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Resume og anbefalinger 
 
Det overordnede formål med forsknings- og udviklingsarbejdet Ekspert i Undervisning er at styrke 
samspillet mellem teori og praksis i læreruddannelsen gennem udvikling af bedre modeller for 
sammenhængen mellem undervisnings- og praktikforløb. Det sker gennem generering af ny og 
bedre viden om de vanskeligheder, der skal overvindes, og gennem et nært samspil mellem denne 
viden og praksisændringer.  
 
De anbefalinger, som på grundlag af analyserne af indsatser i projektets første år, kan gives for 
arbejdet i projektets andet år, sammenfattes her: 
 
Vejledningssamtaler 
Det anbefales:  
 At overveje, hvordan samtalerne kan få en mere analytisk karakter. Det vil sige hvordan der i 

praktikvejledningen kan skabes grundlag for, at de lærerstuderende støttes i selv at beskrive og 
analysere undervisningen, og hvordan kan der arbejdes med de eksplicitte procedurer, kriterier 
og rolleforventninger i praktikvejledningen (praktiklæreruddannelsen) således at eksplicit 
refleksion understøttes. 

 At der i praktikvejledningen sættes yderlige fokus på observation, analyse og vurdering af tegn 
på elevernes læring, og at dette sættes i relation til praktikanternes undervisnings-
kommunikation. 

 At handletvangen nok ses som en præmis for, hvad praktikvejledningssamtalerne tematiserer, 
men at samtalerne bevæger sig videre til beskrivelse af handlinger og undersøgende refleksion, 
der kan åbne for en mere teoretisk funderet behandling.  

 At der i den refleksive kommunikation om praktikantundervisningen skelnes mellem viden og 
normer, og at der skelnes mellem begrundede normer og ikke begrundede normer (sædvaner).  

 
Trepartsamtaler 
 De tiltagselementer, som uddannelsesstederne har besluttet sig for, og som specifikt retter sig 

mod at styrke forholdet mellem teori og praksis på indholdssiden, tematiseres kun i beskedent 
omfang i trepartsamtalerne. Det kunne tyde på, at disse tiltagselementer ikke er fuldt integreret i 
institutionernes arbejde med praktikken. Det må derfor anbefales, at underviserne i 
læreruddannelsen og måske også de studerende ikke alene gøres bekendt med de relevante 
tiltagselementer, men også opnår forståelse for de intentioner, der ligger til grund for at 
introducere dem. 

 Det synes at være tilfældigt, hvilke målsætninger for lærerekspertise, de studerende møder som 
tema i trepartsamtalerne, og måske også i deres praktikforløb. Dette kan skyldes, at der er 
mange målsætninger. Det kan anbefales at arbejde med en prioriteret delmængde af 
målsætningerne – eventuelt som fokuseringer – i hvert praktikforløb. Det kan ske ud fra en 
tydeligere orientering efter den progression, der er angivet i CKF’en for praktik på 
læreruddannelsens fire årgange. Det bør sikres, at alle studerende stifter bekendtskab og 
arbejder med i hvert fald de fleste målsætninger for lærerekspertise i løbet af uddannelsen. 

 Den viden/teori, som de studerende har arbejdet med på uddannelsesstedet kan med fordel 
inddrages langt mere eksplicit i trepartsamtalerne for på den måde at blive koblet med de 
studerendes praksiserfaringer. Rollevaretagelsen kan med fordel styrkes, således at 
professionshøjskolelærerne og praktiklærerne tydeligere og mere systematisk bidrager til 
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samtalerne med de vidensformer, de forventes at repræsentere. Professionshøjskolelærerne 
synes at være for tilbageholdende med inddragelse af professionsviden og videnskabelig viden. 

 Disposition for samtalerne kan med fordel udformes på grundlag af  
 indsatselementer, som uddannelsesstedet har valgt, og som er relevante 
 mål for lærerekspertise, eventuelt prioriteret i forhold til praktikkens placering i uddannelsen 

og lokale målsætninger 
 vidensformer 
 specifikke tiltag, som er nævnt i CKF’en for første årgang, klasserumsledelse og lærerens 

kommunikation og formidling, kunne forventes at være gennemgående temaer i samtalerne. 
 
Fokusgruppeinterviews 
 Vedrørende læreruddannelsesstedernes anvendelse af forskellige elementer anbefales det, at 

listerne over anvendte elementer gennemgås kritisk. Nogle af de elementer, der forekommer i 
listerne, har tilsyneladende ikke været praktiseret eller har gjort meget ringe indtryk på 
deltagerne. Enten bør man fjerne disse elementer eller gøre en indsats for, at de bliver realiseret. 

 Med hensyn til arbejdet med de forskellige mål med praktikken er der behov for en afklaring 
særligt vedrørende målet om at analysere undervisning og læring under inddragelse af 
forskellige vidensformer. Ifølge læreruddannelsens CKF skal der arbejdes med dette mål også 
på 1. årgang, men nogle praktiklærere opfatter det som nærmest urealistisk. 

 Vedrørende de forskellige vidensformer anbefales det, at der gøres en indsats for, at 
bekendtgørelsens begreber ”professions-, udviklings- og forskningsforankret viden” klargøres 
for de studerende. Til en vis grad er der brug for noget tilsvarende for praktiklærernes 
vedkommende.  

 Det anbefales, at professionshøjskolelærerne gør en indsats for i højere grad at anvende litteratur 
i undervisningen, som på én gang tilfredsstiller de studerendes ønske om know how, og som 
samtidig er forskningsforankret. 

 
Studenterprodukter 
 Det anbefales, at professionshøjskolerne for at videreudvikle praktikforløbene overvejer de 

læreruddannelsesdidaktiske begrundelser for krav og rammer til produkterne.  
 Det anbefales at udmøntningen af forventninger til produkterne tydeliggøres i forhold til:  

 Et empirisk sigte i forhold til udvikling af lærerkompetencer og den empiriske orienterings 
form, herunder forventninger til teorigrundlag, metode, observation og dokumentation af 
praksis.      

 Problemorienteringens karakter og funktion før, under og efter praktikforløbet samt i de 
skriftlige produkter.  

 Hvilke vidensformer og dermed hvilke koder og hvilken kontekst, produktet ønskes 
orienteret efter.  

 Hvilken form for kobling der ønskes mellem lærebøgernes begreber/teorier og 
praksisbeskrivelser/observationer:  
o begrebsligt rammesættende anvendelse af teori  
o foreskrivende teori   
o teori som redskab til genbeskrivelse eller analyse af praksis  
o teori som grundlag for observation og empirisk analyse af praksis  
o andre former for teori-praksis kobling. 
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Indledning 
Projektet Ekspert i undervisning omhandler en af de væsentligste problemstillinger i 
læreruddannelsen, nemlig relationen mellem teori og praksis, eller udtrykt mere præcist relationen 
mellem undervisningen på læreruddannelsesstedet og den folkeskoleforlagte undervisning. 
Formålet med projektet er at løfte kvaliteten af læreruddannelsen og de studerendes udbytte af 
praktikken i forlængelse af de to sæt krav til læreruddannelsen, som Lov om uddannelse til 
professionsbachelor som lærer præciserer: For det første en forpligtelse til integration af fag, 
pædagogik og praktik og for det andet en forpligtelse til at gøre uddannelsen til en 
forskningsinformeret og udviklingsbaseret professionsuddannelse. 
 
Projektet, som støttes af Undervisningsministeriet, gennemføres i et samarbejde mellem VIA 
University College, Professionshøjskolen University College Nordjylland og Danmarks 
Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet ved uddannelsesstederne i Hjørring, Silkeborg, 
Skive og Aalborg. Den årgang, som startede på læreruddannelsen i 2008, følges i deres første to år, 
det vil sige i studieårene 2008/09 og 2009/10. 
 
Projektet tager afsæt i den antagelse, at læreruddannelsen vil kunne vinde ved, at der udvikles og 
oprettes egentlige fora for kommunikativ tematisering af anvendelsen af faglig, fagdidaktisk og 
pædagogisk viden i praktikken. Projektet er derfor orienteret mod at udvikle mulige løsninger på 
den problematiske, svage eller indimellem helt fraværende sammenhæng mellem teori og praksis; 
mellem linjefag, pædagogiske fag og praktik i læreruddannelsen. Projektet opererer på grundlag af 
tre formål. 
  
