt
perspektiv, er de kritikpunkter, der er
blevet fremført i forhold til traditionel
uddannelsesdidaktisk teori og praksis.
Det vigtigste af disse kritikpunkter er
en udfordring for den grundlæggende
forestilling om, at læring er noget,
der sker i det enkelte individ. Læring
omfatter snarere samspillet mellem
de studerende og den sociale
kontekst, hvor de fungerer”.
Teaching Labs er et kulturskabende,
uddannelsesdidaktisk element
i og med, at det udgør et
fælles referencepunkt for
uddannelsens aktører. I en
læreruddannelsessammenhæng
repræsenterer Teaching Labs et
kontinuerligt, skoleforankret korrektiv
til de etablerede forståelser af skolens
opgave, undervisningen og elevernes
læring.
I den forbindelse er det væsentligt at
notere sig kontekstperspektivet, altså
at den fysiske og sociale kontekst, hvori
den lærestuderendes læringsaktiviteter
og kundskabstilegnelse foregår, er
en integreret del af læringsudbyttets
karakter (Timperley, 2011):

”Det er helt afgørende for transfer,
at den lærende har et behov for at
lære det, der bliver undervist i, og kan
se nytten af det, der læres, i forhold
til arbejdssituationen. […] Hvis den
lærende har en klar målsætning i
forhold til anvendelsen øges transfer ”.
I et transferperspektiv aktualiseres
behovet for at kundskabstilegnelse
og kompetenceudvikling foregår i
et kontinuerligt, nært samspil med
anvendelses- og omsætningskonteksten.
Dermed underbygges de tidligere anførte
anbefalinger fra bl.a. Frederiksen (2011).
Kohærens
En uddannelsesmæssig gevinst ved
Teaching Labs er desuden muligheden
for at medvirke til skabelse af kohærens
i uddannelsen. Kohærens handler
i en uddannelsessammenhæng i
følge Grossman, Hammerness &
McDonald, (2009) om, i hvor høj grad
grundlæggende målsætninger om
undervisning og læring deles af alle
aktører i uddannelsen og i hvor høj
grad uddannelsen indholdsmæssigt
og organisatorisk er tilrettelagt i
forhold til disse målsætninger. I samme
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perspektiv peger Young (1993) på, at
teoretiske studier uden en integreret
anvendelseskontekst er ufrugtbare:
”I dette perspektiv er uddannelse
og kompetenceudvikling gennem
ren abstraktion, ikke til megen
nytte. Læringssituationer skal
snarere i det mindste, for at bestå
’autenticitetstesten’, rumme nogle
vigtige kendetegn på virkelighedens
problemløsning, herunder dårligt
strukturerede, komplekse mål, en
mulighed for påvisning af relevant
versus irrelevant information, aktivt
og skabende arbejde med at finde
og definere problemer samt med
at løse dem, involvering af den
studerendes overbevisninger og
værdier samt en mulighed for at tage
del i kollaborative, interpersonelle
aktiviteter”
(Young 1993:45).
Damsgaard & Heggen (2010) påpeger,
at meningsfuld sammenhæng i
uddannelse er en forudsætning for
læring og kvalificering. Grimen (2008)
fremhæver endvidere det forhold, at
i en professionsuddannelse skabes
sådanne sammenhænge gennem
noget andet og mere end bestræbelser
på etablering af teoretiske synteser,
eksempelvis gennem samarbejde
mellem fag og moduler i uddannelsen.
Årsagen er, at fagenes kundskabsbaser
er mangfoldige og heterogene, hvilket
betyder at de forskellige elementer
i en professionsuddannelse ikke
uddannelsesdidaktisk kan bindes
sammen af selv nok så omfattende og
sammenhængende teorikonstruktioner:
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”Forskningen peger på, at det mangler
sammenhæng og helhed i læreruddannelsen. Den er fragmenteret og
ikke så konsistent. Sammenhængen
mellem teori og praksis er svag.
Underforstået er den teoretiske
vidensbase om professionen i
læreruddannelse svag”
(Haug 2008:6).
I relation til dette perspektiv på
professionslæring anfører Munthe &
Haug (2010) at forholdet mellem teori
og praksis i professionsuddannelserne
rummer mindst tre aspekter:
”(1) teoretisk viden må kunne
anvendes, (2) der er meget praktisk
viden som ikke lader sig begrunde
teoretisk, og (3) da professioners
vidensbase sædvanligvis er heterogen,
findes der flere slags forhold
mellem teori og praksis i kernen af
professionelt virke. Integrationen
af videnselementerne i en
professionsuddannelse vil derfor være
vanskelig, men den kan bedst ske […],
gennem de praktiske udfordringer i
erhvervet. Det er altså i praksis eller
gennem praktiske problemstillinger,
det er muligt at skabe integrering i
professionsuddannelser (praktiske
synteser)”
(Munthe & Haug 2010:190) .
I dette perspektiv er det muligt at
forstå, at målene for og indholdet i
et Teaching Lab-forløb må omfatte
en bred vifte af undervisningsfaglige
temaer, fx:
- at udvikle lærerstuderendes didaktiske

