
22 23

Vores vakse læsere vil muligvis undre sig over, hvorfor vi anmelder en 

bog, der udkom i 2008. Til det vil vi sige: Ingen bøger er for gamle til os, og 

det er en ualmindelig vigtig bog - især for studie- og praktikvejledere i alle 

professionsuddannelser!

I Læring i fællesskab præsenteres en pædagogisk model for pro-

fessionsuddannelserne, feedbackmodellen. En model, som søger at over-

komme det, som forfatterne kalder professionsuddannelsens paradoks: 

At uddannelsens hensigt er at uddanne professionelle praktikere, men 

at det foregår på en læringsarena, hvor målet er at bestå en eksamen 

indenfor en akademisk kravstruktur. Professionsuddannelser (og fx er-

hvervsuddannelser) er karakteriseret ved en vekselvirkning mellem skole 

og praktik og med vejledere tilknyttet den studerende eller eleven begge 

steder. 

En af bogens helt store styrker er, at den ikke kun sætter fokus 

på den studerendes læring - men grundigt, kompetent og pædagogisk 

beskriver samarbejdet mellem alle personer involveret i den studerendes 

læring; andre studerende, skolekontaktpersonen og praktikvejlederen -  

og ikke mindst også har fokus på den læring, de professionelle og institu-

tionen potentielt kan opnå ved hjælp af den feedback-model, der præsen-

teres. 

Forfatterne har lagt vægt på noget, vi ved, mange vejledere finder 

vigtigt; nemlig at formidle den teoretiske tænkning bag forsknings- og 

udviklingsprojektet ’Krydsildsprojektet’, som er baggrunden for bogen 

og udviklingen af feedback-modellen. I kapitel 2 præsenteres virksom-

hedsteori, situeret læringsteori og kritisk psykologi kort og præcist og 

hele tiden med eksempler fra praksis. Kapitel 3 handler 

om professionsuddannelsernes modsætningsfyldte 

kompleksitet. Forfatternes ærinde er ikke at reducere 

kompleksiteten - men gennem en undersøgelse af kom-

pleksiteten at udvikle forslag til organisering af læringen 

på uddannelsesinstitutionen og i praksis, der kan bidrage 

til at øge de studerendes muligheder for læring gennem 

deltagelse. 

STUDERENDE SKAL I PRAKTIK I GRUPPER
I kapitel 4 sættes der fokus på læringstransfer mellem 

praksisfællesskaber: Et forslag i bogen er at etablere ba-

sisgrupper for de studerende. Grupperne består af flere 

praktikgrupper og mødes løbende før, under og efter prak-

tikken. Det er et helt særligt didaktisk træk, at de studer-

ende ikke er ude i individuelle praktikker, men derimod 

placeres i små grupper, som derved kommer til at udgøre 

et lille fællesskab i praktikken. Bogen giver spændende 

forslag til, hvordan grupperne kan organiseres. 

Som vejledere er vi selv optagede af, hvordan 

ansvaret for praktikken kan gives tilbage til de stude-

rende. I ’Læring i fællesskab’ synes det helt klare budskab 

at være, at det kan det, hvis praktikkoordinatorer, lærere 

og vejledere skaber mulighederne for, at de studerende 

kan komme til at tage ansvar. 

EN UALMINDELIG VIGTIG BOG FOR 
PROFESSIONS- OG PRAKTIKVEJLEDERE

Og det kan de, hvis der sættes fokus på det, de kan lære og lære af 

hinanden. 

Kapitlerne 5 og 6 handler om henholdsvis individuel læring i feed-

back-modellen og institutionel læring i feedbackmodellen. Begge afsnit er 

meget interessante - fx kan man læse om deltagernes roller og opgaver 

fordelt på de studerende, skolekontaktpersonen og praktikvejlederen. 

Hvor skolekontaktpersonen er bindeleddet mellem skole og praktik, er 

praktikvejlederen den studerendes hovedkontakt til praktikstedets prak-

sisfællesskab. For begge vejledere gælder det, at deres roller indeholder 

både kontrolopgaver og støtteopgaver. 