For det første er det projektets formål at udvikle bedre modeller for sammenhængen mellem teori 
og praksis i læreruddannelsen. Med bedre modeller menes undervisnings- og praktikforløb, der 
fører til, at de studerende opnår en klar synteseforståelse af forholdet mellem linjefag og 
fagdidaktik, pædagogiske fag og praktik – særligt på indholdssiden – som gør dem i stand til at 
planlægge og gennemføre undervisning på et forskningsinformeret grundlag.  
 
For det andet er det projektets formål i nært samspil med det første formål at generere ny og bedre 
viden om de vanskeligheder, der skal overvindes, for at bedre modeller for undervisnings- og 
praktikforløb kan tages i anvendelse 
 
For det tredje er det projektets formål at bidrage med en styrket efteruddannelsesindsats for 
undervisere på læreruddannelsen og praktiklærere. Dette vil dels ske gennem deltagernes aktive 
medvirken i projektet, men også og især igennem integrerede uddannelsesforløb.  
 
Projektet er organiseret som et komparativt forsøgs- og udviklingsarbejde i den forstand, at hvert 
uddannelsessted i projektets første år gennemfører et forsøgs- og udviklingsarbejde vedrørende 
relationen mellem de læreruddannelsesstedsbaserede elementer og de folkeskoleforlagte elementer 
som specifikt tilrettelagte tiltag. Disse udviklingsarbejder et tilrettelagt og gennemført på grundlag 
af allerede kendt viden om og erfaringer med, hvad der synes at føre til gode forløb.  
 
Til hvert af disse forløb er der koblet følgeforskning. Forskningsperspektivet retter sig især mod 
identifikation af såvel elementer problemer i de valgte modeller, for igennem komparation af 
elementer i de valgte modeller at kunne pege på, hvad der synes at virke bedre end andet. 
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De enkelte uddannelsessteders tiltag vil blive fulgt og vurderet gennem (1) en analyse af de 
specifikke elementer som er taget i anvendelse i de enkelte tiltag, (2) observationer af praktiktimer 
og den efterfølgende vejledningssamtale, (3) analyse af trepartsamtaler, (4) analyser af 
fokusgruppeinterviews og (5) analyse af de produkter, de studerende som afslutning på forløbet har 
produceret.  
 
Projektet er toårigt. I projektets andet år implementerer hvert af de fire uddannelsessteder nye 
specifikke tiltag, som på grundlag af analyserne af ovennævnte materiale, det vil sige på baggrund 
af den viden og de erfaringer, som det første års udviklingsarbejder har genereret, forekommer 
særligt lovende i henseende til udvikling af de lærerstuderendes ekspertise i undervisning. 
 
Til identifikation af særligt lovende elementer i de afprøvede tiltag anvendes følgende indikatorer: 

 Inddragelse og anvendelse af vidensformer i praksis, trepartsamtaler og de relevante 
rapporter, det vil sige referencer til videnskabelig viden, professionsviden og praksisviden 
og disse referencers initiering, form, indhold og omfang. 

 Rolleudmøntning og rolleforventninger mellem professionshøjskolelærere, praktiklærere og 
studerende. 

Dette sker med særligt fokus på, hvorledes læreruddannelsen udvikler de lærerstuderendes 
undervisningsekspertise gennem koblingen mellem læreruddannelsens program for uddannelse af 
lærere og skolens program for undervisning af elever.  
 
Hertil anvendes følgende forskningsspørgsmål: 

1. Hvilke elementer anvendes i de forskellige modeller? 
2. Hvordan virker de anvendte elementer set i relation til målindikatorer for lærerekspertise? 
3. Hvordan indgår og kobles vidensformerne videnskabelig viden, professionsviden og 

praksisviden, når de valgte elementer anvendes? 
4. Hvordan administreres systemreferencer og rolleforventninger af læreruddannelsens parter?  
5. Komparation og vurdering af de anvendte modeller og deres specifikke elementer. 

 
Figur over det samlede datamateriale og analyser 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektets datamateriale vil danne grundlag for denne rapports disponering. I kapitel 1 præciseres de 
elementer, som de enkelte udbudssteder har taget i anvendelse i deres specifikke tiltag og der gives 
et overblik over de optikker, datamaterialet vil blive analyseret gennem. I kapitel 2 analyseres 
observationer, i kapitel 3 analyseres trepartsamtaler, i kapitel 4 analysers fokusgruppeinterviews og 
i kapitel 5 foretages en analyse af de lærerstuderendes produkter inden kapitel 6 sammenfatter 
analyserne og opstiller anbefalinger for tiltag i projektets andet år.  
 
Analyserne af observationer, trepartsamtaler og fokusgruppeinterviews vil blive foretaget for hvert 
udbudssted for sig ud fra de elementer, udbudsstedet har valgt at bringe i anvendelse, mål for 
lærerekspertise, vidensformer samt reference og rolleforventninger. Analyserne af hvert af disse 

Forløb 
 
2. Observation 
3. Trepartsamtaler 
4. Fokusgruppeinterviews 

Input 
 
1. Specifikke tiltag 

Output 
 
5. Studenterprodukter 
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datamaterialer vil blive sammenfattet i en konklusion, der lægges til grund for den endelige 
komparation og vurdering af de anvendte modeller og deres specifikke elementer.  
 
Figur over alle analyser 

Datamateriale Udbudssted Elementer og indikatorer  
Elementer  
Mål Sammenfattende 
Vidensformer konklusion 

Hjørring 

Reference/rolle  
Elementer  
Mål Sammenfattende 
Vidensformer konklusion 

Silkeborg 

Reference/rolle  
Elementer  

Mål Sammenfattende 

Vidensformer konklusion 
Skive 

Reference/rolle  
Elementer  
Mål Sammenfattende 
Vidensformer konklusion 

Observationer 
 
Trepartsamtaler 
 
Fokusgruppeinterviews 
 
Studenterprodukter 

Aalborg 

Reference/rolle  
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1 Metode, elementer og indikatorer  
Der deltager som nævnt fire læreruddannelsessteder, Hjørring, Silkeborg Skive og Aalborg, i 
projektet.  Det gør de med hvert deres tilrettelagte tiltag for praktikken på 1. årgang af 
læreruddannelsen (2008/09). Disse tiltag består af en række specifikke elementer, der menes at være 
af betydning for koblingen mellem teori og praksis. (se bilag 1) I dette kapitel gives først en 
oversigt over disse tiltag og de enkelte elementer, og der foretages en analyse af hvilke elementer, 
flere uddannelsessteder anvender og hvilke der er forskellige. Dernæst følger et overblik over 
følgeforskningens fokusområder: Mål for lærerekspertise, vidensformer, reference og 
rollevaretagelse. 

1.1 Metode  
Den metodeiske tilgang til analyserne af datamateriaelet tages i sociologisk systemteori og 
hermeneutik (Andersen, 1999; Rasmussen, 2004). Med disse tilgange forskydes det metodiske blik 
fra metodeovervejelser om, hvordan et objekt/en genstand kan iagttages og dermed fra et spørgsmål 
om, hvilke procedureregler, der skal anvendes for at frembringe videnskabelig erkendelse til 
analysestrategiske beskrivelser af, hvorledes forskningsprocessen muliggør videnskabelige 
iagttagelser af iagttagelser som iagttagelser. Spørgsmålet er således: Ved hjælp af hvilke 
analysestrategier kan vi opnå en erkendelse, der er kritisk anderledes end den allerede givne 
meningsfuldhed? Det gøres ved eksplicit at beskrive de søgetemaer (forskningsspørgsmål og 
operationelle kriterier), hvormed et søgefelt fortolkes. Processen kan bedst betegnes som abduktiv 
(ikke induktiv eller deduktiv), forstået således, at forskerne gennem fortolkningensprocessen 
løbende veksler mellem at analysere data og udvikle den analysestrategi der skal gøre analysen 
relativt mere transparent.   
                   