”Ting hænger sammen fordi de
er nødvendige for at gennemføre
bestemte opgaver, ikke nødvendigvis
fordi deres sammenhæng er godt
teoretisk begrundet”.
(Grimen 2008:84)
Eller som Haug (2008) udtrykker
det, når han peger på den udfordring
læreruddannelsen – på baggrund af
hans forskning – står overfor:

kompetencer i forhold til planlægning,
gennemførelse og udvikling af
undervisning, herunder fx
- at udvikle lærerstuderende
proceduremæssige færdigheder, fx
anvendelsen af konkrete læremidler,
undervisnings- og arbejdsformer
- at udvikle lærerstuderendes
færdigheder i observation,
problemløsning, analyse og kritisk
tænkning
- at udvikle lærerstuderendes

lærerfaglige kompetencer i
mundtlighed/dialog i klasserummet,
evaluering og faglig feedback.
4.4 PROFESSIONELLE
LÆRINGSFÆLLESKABER
Tænkningen om professionelle
lærende fællesskaber stammer
fra generel organisationsteori.
Kernebegreber er effektiv feedback,
samarbejde og praktisk orienteret
medarbejderudvikling, og der er
fokus på opbygning af en kultur med
fælles holdninger som en lærende
organisation. I begrebets tilpasning
til skoleverdenen er denne form
for organiseret samarbejde blevet
kaldt for Professional Learning
Communities (PLC) eller professionelle
læringsfællesskaber, og anvendes i
forhold til at bygge samarbejdende
og støttende strukturer op blandt
lærerne på skolen (Vescio et al. 2008;
Albrechtsen 2013).
Vescio, Ross og Adams (2008)
beskriver i et review den effekt, som
læreres deltagelse i pro-fessionelle
læringsfællesskaber (PLC) har i forhold
til at ændre deres undervisningspraksis
og i forhold til elevernes læring.
Begrebet PLC er ikke skarpt
afgrænset i artiklen – formentlig
med udgangspunkt i at det er en
reviewartikel, og at de analyserede
kilder ikke har en identisk forståelse
af begrebet. Men i artiklen anføres
nogle væsentlige egenskaber, der
adskiller grupper, hvor man kan tale
om stærke/velfungerende PLC.
Hensigten er - gennem samarbejde –
at ændre undervisningspraksis til gavn
for børnenes læring. Det fordrer bl.a.
følgende:
- fælles opfattelser/normer i forhold til
elever, læring, forældre, m.m.
- tydeligt fokus på elevers læring (skift
fra fokus på undervisning af elever til
fokus på elevers læring)
- løbende refleksiv dialog med mellem
lærerne om læseplan, undervisning og
elevernes udvikling
- afprivatisering af egen
undervisningspraksis
- fokus på samarbejde
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Overordnet er det en klar konklusion
i reviewet, at læreres deltagelse i PLC
forbedrer elevernes præstationer. Men
det viser sig, at undervisningspraksis
kun forandres, og elevernes læring
kun forbedres, hvis PLC-gruppen har
vedvarende fokus på sammenhængen
mellem de to. Det er altså ikke nok
at arbejde sammen. Arbejdet skal
have et tydeligt og fælles fokus, som
man samarbejder systematisk og
regelmæssigt om.
Der refereres også til
læringsfællesskaber i litteratur om
læreres professionelle udvikling. Her
er der fra forskningen konsensus om
betydningen af:
- fokus på konkret fagligt indhold og
fagdidaktik
- lærernes aktive læring og samarbejde
- etablering og deltagelse i fællesskaber
og netværk
- længerevarende forløb med tid til
iværksættelse af nye tiltag lokalt og til
refleksion
- bæredygtighed, dvs. sammenhæng
mellem indholdet på kursus, og dét, der
afprøves lokalt
(Borko, 2004; Desimone, 2009;
Richmond & Manokore, 2010).
I praksis er danske lærere i mange
år højst tilbudt enkeltstående
kurser uden tilknytning til egen
og kollegers praksis – kurser, som
viser sig ikke at få nogen større
eller varig betydning for forandring
af undervisningspraksis. Desuden
er tilbuddet fra mange traditionelle
efteruddannelsesprogrammer ikke
orienteret mod det faktiske behov
hos de deltagende lærerne (Van
Driel, Beijaard & Verloop, 2001), og de
standardiserede kursusforløb tænkes
ikke ind i en samlet læseplanstænkning
på den enkelte skole (Sykes, 1996).
I dansk kontekst er der i et
nyere storskala forsknings- og
udviklingsarbejde gode erfaringer
med at lade professionelle
læringsfællesskaber – i form af fagteam
og netværk – danne ramme om
professionelle udviklingsaktiviteter for
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lærere med målet om, at både lærernes
professionelle viden og i sidste ende
elevernes læring, kvalificeres (Nielsen et
al., 2013).
Fagteamet
Traditionelt opfattes fagteamet som
de lærere, der får tid til at vedligeholde
fagets samling af bøger og andre
materialer i faget og initiere eller
koordinere forskellige aktiviteter
omkring faget. Men fagteamet må
være den mest oplagte og nødvendige
ramme for initiativer med systematisk
udvikling af praksis som professionelt
læringsfælleskab.
Fagteamet er lærernes naturlige
netværk på en skole, og det er gennem
fagteam, at lærernes anseelse og
gennemslagskraft, deres samarbejde
om undervisningen, deres fokus på
elevernes læringsudbytte og deres
mulighed for fortsat professionel
udvikling, kan fremme den faglige kultur
på skolen.
Der er flere grader af samarbejde
og mange områder, der kan gøre
samarbejdet nødvendigt og/eller
udbytterigt. Opsummeret ses disse
fordele:
- Kompetenceudvikling, skole- og