 Det 7. og afsluttende kapitel har overskriften: Strategier for dyna-

misk læring i fællesskab. Heri kan man læse hovedresultater af analyser 

af uoverensstemmelser mellem uddannelse og praksisfelt, samt ideer 

til strategier for et bedre samspil, som efter forfatternes overbevisning 

kan bringe mere overensstemmelse mellem uddannelse og praksis.  

TO SJÆLDNE ASPEKTER
Bogen er lige til at gå til, den er velskrevet, klar og fuld af gode handlean-

visninger. Men vi vil også gerne slå fast, at denne bog er anderledes! Den 

udemærker sig ved at sætte fokus på mindst to aspekter som sjældent 

levnes plads i vejledningslitteraturen; 

Det ene aspekt er et feedback-loop til uddannelsesinstitutionerne, 

hvor uddannelsesinstitutionerne via de studerendes deltagelse i prak-

tikken har mulighed for at skaffe sig viden om, hvilke kompetencer der 

efterspørges i praksis og efterfølgende arbejde med at integrere denne 

efterspørgsel i den undervisning, de studerende tilbydes. 

Det andet aspekt er at komme med et bud på, hvordan profes-

sionsinstitutionernes forsknings- og udviklingsarbejde kan integreres 

med de studerendes praktik i form af dataindsamling i forbindelse med 

de studerendes og praktikvejlederens kortlægning af kompetencemål 

og læringskontrakter. Dette virker som et seriøst bud på en ny tilgang 

til professionsuddannelsernes paradoks, som vi kunne ønske os efter-

prøvet i en dansk sammenhæng. 

PÅ TVÆRS AF PRAKSIS OG TEORI
At der hele tiden pendles mellem teoretiske begreber og de praktiske 

erfaringer gør bogen særligt velegnet som undervisningsmateriale på 

Master- og diplomuddannelserne indenfor vejledning og professions-

uddannelse og særligt relevant for læsere, som skriver opgave om 

vejledning og interesserer sig for fællesskabet, samspillet mellem or-

ganisationer og vejledningens rolle heri. Et andet oplagt perspektiv med 

denne bog er, at den kan inspirere til en tiltrængt udvikling af karrierevej-

ledning i forbindelse med studieforløbet på professionsuddannelserne. 
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Læring i fællesskab handler om praktikstudierne ved profes-

sionsuddannelserne. bogen behandler det centrale spørgsmål: 

Hvordan kan praktikstudierne organiseres og gennemføres, 

så de studerende får de bedste muligheder for at tilegne sig de 

handlingskompetencer, som deres fremtidige faglige praksis 

vil kræve?

bogen præsenterer en konkret arbejdsmodel med tilhørende 

værktøjer til et læringsfremmende samspil mellem uddannel-

sesinstitutionen og praktikstederne, samt den teoretiske 

tænkning bag modellen. Arbejdsmodellen er baseret på feed-

back fra praktik til uddannelsesinstitution og omvendt, og den 

inddrager både de studerende, lærerne og praktikvejlederne 

og skaber dermed grundlag for at lære i fællesskab. 

i det danske forord fortæller Lars Lindhardt, Lektor ved CVU 

Nordjylland om feedbackmodellens relevans for de danske 

professionsuddannelser, som fx social- og sundhedsuddan-

nelserne og læreruddannelsen. 
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Vi kan med Arbejderbevægelsens Erhvervsråds 

undersøgelse af dimittendledighedens fordobling 

siden 2008 konstatere, at ’Hver tredje nyuddannede 

går direkte ud i arbejdsløshed’. Dette kalder på en 

særlig opmærksomhed på udvikling af karriereve-

jledning på uddannelsesinstitutionerne. Der kunne 

således meget nemt tænkes karrierevej-ledning 

ind i den praktikvejledning og den læring i fælles-

skaber, som er fokus for feedback-modellen. 

 Netop i kraft af, at modellen går på tværs 

af den praktiske og den teoretiske læringsarena, 

synes der at ligge et oplagt potentiale i forhold til, 

at vejledningen også handler om den studerendes/

den vejledtes karriere fremadrettet og problem-

stillinger knyttet til dennes valg og valgprocesser.

Bogen er lige til at gå til, den er velskrevet, 
klar og fuld af gode handleanvisninger. 
Men vi vil også gerne slå fast, at denne 
bog er anderledes!
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