Analyse og fortolkning af data foretages typisk i en trindelt proces. Første trin i fortolkningen går 
ud på at frembringe et display eller oversigt over, hvorvidt der efter observatørens vurdering er 
blevet talt om et søgetema. Dette display beskriver hvad observatøren har set som tegn på, at der 
kommunikeres om søgetemaet. I forhold til de enkelte udbudssteders anvendte tiltagselementer, mål 
for lærerekspertise, vidensformer og reference/roller er observatøren blevet bedt om at vurdere, 
hvorvidt der tales om dette, og hvad der ses som tegn på, at der er kommunikeret om det. Der er 
altså tale om en fortolkning af kommunikationen, således at det display, der frembringes, er en 
oversigt over det, der er kommunikeret, og som observatøren har iagttaget som tegn på, at det er 
berørt i kommunikationen.  
 
Et display må ifølge Dahler-Larsen (Dahler-Larsen, 2002) overholde tre regler: Autenticitetsreglen, 
der betyder, at der af udskrifterne af hvad, der er sagt tolkes og ikke gætterier på, hvad der kunne 
menes, og ”tomme pladser” i data fyldes ikke ud.  Inklusionsreglen, der betyder, at alle data 
(udsagn) inden for det søgefelt (udskrifterne), der afsøges med en bestemt søgetema (ledforskel) 
medtages, ikke kun udvalgte data. Transparensreglen, der betyder, at det skal være gennemskueligt, 
hvordan displayet er lavet og hvilke sorteringsregler, dvs. kriterier for inklusion og eventuelt også 
eksklusion, der er anvendt (Dahler-Larsen, 2002, s. 39-45). Det betyder at ledeforskellene må 
defineres således, at der er relativt entydige kriterier for, hvornår et udsagn inkluderes i forhold til 
det pågældende søgetema.  
 
Herved frembringes empiriske konstruktioner eller fortolkende deskriptioner (Rasmussen, 2004), da 
én observatør kan anlægge andre kriterier for udvælgelsen af udsagn end en anden observatør ville. 
Analyse på første trin er iagttagelser, der tjener det formål at selektere data forstået som 
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informantens selektion af meddelt information: Hvad siger teksten i forhold til de udvalgte 
søgetemaer. Udskrifterne fortolkes således gennem en systematisk læsning af teksten og 
identificering af alle udsagn, der siger noget om søgetemaerne elementer, mål, vidensformer og 
referencer/roller. Søgetemaerne beskrives nedenfor. 
 
På andet trin bliver disse udsagn lagt til grund for tolkning, opfattet som observatørens iagttagelse 
af den eller de forskelle producenten af teksten (informanten) har anvendt. Rasmussen betegner 
dette en hypotetisk konstruktion. Det andet trin handler om, hvordan fortolkeren benævner den 
empiriske konstruktion ved at foreslå en hypotetisk forskel. Der er således tale om, at fortolkerne 
konstruerer en benævnelse for de mulige forskelle, der ligger bag den meddelte information, og ikke 
en rekonstruktion af informantens iagttagelsesledende forskel. I processens andet trin bliver det 
muligt at reducere kompleksiteten i data til en håndterlig fortolkning af teksten. Det sker ved at 
tilskrive forskelle på grundlag af fortolkernes søgetemaer. De tilskrevne forskelle får således 
karakter at forståelse for hvad-udsagn som andenordens iagttagelser af, hvordan eller med hvilke 
forskelle informanten gør sine iagttagelser. 

1.2 Elementanalyse 
De fire udbudssteder har bestemt sig for en række elementer, som de anser for at være fremmende 
for koblingen mellem undervisnings- og praktikforløb, for koblingen mellem teori og praksis, for 
praktikkens kvalitet og for de studerendes udbytte af praktikken. En del af disse elementer er fælles 
for de fire udbudssteder, mens andre er forskellige fra sted til sted. I det følgende gives et 
systematisk, skematisk overblik over de valgte elementer. 
 
De fire udbudssteder har udvalgt et specifikt hold til at indgå i projektet. I Hjørring er det et 
linjehold i dansk, i Silkeborg er det studerende fra dansk, matematik og natur/teknik, i Skive indgår 
hele 1. Årgang, og i Aalborg er det et hold i dansk.  
 
Samme praktikskole. 
Alle udbudssteder anvender udvalgte og faste praktikskoler. Tre af de fire udbudssteder har valgt at 
lægge praktikken for første og anden årgang på de samme skoler. Aalborg anvender ikke 
nødvendigvis samme praktikskoler for de to årgange. Skive anvender også de samme klasser og 
praktiklærere. 
 
Praktiklærerkursus/praktiklæreruddannelse 
I Hjørring har nogle af praktiklærerne gennemgået et kortere praktiklærerkursus; hensigten er, at 
alle praktiklærere snarest skal have gennemført et kortere kursus. I Skive har praktiklærerne 
gennemført praktiklæreruddannelsen, eller er under uddannelse. I Silkeborg har nogle af 
praktiklærerne gennemført praktiklæreruddannelsen. I Aalborg deltog alle praktiklærere i et 
praktiklærerkursus (et modul af praktiklæreruddannelsen), hvor tre ud af seks kursusgange blev 
afholdt sammen med professionshøjskolelærere. 
 
   
Inddragelse af praktiklærere 
Ved alle fire udbudssteder, Hjørring, Skive, Aalborg og Silkeborg inddrages praktiklærerne i 
udbudsstedets praktikforberedelse og efterbehandling. I Hjørring sker inddragelsen gennem 
fællesmøder før, under og efter praktikken. I Silkeborg gennem afholdelse af didaktikseminarer, der 
fungerer som kommunikative fora med praktikkens indhold i fokus. I Skive gennem afholdelse af et 
fællesmøde inden den sammenhængende praktikperiode på 1. årgang. Mødet sætter fokus på 
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information og introduktion vedrørende rammer, intentioner og opgaver i forbindelse med 
praktikken. I Aalborg gennem et fælles møde i praktikforberedelsesugen og evt. i forbindelse med 
professionsprojektet efter praktikken. 
 
Empirisk orientering 
I Hjørring, Silkeborg, Skive og Aalborg arbejder de studerende med systematisk indsamling af 
empiri under praktikken. 
 
Problemorienteret praktik 
Ved udbudsstederne i Silkeborg og Skive er praktikken såvel som undervisningen før og efter 
praktikken tilrettelagt som problemorienterede forløb. Problemstillingerne tager typisk 
udgangspunkt i en eller flere lærerfaglige problemstillinger, som er forankret i konkrete problemer 
eller problemstillinger fra det aktuelle praktikforløb, som kan være lærerens kommunikation og 
klasserumsledelse. 
 
Logbog 
Ved udbudsstederne i Hjørring og Skive anvender de studerende logbog under praktikken.  
 
Portfolio 
I Hjørring og Aalborg udarbejder de studerende en præsentationsportfolio, der kan bestå af en 
række obligatoriske produkter, og hvis indhold formidles i forbindelse med efterbehandlingen af 
praktikken.  
 
Praktikrapport 
I Silkeborg og Skive udarbejder de studerende en rapport i forbindelse med praktikken. I Silkeborg 
udarbejder de studerende problemorienterede praktikrapporter, hvor skriftlighed vægtes som en 
væsentlig studiekompetence. I Skive sammenfatter de studerende deres arbejde i en didaktikrapport, 
der er en undersøgelse af en konkret problemstilling fra undervisningen, og som knytter an til 
praktikkens tema. 
 
Professionsprojekt 
I Aalborg gennemføres et ’induktivt’ undersøgende projekt med titlen At være lærer i skolen – 
læreridentitet, skole og undervisningskultur. Formålet er at de studerende skal fokusere på og 
bearbejde iagttagelser fra praksis. 
 
Trepartsamtaler/fokuseret praktikbesøg 
I Silkeborg besøges alle studerende i praktikken af en lærer fra uddannelsesstedet. 
Praktikrapportens tematik er et centralt indhold i besøget. Ved de øvrige tre udbudssteder 
gennemføres trepartsamtaler. I Skive formulerer de studerende dagsorden for mødet i samråd med 
praktiklærere og lærere fra uddannelsesinstitutionen.  
 