uddannelsesudvikling foregår i lærende
fællesskaber
- Faglærere og ledelse skal samarbejde
om at organisere en faglig kultur, der
kan fremme udvikling af den faglige
undervisning på skolen/i uddannelsen.
- I fagteam kan man afstemme
forventninger til fælles beslutninger og
forløb.
- I fagteam kan man koordinere behov
for materialer, lokaler og andre resurser.
- Fagteam bidrager til at opdage og
benytte sig af hinandens særlige
kvaliteter med henblik på bedre
udnyttelse af særlig faglig kompetence
i faggruppen.
- I fagteam kan man støtte hinanden i at
indfri mål for undervisningen i faget.
- I fagteam kan man støtte hinanden
i at kvalitetssikre og formulere
udviklingsbehov.
- Fagteam kan give et kollegialt løft i

den faglige undervisning.
Etableringen af Teaching Labs er udtryk
for et ønske om at uddanne didaktisk
innovative og undervisningsfagligt
robuste lærere – lærere som formår
at fastholde deres faglige teori som
grundlag for kritisk refleksion og
didaktisk udvikling. Det fordrer at de
studerende i deres uddannelsesforløb
oplever den teoretiske kundskabsbases
analytiske, innovativt-produktive og
kritisk-refleksive potentiale. Det kan
fx ske gennem tæt samarbejde med
fagteam i skolen: lærerstuderende kan i
perioder deltage i fagteam i skolen og/
eller man kan i læreruddannelsen arbejde
med tilgange hvor en gruppe studerende
siges at udgøre deres eget fagteam.
Feinman-Nemser (2002) beskriver det
at lære at undervise som et kontinuum
fra læreruddannelsen, til evt. særlige
forløb for ny-ansatte lærere, til fortsatte
professionelle udviklingsaktiviteter for
lærerne på en skole (Se figur 2).
Fagteams med deltagelse af
lærerstuderende kan konsolidere eller
”booste” samarbejde om udfordringer i
skolen. Dvs. udgøre et laboratorium for
udvikling af fx relationskompetence og
klasseledelse, og udfordre forståelser
knyttet til læring og fag, og herved
udvikle både de lærerstuderendes og
lærernes kompetencer.
Lærere og studerende som udforskere
af samme praksis
I en læreruddannelseskontekst er den
aktive deltagelse af både studerende,
lærere og undervisere fra uddannelsen
af afgørende betydning for relevans og
udbytte. Dette påpeges fx af Harding &
Parsons (2011) på baggrund af deres
studier af uddannelsespraksis i australsk
læreruddannelse:
”Læreruddannelsesaktiviteter bør
eksplicitere processerne med at
overføre undervisningsforståelser og
-principper til egentlige aktiviteter i
klasseværelset. Lærere anvender ofte
undervisningsprincipper baseret på
deres egen læringserfaringer. Hvis
vi ønsker at undervisningsrum skal
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Figur 2: Feinman-Nemser (2002) beskriver det at lære at undervise som et kontinuum fra læreruddannelsen, til evt.
særlige forløb for ny-ansatte lærere, til fortsatte professionelle udviklingsaktiviteter for lærerne på en skole
være kollaborative, innovative og
kreative rum, hvor kritisk tænkning og
kvalificeret refleksion er normen, så
skal lærerstuderende gøre erfaringer
med kollaborativ praksis i kreative
rum, hvor innovation, kritisk tænkning,
og kvalificeret refleksion er normen
- modelleret og forventet af deres
undervisere på uddannelsen”
(Harding & Parsons 2011:59).
Gholami og Husu (2010) konkluderer, at
når uddannede lærere skal argumentere
for didaktiske og pædagogiske valg i
deres undervisning, baserer de ikke
deres argumentation på teoretisk
viden og evidens vedrørende børn og
læring, men derimod på en forståelse,
som er stærkt erfaringsbaseret og
kontekstrelateret.
Sådanne praksisargumenter vil typisk
baseres på lærernes egne/personlige
erfaringer med forskellige klasser og
elever og/eller forestillinger om, hvad de
bør gøre i givne situationer:

- Argumenter af normativ karakter
(”moral ethos”), som groft sagt
handler om lærerens forpligtelse til at
tilvejebringe et godt læringsmiljø for
klassen og for den enkelte elev.
- Argumenter gående på erfaring med,
hvad der er effektiv undervisning (”what
works”).

“for at klarlægge vores roller
i samarbejde og skoler, hvor
opmærksomhed giver betydelig
indsigt i, hvordan man etablerer
undersøgende fællesskaber med
lærere”

Læringsfællesskaber betragtes som
en mulig løsning i forhold til at koble
lærernes praksisviden med teoretisk
velfunderet viden.
Jaworski (2006) har beskrevet en
samarbejdsmodel for lærere i norsk
skole og læreruddannelse, der
sammen var engageret i forskning
og undersøgelser for at afprøve og
forbedre design og implementering
af opgaver og aktiviteter i skolen – i
dette tilfælde i matematikundervisning.
Læreruddannernes opgave var at bruge
“inquiry” som et redskab for lærere og
lærerstuderende. Data fra møderne blev
analyseret:

Disse erfaringer viste, at sådanne
undersøgende fællesskaber ikke er så
lette at etablere, men godt kan danne
grundlag for en kritisk justering af de
forskellige sociale rammer, som lærerne
arbejder i.

(Jaworski, 2006:206).

5.0 MODELLER FOR TEACHING LABS
Der er som nævnt i indledningen
igennem de sidste år igangsat en
vifte af udviklingsinitiativer i VIAs
læreruddannelser, som handler om
samarbejde mellem læreruddannelse
og skolepraksis. En række konkrete
eksempler på praksissamarbejde er
samlet i første del af dette hæfte.
Nedenfor er udvalgt nogle enkelte mere
overordnede initiativer, der illustrerer
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ideen om Teaching Labs.
Først beskrives det basisformat, der
er udviklet ved Læreruddannelsen i Nr
Nissum, derefter følger erfaringer med
praksisudvikling ved Læreruddannelsen
i Silkeborg, beskrivelse af Fagteam
ved Læreruddannelsen i Skive, og
sidst det såkaldte forsøgsskoleprojekt,
og erfaringer med at iværksætte
lektionsstudier i læreruddannelsen,
begge initiativer knyttet til Læreruddannelsen i Aarhus.
5.1 TEACHING LAB – ET
BASISFORMAT - NR. NISSUM
”Derfor bør organiseringen af
læreruddannelsen
give lærerstuderende konsistente
muligheder for at anvende
det de lærer i praksis, for at analysere
udbyttet af anvendelsen af det lærte
og muligheder for at anvende den nye
viden fremadrettet i deres studium.”
(Darling-Hammond & Baratz-Snowden
2005)
Ved Læreruddannelsen i Nørre
Nissum har man siden 2008 arbejdet
med et organisatorisk forankret,
uddannelsesdidaktisk koncept
kaldet Teaching Lab (TL), som netop
forsøger at imødekomme ovenstående
forskningsbaserede anbefalinger. I
alle undervisningsfag i uddannelsen
samarbejder underviseren og de
studerende med en grundskolelærer,
som underviser en klasse i faget.
Aktørerne (studerende, underviser
og lærer i skolen) udgør gennem hele
studieåret et såkaldt Teaching Lab
Praksisteam (TLP). Ansvaret for de
organisatoriske rammer, kontakten
til grundskolerne, opstarts- og
evalueringsmøder samt den løbende
evaluering og kvalitetssikring ligger hos
uddannelsesledelsen.
Konceptet Teaching Lab er
meget enkelt og i sin substans
sammenfaldende med de konklusioner
Husebo (2012) kommer til i sit
empiriske studie af læreruddannelse i
Norge:
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“At indbyde lærere fra
grundskolepraksis og lærerstuderende
til at samarbejde med undervisere
fra læreruddannelsen i gensidigt
afhængige og komplementære
praksisfællesskaber er et muligt tiltag
med henblik på at knytte en tættere
forbindelse mellem teori og praksis i
læreruddannelsen.”
(Husebo 2012:469).
Det samarbejdende og
undersøgelsesorienterede perspektiv
er med andre ord et bærende princip i
Teaching Lab. Væsentligt er det derfor
at hæfte sig ved de konklusioner
Christianakis (2010) drager i sit
empiriske studie af læreruddannelsen.
Hans resultater peger entydigt på
det kollaborative og undersøgende/
udforskende aspekt som afgørende for
det studiemæssige udbytte af dette
særlige studierum i uddannelsen:
”Således tilbyder et samarbejde
ikke kun en potentiel nedbrydning
af den historiske splittelse mellem
universiteter og offentlige skoler,
men tilbyder også kommende lærere
nyttige modeller for deltagelse i
uddannelsesforskning. Hvis lærere,
lærerstuderende og akademikere
kan begynde at se sig selv som
samarbejdspartnere engageret i
pædagogisk forskning, kan den viden
som produceres om undervisning
og læring afspejle en bredere vifte
af stemmer, ideer og perspektiver.
[...] Viden der produceres gennem
fælles praksisforskning kan
dermed føjes til den ”kodificerede”
viden som præsenteres i studiet i
øvrigt. Integration af denne type
lærerforskning i læreruddannelsen,
udstyrer lærere og lærerstuderende
med kompetencen til at være
undersøgelsesorienterede snarere
implementeringsorienterede ”
(Christianakis 2010:110-116).
Forskning i og evaluering af det
Teaching Lab-format, som har været
et organisatorisk forankret element i
undervisningsfagene ved

Læreruddannelsen i Nørre Nissum,
har påvist de studerendes udbytte af
ovenstående tænkning som et bærende
uddannelsesdidaktisk princip. Her
opleves det kontinuerlige, kollaborative
og praksisforankrede samarbejde
mellem underviseren, de studerende og
læreren i faget i skolen en stor faglig og
teoretisk udfordring for de studerende.
Især oplever de studerende at deres
studieudbytte øges i og med at kravet
om fordybelse er en naturlig konsekvens
af de udfordringer Teaching Lab rummer
i forhold til deres undervisningsfaglige
kompetence:
”Jeg synes klart, at denne kobling
af praksis og teori giver en helt
anden mulighed for fordybelse end
en almindelig praktik. […] Derudover
kommer man langt dybere ned
i problemstillingerne, fordi man
nørder i ting, der pludselig er tid til at
dybdegrave i eller bare for sjov sætte
på spidsen. Kunne man forestille sig at
hive en praktik ud og erstatte den med
nogle intensive Teaching-Lab forløb?”
(Hedegaard 2010:51).
”Du bliver simpelthen nødt til at tilegne
dig stoffet, både det teoretiske og
praktiske, når du skal ud og omsætte
det i forhold til en praksis. Det er en
noget mere krævende studieform, end
vi er vant til”
(Hedegaard 2010:59).
5.2 PRAKSISUDVIKLING LÆRERUDDANNELSEN I SILKEBORG
Ved Læreruddannelsen i Silkeborg
er der i tilknytning til de seneste
læreruddannelsesreformer arbejdet
med teamorganisering som et centralt
fundament i samarbejdet omkring praktik
og praksisudvikling. Det indbefatter fx
observation, øvelser i praksis (microteaching), arbejde med didaktiske
modeller, hvor de studerende bruger
skolerne ind i deres fag og får etableret
et virksomt samspil mellem teori og
praksis. De studerende i Silkeborg
overtager fx undervisningen på en skole
og afprøver tiltag, fx i forhold til særlige
temaer som it, målstyret undervisning,
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Ved Læreruddannelsen i Skive
har fagteam siden 2007 udgjort
den organisatoriske ramme for
praksisudvikling ml. skole og
uddannelse i fagene idræt, historie,
naturfag og sprogfag. Formålet med
samarbejdet er:
- at udvikle folkeskolernes og
læreruddannelsens praksisser
- at udvikle skolernes aktiviteter i et
tæt samspil mellem læreruddannere,
lærerstuderende og folkeskolelærere
- at bringe forskningsviden ind i
undervisningen