0,2-samarbejde 
I Hjørring, Silkeborg, Skive og Aalborg kobles praktikforløbet til 0,2-samarbejdet (6 ECTS), det vil 
sige til bestemmelsen om et fællesforløb (et integreret element bestående af pædagogiske 
fagområder) i linjefagene dansk, matematik, fysik/kemi og natur/teknik som supplement til fagenes 
fagdidaktik. Det indebærer at praktikken tilrettelægges og koordineres af lærere involveret i dette 
samarbejde. 
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Efteruddannelse 
I Hjørring iværksættes der efteruddannelse af de involverede praktik- og teorilærere med henblik på 
at koordinere uddannelsesaktiviteter og samarbejde med henblik på kvalificering af de studerendes 
lærerfaglige kompetencer. I Skive iværksættes efteruddannelse af de involverede teorilærere med 
særlig sigte på vejledning og det øgede samarbejde mellem læreruddannelsens fag. 
 
Figur over anvendte elementer 

Element/søgetema Hjørring Silkeborg Skive Aalborg 
Samme praktikskole + + + - 
Praktiklærerkursus + ? + -+ 
Inddragelse af praktiklærere + + + + 
Empirisk orientering + + + - 
Problemorienteret praktik - + + - 
Logbog + - + - 
Portfolio + - - + 
Praktikrapport - + + - 
Professionsprojekt - - - + 
Trepartsamtaler/fokuseret praktikbesøg + + + + 
0,2 samarbejde - + + + 
Efteruddannelse + - + - 

1.3 Mål for lærerekspertise 
De operationelle kriterier for lærerekspertise, som forskningen orienterer sig efter, er de nationale 
kriterier, der kommer til udtryk i den generelle del, i mål for praktik og i CKF for praktik i 
Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen.  
 
Indikatorer fra bekendtgørelsens generelle del og operationalisering af disse. 

1. Resultater af national og international forskning og FoU-arbejde skal i videst muligt omfang 
tages i betragtning (§17) 

a. Hvordan og i hvilket omfang inddrages forskningsviden, professions- og 
udviklingsviden? 

2. Anvende metoder og samarbejdsformer, der kan udvikle skoleelevers innovative 
kompetencer (§18) 

a. Hvordan og i hvilket omfang opmuntres tværfagligt samspil, kreativ tænkning og 
virkelyst? 

3. Evaluering og dokumentation (§19) 
a. Hvordan og i hvilket omfang anvendes evaluerings- og dokumentationsformer? 

4. Progression i tilegnelse af lærerkompetencer med praktik som omdrejningspunkt (§23): Mål 
for, dokumentation af og evaluering af den studerendes egen læring og lærerfaglige 
udvikling 

a. Hvordan og i hvilket omfang øves observation, beskrivelse, analyse og vurdering? 
5. Studerendes medindflydelse og medansvar skal fremmes (§64) 

a. Hvordan og i hvilket omfang opmuntres elevers deltagelse i organisation af indhold 
og tilrettelæggelse af undervisningen? 

Indikatorer fra bekendtgørelsens mål for praktik 
1. Planlægge, gennemføre, begrunde undervisning 

a. Tales der om planlægning, gennemførelse og begrundelse af undervisningen? 
2. Beskrive elevforudsætninger 

a. Tales der om elevernes forudsætninger? 
3. Lede og udvikle klassens faglige og sociale fællesskab 
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a. Tales der om klassens udvikling? 
4. Planlægge lang- og kortsigtede perspektiver 

a. Ikke operationaliseret 
5. Evaluere elevers læring 

a. Tales der om elevernes læringsresultater? 
6. Samarbejde med elever, forældre, kolleger m.fl. 

a. Ikke operationaliseret 
7. Observere, beskrive, dokumentere 

a. Tales der om observation, beskrivelse og dokumentation? 
8. Analysere undervisning og læring 

a. Anlægges et analytisk perspektiv på undervisning og læring? 
Indikatorer fra bekendtgørelsens CKF-del: Praktik 1. studieår 

1. Lærer/elev-relation 
a. Bestræber praktikanten sig på at etablere kontakt til enkelte elever (i modsætning til 

kun at henvende sig til klassen som helhed)? 
2. Lærer/klasse-relation 

a. Fremtræder praktikanten venlig og interesseret i sin relation til klassen? 
3. Lærerens kommunikation og formidling 

a. Har praktikanten tilpasset sin kommunikation til elevernes alder m.m.? 
4. Læreropgavens etik  

a. Viser læreren respekt og anerkendelse i forhold til eleverne? 
5. Klasserumsledelse 

a. Bestræber praktikanten sig på at fremtræde som leder af klassens aktiviteter?  
6. Elevforudsætninger (faglige, kulturelle, sociale) 

a. Virker undervisningen tilrettelagt under hensyn til elevernes forudsætninger? 
6. Udvikling af klassens sociale liv og læringsmiljø 

a. Viser praktikanten interesse, respekt eller medansvar for klassens sociale liv? 
7. Planlægning, gennemførelse og evaluering af korte undervisningssekvenser 

a. Virker praktikantens undervisning velplanlagt?  
b. Bruger praktikanten forskellige organisationsformer? 
c. Forsøger praktikanten at få viden om elevernes udbytte af lektionen? 

8. Evaluering af elevers læring (kendskab til skolens evalueringsformer) 
a. Ikke operationaliseret. 

9. Kendskab til skolens normer og retningslinjer for forældresamarbejde. Kort skriftlig 
kommunikation med forældre. 

a. Ikke operationaliseret. 
10. Observation, analyse og vurdering af praksissituationer og elevadfærd. 

a. Foretager de praktikanter, der ikke underviser, systematisk observation af 
undervisningen? 

 
Figur over mål for lærerekspertise 

Søgetema Operationalisering Inklusionskriterium 
International forskning og FoU-arbejde Forsknings-, professions- og udviklingsviden Inddrages 
Udvikling af elevers innovative 
kompetencer 

Kreativ tænkning og virkelyst Opmuntres  

Evaluering og dokumentation Evaluerings- og dokumentationsformer Anvendes 
Progression i tilegnelse af 
lærerkompetencer 

Observation, beskrivelse, analyse og 
vurdering 

Øves 

Medindflydelse og medansvar skal Elevers deltagelse i organisation af indhold Opmuntres 
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fremmes og tilrettelæggelse af undervisningen 
Planlægge, gennemføre, begrunde 
undervisning 

Planlægning, gennemførelse og begrundelse Tales der om 

Beskrive elevforudsætninger Elevernes forudsætninger Tales der om 
Lede og udvikle klassens faglige og sociale 
fællesskab 

Klassens udvikling Tales der om 

Evaluere elevers læring Elevernes læringsresultater Tales der om 
Samtale med elever, forældre kolleger m.fl.   
Observere, beskrive, dokumentere Observation, beskrivelse og dokumentation Tales der om 
Analysere undervisning og læring Analytisk perspektiv på undervisning og 

læring 
Anlægger praktikanten 

Lærer/elev-relation Kontakt til den enkelte elev Bestræber praktikanten 
Lærer/klasse-relation Venlig og interesseret relation til klassen Fremtræder praktikanten 
Lærerens kommunikation og formidling Har praktikanten tilpasset sin 

kommunikation til elevernes alder mm. 
Tales der om 

Læreropgavens etik Respekt og anerkendelse af eleverne Viser praktikanten 
Klasserumsledelse Leder af klassens aktiviteter Bestræber, fremtræde 
Elevforudsætninger Elevernes forudsætninger 

Klassens sociale liv og læringsmiljø 
Virker praktikanten 
 

Udvikling af klassens sociale liv og 
læringsmiljø 

Interesse, respekt, medansvar for klassens 
sociale liv 

Viser praktikanten 

Planlægning, gennemførelse og evaluering 
af korte undervisningssekvenser 

Velplanlagt undervisningen  
Anvendelse af forskellige 
organisationsformer 
Viden om elevudbytte 

Virker praktikanten 
Forsøger praktikanten 

Observation, analyse og vurdering af 
praksissituationer og elevadfærd 

Systematisk observation af undervisning 
 

Foretager praktikanter 

1.4 Vidensformer og reference/roller 
Professionshøjskolelæreres, praktiklæreres og studerendes inddragelse og anvendelse af 
vidensformerne, videnskabelig viden, professionsviden/udviklingsviden og praksisviden i 
praktikken, trepartsamtaler og studenterprodukter. Hertil kommer iagttagelse af, hvordan de 
forskellige aktører varetager deres respektive roller i relation til deres forskellige viden, kompetence 
og de tre vidensformer. 
 
Figur over vidensformer og reference/roller 

Søgetema Operationalisering Inklusionskriterium Eksklusionskriterium 
Praksisviden    Der tales om viden, der tolker undervisning 

med henvisning til: 
- Erfaring  
- Skolens beslutninger om mål og 

procedurer 
- Normer og sædvaner på praktikstedet/i 

lærerarbejdet 
- Skolens rammebetingelser  

- Personlige synspunkter 
- Teorier 
- Idealer 
- Forskning  

Vidensformer 

Professionsviden Der tales om viden, der tolker undervisning 
med henvisning til generaliserede 
handleanvisninger: 
- Professionel generaliseret viden 
- Pædagogiske ideer/idealer (bl.a. 

filosofiske eller værdimæssige 
begrundelser)  

- Begreber, teorier eller teoretikere 
formidlet i læreruddannelsens 
undervisning eller læremidler      
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Videnskabelig viden Der tales om viden, der tolker undervisningen 
med henvisning til videnskabeligt frembragt 
viden, hvor der henvises til: 
- Forskningsresultater 
- Videnskabeligt frembragte teorier 
- Forskningsinstitutioner 
- Forskningsprojekter   

 

Roller Der tales om: 
- Elever i skolen 
- Lærerstuderende/praktikanter 
- Praktiklærere 
- Professionshøjskolelærere 

- Forældre 
- Forskere 

 

Reference/ 
Roller 

Systemreference  
Social kontekst   

Der tales om interaktion: 
- Fortolkning af erfaring  
- Undervisning, vejledning, studiegrupper 

Og/eller organisation: 
- Klassen, skolen, læreruddannelsesstedet 

Og/eller funktionen: 
- Folkeskole, læreruddannelse  

- Andre interaktioner, 
organisationer og 
funktioner  

 
Man kan sige, at mål for lærerekspertise udtrykker bredden i viden, færdigheder og kompetencer i 
læreruddannelsen, mens vidensformerne udtrykker læreruddannelsens videnshøjde. Vidensformerne 
udgør nok en taksonomi, men den er ikke opbygget ud fra et kriterium om, at en vidensform er 
”finere” end andre, men derimod ud fra, at viden kan være mere eller mindre sikker. Almindeligvis 
regnes den form for viden, der kan generaliseres, for mere sikker end kontekstbundet viden 
(Rasmussen, Kruse, & Holm, 2007). Praktikeren kan således med fordel lade sin praksis lede af 
kendskab ikke alene til erfaringer med praksis, men også af mere generaliseret viden.   
 
 Højde   
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Praksisviden                      
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2 Observation af praktikantlektioner og 
vejledningssamtaler    

2.1 Metode   
Analyserne bygger som nævnt i kapitel 1 på den sociologiske systemteoris antagelse om, at 
datakonstruktion er fortolkning. Data fremkommer som den skriftlige kommunikation af 
observatørernes iagttagelse af undervisningskommunikation og den efterfølgende 
vejledningskommunikation. Der er tale om en proces i to faser. I første fase noterer observatøren, 
hvem der siger hvad, og i næste fase vurderer observatøren det sagte i forhold til 
forskningsspørgsmålene. Der er tale en selektiv proces, der er ledt af projektets forsknings-
spørgsmål og hvor denne selektion (både hvad der noteres, og hvordan det vurderes) er betinget af 
observatøren. og som opnår sin objektivitet eller transparens ved at blive kommunikeret som data, 
der er relevante for forskningsspørgsmålene. Denne selektionsproces kan således kun delvist gøres 
transparent. Den transparens, der kan fordres af en systematisk og metodisk kontrolleret 
frembringelse og fortolkning af data, hviler således på, at forskerne gør det transparent ud fra 
hvilken optik (søgetemaer), data er frembragt og fortolket. Denne optik udgøres således dels af 
udviklingsprojektets udviklingsmål, dels af de rejste forskningsspørgsmål. Der er tale om en modus 
2 forskning, der pragmatisk sigter mod at fortolke det iagttagede som indikatorer, på om 
læreruddannelsen opfylder dobbeltforpligtigelsen. Sigtet er på den baggrund at frembringe 
handlingsvejledende viden for læreruddannelsen.        
 
Observationerne af praktikundervisning og efterfølgende praktikvejledning er foretaget ud fra 
nedenstående beskrivelse, der trin for trin beskriver den tilstræbte fremgangsmåde ved 
observationen. Observationen er overordnet ”ledt” af projektets forskningsspørgsmål, se indledning. 
Dvs. at observationen foretages med henblik på at kunne fortolke praktikundervisningen og 
praktikvejledningen i forhold til 1) læreruddannelsens mål for lærerekspertise, 2) vidensformer, 3) 
systemreferencer og roller samt 4) progression i uddannelsen.  
 
Trin 1: Aftale med informanter 
På hvert læreruddannelsessted er to grupper studerende (2-3 praktikanter) observeret under deres 
gennemførelse af en praktiklektion på praktikskolen og i en vejledningssamtale mellem studerende 
og praktiklærer. I den ene Silkeborgobservation var praktiklæreren syg. I stedet blev en samtale 
mellem en professionshøjskolelærer og praktikanterne observeret. Der er indhentet 
samtykkeerklæringer fra disse informanter.   
 
Trin 2: Plan for observation 
Observation og efterfølgende samtaler gennemføres i den sidste uge af den sammenhængende 
praktikperiode. Observationerne er gennemført i uge 49 i Silkeborg, uge 4 i Hjørring, uge 5 i 
Aalborg og uge 11 i Skive. Forskergruppen har gennemført fem observationer mens en 
professionshøjskolelærer fra Aalborg, Hjørring og Skive hver har gennemført en observation.  
 
Trin 3: Forberedelse af observation (se observationsskema del 1)  
Forud for observationen indhentes de planer for undervisningen, som praktikstedet og 
praktikanterne tager udgangspunkt i. Dette materiale sendes som udgangspunkt til observatøren, der 
forud for observationen identificerer de lokalt ”fastlagte” kriterier som baggrund for observationen.  
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Trin 4: Observation af praktiklektion (se observationsskema del 2) 
Observationen rettes mod en eller flere undervisende praktikanter. Under praktikundervisningen 
noteres følgende: 

a) Hvem henvender den undervisende praktikant sig til / hvem henvender sig til praktikanten?        
b) Hvilke temaer (og evt. undertemaer og under-under-temaer) orienterer undervisnings-

kommunikation sig i forhold til? 
c) Relevant bidrag til disse temaer fra hhv. elever og praktikanter noteres 
d) Hvad foretager de observerende praktikanter og praktiklærer sig under praktiklektionen? 

 
Trin 5: Observation af den efterfølgende vejledningssamtale (se observationsskema del 3) 
Observatøren udarbejder en observationsprotokol for observation af samtalen mellem praktikanter 
og praktiklærer, hvor det registreres:     

 Hvilke temaer (og evt. undertemaer og under-under-temaer) samtalen orienterer sig om.  
 Relevant bidrag (ud fra kriterierne) til disse temaer fra hhv. praktiklærer og praktikanter 

noteres. 
 
Trin 7: Kriteriebaseret vurdering af det observerede (se observationsskema del 4)  
Efter observationen noterer observatøren, hvorvidt de nationale (CKF) og lokale kriterier er indfriet, 
med begrundelse i det observerede (lektion og efterfølgende samtale).  
 
For hvert emne i CKF registreres og vurderes det: 

a) Tales der om det? Ja/nej. Hvis ja: 
b) Hvad iagttages som tegn på dette?  

 
Endvidere vurderes det, om der i vejledningssamtalen tales om progression, roller og 
vidensformerne praksisviden, professionsviden og videnskabelig viden.  