5.4 FORSØGSSKOLEPROJEKTET LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS
I tæt samarbejde med en række
folkeskoler i Aarhusområdet blev der
i Forsøgsskoleprojektet, 2009-13,
igangsat en række konkrete initiativer
med fokus på udvikling af praksis, og
med deltagelse af lærere og elever fra
partnerskabskolerne, lærerstuderende
og undervisere fra læreruddannelsen.
Intentionen var at styrke samarbejde
og et umiddelbart erfaringsog vidensflow mellem skole og
læreruddannelse også i tiden mellem
praktikperioder, og øge muligheden
for en løbende vekselvirkning mellem
teoretiske undersøgelser og praktiske
håndteringer af udfordringerne i skolens
virksomhed - til gensidigt udbytte for
henholdsvis læreruddannelse og skole.
Målet med dette udvidede samarbejde
var, at udnytte parternes ressourcer
optimalt til gavn for elevernes læring,
udvikling og trivsel, den studerendes
uddannelse, samt fortsat professionel
udvikling for lærerne i skolen og
underviserne på læreruddannelsen.
Projektet havde teoretisk bl.a. reference
til Deweys (1916/2006) tanker om en
undersøgende og eksperimenterende
arbejdsform. Teori-praksis forholdet
var tænkt som et gensidigt udviklende
forhold, hvor der tages udgangspunkt
i praktiske gøremål eller opgaver i
professionen:

Fagteamprojektet er inspireret
af aktionsforskningsmetoden, da
læreruddannere, lærerstuderende og
folkeskolelærere sammen foretager
forandringer af praksis samtidig med, at
fælles refleksion udvikler fag og egen
undervisningspraksis.

”de problemer og udfordringer
der findes her, og derfra arbejdes
med undersøgelse som inddrager
eksisterende viden og forskning, for
så at eksperimentere og afprøve nye
muligheder, der giver ny viden, i en
form for spiraludvikling”

Fagteam-tanken er de seneste år
blevet revitaliseret ift. skoleudvikling
og kompetenceudvikling, fx ved brug
af Q-modellen, der understøtter, at
kompetenceudvikling foregår ”i lærende
fællesskaber, så organisationen - skolen
og fagteamet - udvikler sig samtidigt
med den enkelte lærer (Nielsen, 2013).

(Hedegaard & Nielsen, 2012).

understøttende undervisning eller
bevægelse.
Det tværprofessionelle element (DTE)
er i Silkeborg brugt direkte i samarbejde
med praksis, idet lærere og pædagoger
samarbejder om udvikling af skolens
læringsrum.
5.3 FAGTEAM LÆRERUDDANNELSEN I SKIVE
Fagteamet kan med faget
som omdrejningspunkt være
en organisatorisk ramme for
praksisudvikling på tværs af grundskole,
ungdomsuddannelse, universitetsfag,
videnskabsfag og forskning. Fagteam
kan både virke internt på en skole og i
samspil med uddannelser på forskellige
niveaer.