2.2 Frembragte data 
De 5 observatørers feltnoter fra observation af praktiklektionerne og de efterfølgende 
vejledningssamtaler samt deres vurdering af det observerede danner grundlag for analyse og 
fortolkning. En enkelt observatør har udelukkende formidlet sine notater i forbindelse med 
vurderingen skemaets del 4. I tabel 2 er det opgjort hvor meget observatørerne har noteret. Fra 
observationen af praktikantundervisningen er der i gennemsnit noteret 5.476 (2.040 - 12.094) tegn. 
Under vejledningssamtalerne er der i gennemsnit noteret 6.912 (2.923 – 13.441) tegn. Endelig har 
observatørerne i deres vurderinger i gennemsnit noteret 1775 (1112 -2587) tegn.    
 
Figur over omfang af observatørernes noter (angivet i tegn uden mellemrum) 
 Hjørring Silkeborg Skive Aalborg 

 1 2 1 2 1 2 1 2 
1. Tegn noteret fra praktikant undervisning 12094 2546 9512 6677 2040 3177 2292 - 
2. Tegn noteret fra vejledningssamtalen 13441 9789 7707   5442 4050 5032 2923 - 
3. Tegn noteret i observatørens vurdering 1956 1239 1112   1289    2011 2587 2234 10697 
 
Der er som forventet tale om individuelle forskelle i observatørernes måder at notere på. Fx er der 
nogle observatører der citerer, hvad der er sagt i undervisningen, mens andre mere beskriver det de 
har set, og en enkelt vurderer også det observerede. Analysestrategien er derfor at betragte 
frembringelsen af observatørens feltnoter som relativt intransparent, fordi de hviler på 
observatørens (subjektive) selektioner. Der er ikke tale om en black box, idet det kan iagttages, 
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hvad og hvordan observatøren har noteret. Det analytiske greb er således at koncentrere sig om 
observatørens kriteriebaserede vurdering af det observerede, hvor den relative transparens opnås via 
kriterierne og hvad, observatørerne ser som tegn på deres vurdering af det observerede. Det er 
således de tegn observatørerne bruger i deres fortolkning af kriterierne der analyseres.          

2.3 Hvad tematiseres i vejledningskommunikationen 
Der er identificeret 194 temaer i observationsnoterne fra vejledningskommunikationen. I 
gennemsnit 24 (16-40) temaer pr. samtale. Temaerne (og dermed bidragene) kan groft inddeles i tre 
kategorier:  

1. Metakommunikation om samtalen, samtalens form, referat, rollevaretagelse, afgrænsning af 
tid og dagsorden (7 temaer)  

2. At der tales om praktikanternes fortsatte uddannelse, herunder indhold i 
professionshøjskoleundervisningen, samarbejdet mellem praktiksted og professionshøjskole 
og de studerendes produkter (14 temaer)  

3. Der tales om den observerede praktikantundervisning, herunder eleverne og praktikanterne 
og undervisningskonteksten: klassen og skolen (173 temaer).  

 
I Hjørring 1, Aalborg 1 og 2 og Silkeborg 1 begynder samtalen med, at praktiklærer spørger de 
undervisende praktikanter, hvordan de har oplevet undervisningen, hvorefter praktikanterne kort 
beskriver nogle få temaer: Egen usikkerhed (4 udsagn); Elevers forståelse af indholdet (3 udsagn); 
Interaktionen med enkeltelever (3 udsagn); Frustration over at det ikke gik som planlagt (3 udsagn); 
Uro i klassen (2 udsagn): Organiseringen af undervisningen (2 udsagn).  
 
Herefter tager praktiklærer ordet. Flere udsagn har karakter af, at praktiklærer enten vurderer 
praktikanterne i form af ros eller anerkendelser, hvorefter der følger en kritik eller spørgsmål, der 
diskuteres. Alternativt beskriver praktiklærer sine observationer fra praktiklektionen, hvorefter 
praktiklærer stiller spørgsmål til praktikanterne, eller praktiklærer analyserer (forklarer) og eller 
vurderer det observerede.  
 
Der er i det følgende fremstillet en oversigt over de 173 temaer, der vedrører interaktionen eller 
konteksten. Oversigten er fremstillet ved at ordne de begreber, observatørerne har anvendt under 
kategorier indført af fortolkeren, hvor de begreber observatørerne anvender, angives under 
kategorierne. Såvel kategoriernes som begrebernes hyppighed er angivet, hvor de optræder mere 
end en gang.                  
 
Praktikantens interaktion med enkelte elever eller elevgrupper tematiseres 28 gange. 
Kommunikationsformer tematiseres 10 gange, herunder: Spørgeteknik, evaluerende spørgsmål, at 
stille og besvare spørgsmål, at være lyttende, at være tydeligt kommunikerende, at tale med og ikke 
til eleverne. Virkningen af praktikantens feedback på eleverne tematiseres 9 gange, herunder: 
Succesoplevelse (ros), anerkendelse, vurdering/kritik/konflikt af eleverne. At motivere eleverne ved 
at begejstre, anerkende, udfordre tematiseres 4 gange. Elevers faglige forståelsesproblemer 
tematiseres 3 gange og opmærksomhed på eleverne fordybelse/koncentration 2 gange. 
 
Tilrettelæggelse af undervisningen tematiseres 27 gange. Planlægning tematiseres 11 gange, 
herunder: Fleksibilitet i undervisningssituationen (4), forberedelse, elevernes forberedelse, 
ugeplaner og SMTTE-modellen som redskab berøres. Organiseringen tematiseres 8 gange: 
vekslevirkning mellem aktiviteter, lektionens forløb, gruppedannelse, gruppearbejde og aktivering. 
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Differentiering tematiseres 5 gange og 3 gange tales der om en særlig metode: processkrivning og 
storyline.   

  
Klasseledelse og uro tematiseres 24 gange. 10 gange tematiseres uro i klassen: Hvordan håndteres 
uro, hvad er det; Hvornår opstår det og hvad er konstruktiv uro/aktivitet. Ud over uro tages en 
række relaterede temaer op: Rammer for koncentration eller tryghed (3); autoritet i klasserummet 
(3) struktur (2) anerkendelse af virkelyst, arbejdsmiljø i klassen, håndtering af konflikter, hård 
kommunikation, disciplin, gruppe med problemer.  
 
Praktikantens fremtræden som lærer tematiseres 20 gange: Engagement/mod/intentionalitet/ vilje til 
at tage chancer (7) Nervøsitet eller usikkerhed (3); kropssprog (2); bevidsthed om lærerrollen (2). 
Yderligere tematiseres vilje til at lære, selvstændighed, at være tillidsvækkende, autoritet, 
lærerpersonlighed og påklædning  
 
Elever tematiseres 18 gange. Der tales om: Den enkelte elevs adfærd i undervisningen: 
koncentration, aktivitet, opmærksomhed, fordybelse (6); Elever med særlige behov: svag elev, elev 
med diagnose (4), elevens forudsætninger (3); elevens deltagelse: inddragelse, aktivering (3); eller 
elevens rolle i forhold til andre elever (2).   
 
Fagligt indhold og mål tematiseres 13 gange: enten i form af, at der tales om elevers eller 
praktikanters forståelse af indholdselementer samt anvendelse af faglige begreber fx mundtlighed, 
faglig læsning, referat osv. i undervisningssituation (9), eller i form af at der tales om at have fokus 
på mål for at fastholde dem i undervisningen (4). 
 
Formidling til eller instruktion af klassens elever tematiseres 13 gange. Klarhed i formidlingen til 
klassen af: målet/budskabet (8) eller planen/aktiviteterne/strukturen (4).  
 
I forbindelse med formidlingen tematiseres Virkemidler 12 gange: Brug af tavle (6), eksempler (3), 
Overhead, handouts eller stemmeføring.     
 
Kollegialt samarbejde tematiseres 10 gange: Samarbejdet mellem praktikanterne tematiser 6 gange  
og lærersamarbejde på praktikskolen tematiseres 4 gange.   
 
Praktikantens oplevelse af personlig succes som underviser (5): Fire praktikanter oplever frustration 
(ikke succes) bl.a. pga. tidspres (2), ingen forståelse af indholdet eller kaos hos eleven. En 
praktikant oplever succes, men manglende forståelse af hvorfor. ”Det virkede men jeg forstår ikke 
hvad det var der virkede”.   
 