Evalueringen af forsøgskoleprojektet
var overordnet set positiv (Hedegaard
& Nielsen, 2012). De forskellige aktører
fremhævede et stort udbytte fra
disse nye mødesteder i krydsfeltet
mellem skole og læreruddannelse og
mellem forskning, udvikling og praksis,
herunder mulighederne for at udvikle
og afprøve ideer og nye forståelser med
hinanden. Lærere, lærerstuderende

og undervisere ved læreruddannelsen
har i artikler i temanummer af Liv i
Skolen (2012) beskrevet en vifte af
de initiativer, der blev sat i gang og
erfaringerne fra dem. Det handlede fx
om:
- en lejrskole for en 6. klasse, der blev
gennemført i samarbejde mellem
lærere fra en partnerskabsskole, en
underviser fra læreruddannelsen og et
naturfagshold
- en kanondag med elever i tre 7. klasser,
med fokus på oplevelsesorienteret
litteraturpædagogik som en vej til at
åbne ældre tekster
- afprøvning af ny fleksible klasselokaler,
både møbler mm og didaktisk tænkning
om klasselaboratorier
- en demokratidag på en lokal skole,
hvor fokus ikke var at informere
eleverne om demokrati, men i stedet på
i fællesskab ”at gøre” demokrati
- en temauge for alle elever på en lokal
skole, om klima og klimaændringer, ifm.
klimatopmødet i København.
På projektets sidste år blev der særligt
arbejdet med, hvordan lærerstuderende
i deres bachelorprojekter kan
undersøge reelle lærerfaglige
problemstillinger i tæt samarbejde
med skolerne. Dette er, sammen med
nogle øvrige evalueringsresultater, bl.a.
beskrevet og diskuteret med teoretiske
referencer til begreber som ”det 3.
læringsrum” (Nielsen og Hedegaard,
2016). Her henvises også til pointen fra
Dewey om, at erkendelse eller læring er
en proces hvor tanke og handling følges
ad (”thoughtful action”). ”Learning by
doing” alene er misvisende og kan føre
til praktisisme. I den proces Dewey
kalder erfaring, lærer man ikke af bare
at gøre.
Der skal være tale om en meningsfuld
aktivitet, hvor handlingen har et
sigte eller mål, og hvor de problemer,
man støder på i processen, fører til
refleksion, undersøgelse (”inquiry”)
og videre tænkning, for så at blive til
vækst i erfaring. Sent i sit forfatterskab
foreslog Dewey derfor ”Learning by
doing” erstattet af ”Learning by inquiry”
(Englund, 2004).
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Inquiry – samarbejdet om reflekteret
undersøgelse af praksis – er helt
centralt i Teaching Labs ideen,
fremhævet flere steder ovenfor, og
tilgangen fra forsøgsskoleprojekt
med løbende vekselvirkning mellem
teoretiske undersøgelser og praktiske
håndteringer af udfordringerne i skolens
virksomhed vil fortsat blive udviklet
under denne overskrift.
5.5 LEKTIONSSTUDIER I
LÆRERUDDANNELSEN
Der har de seneste år været fokus på
lektionsstudier både i international
forskning og i dansk kontekst, fx har
Mogensen (2015) undersøgt, hvordan
lektionsstudier kan være en ramme
og metode for kollegial faglig sparring,
der øger forekomsten af faglige
pointer i matematikundervisning.
Lektionsstudie-konceptet er
også anvendt i en række forløb i
læreruddannelsen, og fra de første
afprøvninger har resultaterne peget på,
at dette kan være en måde at øge de
lærerstuderendes professionsfaglige
udbytte og deres oplevelse af ligeværd