Evaluering af eleverne tematiseres 3 gange: Tegn på læring (2), eller hvad virker hos eleven;  

2.4 Mål for lærerekspertise 
De operationelle kriterier for lærerekspertise, som forskningen orienterer sig efter, er dels de 
nationale kriterier, der kommer til udtryk i bekendtgørelsens generelle del, mål for praktik og CKF 
for praktik (se indledningen). Dels de lokale kriterier, som parterne selv fastsætter, enten i form af 
at der på læreruddannelsesstedets er fastsat mål af studerende og professionshøjskole med reference 
til læreruddannelsesstedets kontekst eller i form af praktikstedets mål (for elevernes læring) fastsat 
af studerende og vejledere med reference til praktikstedets kontekst.            
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CKF-ens kriterier 
I CKF-en for 1. års praktikken er der beskrevet 11 punkter, som har været udgangspunkt for 
observatørernes vurderinger af om den observerede kommunikation forholdt sig til de nationale 
mål. Disse 11 punkter er operationaliseret i 13 indikatorer, se i kapitel 1.   
 
Sammenfattende vedr. praktikvejledningens betydning i forhold CKF mål for praktik kan det 
konstateres at. 
 
Fem punkter berøres i alle 8 samtaler 

 Fremtræder praktikanten venlig og interesseret i sin relation til klassen?   
 Har praktikanten tilpasset kommunikationen til eleverne? 
 Bestræber praktikanterne sig på at fremtræde som ledere af klassens aktiviteter? 
 Virker praktikanterne velforberedte? 
 Bruger praktikanterne forskellige organisationsformer? 

  
I 7 ud af 8 samtaler tales der om: 

 Praktikantens kontakt til enkeltelever (sammenholdes dette med, hvad der tematiseres i 
samtalerne, kan det fremhæves, at dette er det mest hyppige tema i samtalerne). 

 
I 6 ud af 8 samtaler tales der om       

 Læreropgavens etik: Viser praktikanterne respekt og anerkendelse i forhold til eleverne? 
 Elevforudsætninger: Virker undervisningen tilrettelagt under hensyn til elevernes 

forudsætninger?   
 
I 4 ud af 8 samtaler tales der om:  

 Observation, analyse og vurdering af praksissituationer og elevadfærd. Foretager de 
praktikanter, der ikke underviser, systematisk observation af undervisningen? 

 Udvikling af klassens sociale liv og læringsmiljø. Viser praktikanten interesse, respekt eller 
medansvar for klassens sociale liv? 

 
I 3 ud af 8 samtaler tales der om  

 Om normer for samarbejdet på skolen og i ét tilfælde om samarbejdet med forældrene,  
 
To punkter berøres kun sporadisk:  

 Skolens evalueringsformer (berøres ikke i nogle af samtalerne) 
 Forsøger praktikanterne at få viden om elevernes udbytte af lektionen? 

 
Figur over observatørernes vurdering af CKF-mål i praktikvejledning 
Indikator for CKF’ens mål for 1. års praktik Hjørring Skive Silkeborg  Aalborg 
 1 2 1 2 1 2 1 2 
Lærerens opgaver mht. relationer til enkeltelever  +     +      + - +     + +     + 
Lærer/klasse-relation +     +     + + +     + +     + 
Lærerens kommunikation og formidling  +     +     + + +     + +     + 
Læreropgavens etik  +     +    - + +     - +     + 
Klasseledelse  +     +     + + +     + +     + 
Elevforudsætninger (faglige, kulturelle, sociale) +     -     + - +     + +     + 
Udvikling af klassens sociale liv og læringsmiljø  -    -    - - (+)    + +     + 
Planlægning +     +      + + +     + +     + 
Gennemføres forskellige organisationsformer +     +      + + +     + +     + 
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Evaluering af elevernes udbytte af lektionen -     -      - - -     - +     - 
Kendskab til skolens evalueringsformer -    -     - - -     - -    - 
Normer og retningslinjer for forældresamarbejde.  -    -     + - +     - +     - 
Observation, analyse og vurdering af uv.praksis og elever +     -     - - +     + +     - 

 
Bestræber praktikanten sig på at etablere kontakt til enkelte elever  
Hjørring 1: Relationen til enkeltelever, feedback på produkter – støtte til fagligt svage elever   
Hjørring 2:  - 
Silkeborg 1:  Der tales om enkelte urolige elever, og om hvordan spørgsmål besvares. 
Silkeborg 2:  Differentiering, forskellig støtte til forskellige elever.  
Skive 1: Hvordan kan svage eller passive elever hjælpes?; hvordan kan dominerende elever 

dæmpes?  
Skive 2:  Samtale om tre elever der ikke rigtigt var med. 
Aalborg 1:  Hvordan kan svage eller passive elever hjælpes? 
Aalborg 2:  Der tales om en elev med problemer (samtalen længste tema); En ukoncentreret 

gruppe; Irettesættelse af to drenge analyseres, kunne deres uro fortolkes som 
begyndende deltagelse; En elev bliver imponeret over en anden elev   

 
Fremtræder praktikanten venlig og interesseret i sin relation til klassen? 
Hjørring 1:  Fremtræden over for klassen (attitude), normer i forhold til struktur og arbejdsro 
Hjørring 2:  Praktiklærer giver råd på baggrund af professionel erfaring. 
Silkeborg 1:  Der tales om, hvordan den undervisende praktikant optræder over for klassen som 

helhed og en urolig elev (nervøsitet, tydelige mål og struktur) 
Silkeborg 2:  Sammenligning af hvordan de tre praktikanter henvender sig til hele klassen, grupper 

eller enkeltelever. 
Skive 1:  Gruppesammensætning; Fremme positive relationer   
Skive 2:  - 
Aalborg 1:  Roller i klassen, at give plads til det sjove  
Aalborg 2:  Entusiasme: Hvis man som praktikant synes emnet (bronzealderen) er kedeligt –  Det 

må I ikke. Når I synes, det er kedeligt så udstråler I det overfor klassen, derfor skal I 
altså finde ud at gøre det spændende.” Undervisning var alment dannende (muligvis 
sagt til ære for observatøren) Fordomme – ikke dømme andre på forhåndsindtryk.  

 
Har praktikanten tilpasset sin kommunikation til elevernes alder m.m.? 
Hjørring 1:  Klarere struktur og forventninger til aktivitet, brug af medier (tavle), visualisering, 

eksempler, spørgsmål og samtale med elever, feedback    
Hjørring 2:  Studerendes afslappede attitude, (spørgeteknik, kropssprog)    
Silkeborg 1:  Hvordan spørgsmål returneres, brug af elevernes egne begreber. Præsentation af 

dagens opgaver; Hvordan der etableres opmærksomhed.    
Silkeborg 2:  Formidling til klassen (mål, indhold); skabe kontakt med eleverne; inddrage deres 

egen begreber.    
Skive 1:  Kommunikationsform ved instruktion; Vigtighed af kort og klar instruktion 
Skive 2:  Formidlingsform ved tavlen stillede store krav til elevernes tålmodighed; 

Anerkendende tilgang og åbenhed som intention hos den studerende 
Aalborg 1: Kommunikationsform ved gruppearbejde og klasseundervisning; Forklaring/forståelse 

af svære ord  
Aalborg 2:  At møde eleverne, at begejstre dem; At bruge sig selv ”jeg tør åbne mig selv mere”; 

brug af power point. 
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Viser læreren respekt og anerkendelse i forhold til eleverne?  
Hjørring 1:  Anerkendelse af eleverne  
Hjørring 2:  - 
Silkeborg 1:  - 
Silkeborg 2:  Vise respekt for eleverne ved ikke tale til men med eleverne.     
Skive 1:  I forbindelse med en elevs sygdom, kan der tales om elevers forhold til resten af 

klassen og til forældrene, og hvad læreren kan gøre for at beskytte elever. 
Skive 2:  - 
Aalborg 1:  Kort om at passe på ikke at ydmyge svage og passive elever når man udfordrer dem. 
Aalborg 2:  Diskussion af det rimelige i at presse en elev ud over en grænse (at læse noget op) 

vurdering der baseres på praktiklærer`s kendskab til eleven. 
 