i samarbejdet med de erfarne lærere
(Rostgaard et al, 2015), ad den
problematik der er rejst i afsnit 2.1 i
relation til samarbejde om praktik.
Et konkret projekt ved
Læreruddannelsen i Aarhus i 2014,
hvor lærerstuderende og praktiklærere
samarbejdede om lektionsstudier, blev
tæt evalueret. Målet var at undersøge
om lektionsstudier i praktikundervisning
og praktikvejledning kunne optimere
udbyttet for både studerende og
praktiklærere. Rostgaard et al. (2015)
beskriver særligt erfaringerne fra det
fælles omhyggelige arbejde med valg af
mål og udarbejdelse af en lektionsplan.
Denne planlægning af en studielektion
er første trin i et lektionsstudie, og
følges op af implementering, hvor
én af de studerende underviser
i studielektionen og de andre fra
gruppen observerer, fulgt af trin tre med
diskussion af observationer og mulige
forbedringer, og en evt. gentagen
implementering.
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Den omtale undersøgelse viste tegn på
- at lektionsstudiestrukturen virker som
en ramme, der giver de studerende
mulighed for at forme proces og
indhold i praktiksamtalen
- at planlægningen bliver mere
systematisk
- at praktiklærerens rolle ændrer sig hen
imod et mere ligeværdigt samarbejde
om planlægning og udvikling af ideer til
undervisning
- at strukturen fremmer skift fra fokus
på, hvad eleverne skal lave, til hvad
eleverne skal lære og hvordan, og den
fælles refleksion over mulige valg:
grobund for flere og alternative ideer
(Rostgaard et al., 2015:95)
Disse erfaringer med lærerstuderendes
positive udbytte fra lektionsstudier er i
overensstemmelse med resultater fra
international forskning. Fx redegør Lu
(2010), baseret på et review, for hvordan
peer coaching blandt lærerstuderende
kan udvikle aktive og reflekterende
studerende. Det fremhæves dog også,
at udfordringerne bl.a. kan være de
studerendes manglende færdighed i
observation, tidnød, arbejdsbyrde og
organisering. Lambson (2010) vurderer,
at en lektionsstudiegruppe kan danne
grundlag for de nyuddannede læreres
(mer)læring, gennem deltagelse i en
lektionsstudiegruppe over tid. Med
afsæt i Lave og Wengers begreb om
situeret læring, understreges det
vigtige i, at de nye lærere får mulighed
for legitim perifer deltagelse og at
denne deltagelsesform anerkendes
som legitim, dvs. at de anerkendes som
faktiske deltagere i fællesskabet.
Deltagelse ses som læring, og der er
fokus på, hvorledes de mere erfarne
lærere og en gruppeleder stilladserer
de nyuddannede læreres deltagelse
(Lambson, 2010:1667).
Lektionsstudiekonceptet vil ligeledes
fortsat blive udviklet under overskrift af
Teaching Labs.
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Du kan også gøre sådan...
På et engelskhold ”adopterer”de studerende hver en elev
fra 7. klasse. På et indledende møde får de studerende
indsigt i klassens niveau, og der sættes ansigt på
hinanden. Eleverne afleverer herefter alle deres skriftlige
opgaver til de studerende. Klassens engelsklærer er Cc
på alt kommunikation. De studerende giver feed back på
elevernes skriftlige arbejde. Projektet tager udgangspunkt
i modulet ”Sprog og sprogbrug”, men forløber over
halvandet år.

I modulet ”Multimodale tekster” forbereder og afholder
danskstuderende workshops i kortfilm for elever fra 8.
klasse. De studerende arbejder forud for projektet med
kortfilm både analytisk og produktionsorienteret. Eleverne
deltager i de planlagte workshops på læreruddannelsen.
Her arbejdes med ide, manuskript og storyboard. Efter
workshopdagen fortsætter eleverne med filmproduktion
på skolen. Forløbet slutter med filmfestival på skolen, hvor
forældre og studerende er inviteret med.

1. årgang laver teambuilding for skoleelever. Målgruppen
er fx skoler, som i overbygningen laver nye sammenbragte
klasser. Teambuilding starter for de studerendes
vedkommende allerede i introforløbet på 1. årgang, hvor
de kastes ud i udfordrende øvelser. Fem uger senere er
det de studerende, der selv står for teambuilding med
eleverne. Teambuilding ruster både elever og studerende
til sociale udfordringer og nye læringsfællesskaber.

I billedkunst har de studerende fået til opgave at finde
en billedkunstlærer, de kan koble sig på og forestå et
specifikt undervisningsforløb i et samarbejde én til én
med læreren. Forløbet er én time om ugen i syv uger
med en afsluttende fernisering på biblioteket i den
ottende uge. Efter hver lektion er der sparring ml. lærer
og studerende i forhold til didaktiske overvejelser og
justeringer. En time om ugen giver mulighed for grundig
forberedelse og løbende sparring.

Pubertet - fra tweens til teens. Studerende arbejder
i to uger med folkeskolens timeløse fag: Sundhed,
seksualundervisning og familiekundskab. Forløbet sigter
mod en undervisningsopgave, hvor de studerende i
grupper gennemfører læringsforløb med skoleklasser. Der
arbejdes med formidling og stilladsering, herunder flipped
classroom. Der er fokus på dialog med elever og forældre
vedr. sundhed og seksualitet og værdier.
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