Bestræber praktikanten sig på at fremtræde som leder af klassens aktiviteter?  
Hjørring 1: Hvad er konstruktiv arbejdsuro, at være tydelig over for eleverne: Vise frustration og  

kritik.   
Hjørring 2:  Uro, disciplin. 
Silkeborg 1:  Hvordan håndteres uro i klassen? Hvad skaber opmærksomhed?  
Silkeborg 2:  Autoritet og der tales om hvordan de studerende fremtræder. 
Skive 1:  Der tales meget om dette emne: Kommunikation, håndtering af uro/passivitet.  
Skive 2:  Dette tema er fokus for praktikken så det omtales flere gange; Autoritær og autoritet. 
Aalborg 1:  Aktivering af passive elever; betydningen af lærerens position: Stående ved tavlen, 

siddende blandt eleverne. 
Aalborg 2:  Diskussion af gruppedannelse: Hvordan virker selvvalgte grupper; diskussion af brug
 af ros og sanktioner i form af irettesættelser  
 
Virker undervisningen tilrettelagt under hensyn til elevernes forudsætninger? 
Hjørring 1:  Elever med særlige problemer og fagligt svage elever  
Hjørring 2:  -  
Silkeborg 1:  - 
Silkeborg 2:  Elevernes erfaringer i forhold til indholdet; Omsætte det faglige indhold til 

undervisning elever kan forstå 
Skive 1:   Om enkeltelever: dominerende, sårbare, isolerede mm. 
Skive 2:  Der tales om undervisningsdifferentiering 
Aalborg 1:  Flere temaer: Hvilke ord er svære i 4 klasse; Hjemmemiljø; intellektuelle 

forudsætninger   
Aalborg 2:  En gruppe diagnosticeres, en elev med problemer. Hvad kunne der alternativt være 

gjort: At være fødselshjælper    
 
Viser praktikanten interesse, respekt eller medansvar for klassens sociale liv? 
Hjørring 1:  Det tales der ikke om 
Hjørring 2:  Det tales der ikke om 
Silkeborg 1:  Det tales der ikke om 
Silkeborg 2:  Det tales der ikke om 
Skive 1:  Lidt i forbindelse med fælles spisning. 
Skive 2:  Gruppearbejdets betydning; Forældresamarbejde og fælles aktiviteter.  
Aalborg 1: Forskellige sociale roller i Klassen 
Aalborg 2:  Sporadisk struktur om arbejdet giver tryghed. Diskussion af hvordan et aktivt barn 

skal bidrage mest konstruktivt til dialogen i klassen. 



23 
 

 
Planlægning, gennemførelse og evaluering af korte undervisningssekvenser: Virker praktikantens 
undervisning velplanlagt? 
Hjørring 1:  At afvige fra planen, fastholde fokus; Strukturer og illustrere budskaber  
Hjørring 2:  Direkte i relation til den afholdte lektion (tilrettelæggelse af forløbet, vekselvirkning 

mellem undervisningsformer).  
Silkeborg 1:  At afvige fra det planlagte; Organiseringen af ekstraarbejde, når eleverne ikke arbejder 

lige hurtigt.   
Silkeborg 2:  Planlægning, tilrettelæggelse af forløb, planlægning med henblik på at kunne evaluere 

i situationen.  
Skive 1:  Klargøring af mål; Variation af aktiviteter; Aktivering af alle, handouts.  
Skive 2:  SMTTE modellen og teamsamarbejdet som noget væsentligt 
Aalborg 1:  Flere temaer: Mål, organisationsformer, evaluering.  
Aalborg 2:  Gruppearbejdet, brugen og sammensætningen af grupper. 
 
Planlægning, gennemførelse og evaluering af korte undervisningssekvenser. Bruger praktikanten 
forskellige organisationsformer? 
Hjørring 1:  - 
Hjørring 2:  Praktiklærer opstiller alternative muligheder til gennemførelsen af medieundervisning. 
Silkeborg 1:  - 
Silkeborg 2:  Tilrettelæggelse af elevforsøg og forløb om faglig læsning. 
Skive 1:  Praktisk metodisk brug af skolekøkkenet. 
Skive 2:  Undervisningsdifferentiering og varierede organisationsformer. 
Aalborg 1:  Hvordan gik det med vekslen mellem klasse undervisning og gruppearbejde; 

Diskussion af alternativer. 
Aalborg 2:  Gruppearbejdet: Fokus på ”de visuelle børn” en god opgave der stimulerer den side; 

Stille evaluerende spørgsmål til grupperne: Hvordan vil I samle op; Hvordan fik I 
sluttet det af?     

 
Planlægning, gennemførelse og evaluering af korte undervisningssekvenser: Forsøger praktikanten 
at få viden om elevernes udbytte af lektionen? 
Hjørring 1: - 
Hjørring 2:  - 
Silkeborg 1: -  
Silkeborg 2:  - 
Skive 1:  - 
Skive 2:  - 
Aalborg 1:  I forbindelse med afslutningen af praktikforløbet tales om forskellige 

evalueringsformer.  
Aalborg 2:  - 
 
Kendskab til skolens normer og retningslinjer for forældresamarbejde. Kort skriftlig 
kommunikation med forældre. Ikke operationaliseret. 
Hjørring 1:  Nej, men der tales om samarbejdet med sundhedsplejersken og skolebiblioteket  
Hjørring 2:  -  
Silkeborg 1:  - 
Silkeborg 2:  Blander man sig i andres undervisning? 
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Skive 1:  Vigtigheden af teamsamarbejde – praktiklærer opfordrer til at praktikanterne arbejder 
tættere sammen om planlægningen; En syg elev og kontakten til forældrene 

Skive 2:  Ja, forældresamarbejdet 
Aalborg 1:  Teamstrukturen på skolen og hvordan det påvirker samarbejdet 
Aalborg 2:  - 
 
Observation, analyse og vurdering af praksissituationer og elevadfærd. Foretager de praktikanter, 
der ikke underviser, systematisk observation af undervisningen? 
Hjørring 1  Brug af eksempler, hvilke eksempler virker, hvorfor er elevernes egne eksempler 

effektive, og hvad er begrænsningen ved dem i forhold til faglige begreber. Opfordre 
til at skrive ned.    

Hjørring 2: - 
Silkeborg 1:  - 
Silkeborg 2:  Samtalen er en vurdering der baserer sig på praktiklærer´ beskrivelser og analyser, der 

har været drøftet i tidligere vejledningssamtaler.   
Skive 1:  Hvad kunne være gjort anderledes i problematiske situationer. 
Skive 2:  Gennemgående i forhold til logbogsoptegnelser, elevprodukter sat i forhold til 

SMTTE. Studerende noterer anbefalinger til senere brug. 
Aalborg 1:  Ja, i form af en grundig analyse af dagens lektion. 
Aalborg 2:  - 
 
Lokale kriterier 
Alle 8 grupper af studerende fra de fire uddannelsessteder har beskrevet mål relateret til de 
praktiklektioner, de varetager på skolen. Lokale kriterier beskrives som:  
 Konkret beskrivelse af skolefagets mål og i flere tilfælde med reference til fagets CKF, fælles 

mål, trinmål eller årsplaner. 
 Indholdsområder angivet ved begreber som fx fortælling, referat, klimaks, genre, fortolkning.      
 En undervisningsmetode fx storyline,   
 Generaliserede didaktiske begreber som fx: Mål, indhold, planlægning af både sekvenser og 

forløb, organisationsform, differentiering. SMTTE- modellen 
 
I Ålborg og Silkeborg har begge grupper selv beskrevet lokale kriterier relateret til deres 
læreruddannelse. I Skive har den ene gruppe eksplicit beskrevet kriterier, og det fremgår at 
sammenhængen af det den anden gruppe også har arbejdet ud fra kriterier, men der er ikke 
beskrevet i noterne. I Hjørring har de to grupper ikke beskrevne lokale kriterier for deres 
læreruddannelse. 
 
I Skive og Ålborg har professionshøjskoleholdene fokuseret på temaer, som er fælles for alle 
studerende på holdet i praktikken. I Ålborg hhv. teamorganisering og begrebsdannelse, i Skive er 
det klasseledelse og SMTTE modellen på det ene hold, og på det andet hold er det ”den studerendes 
evne til selvstændig stillingtagen i undervisningssituationen og deres evne til at kommunikere med 
alle og få alle med i klassen” 
 
I Silkeborg hvor praktikforløbet er projektorganiseret, har de studerende arbejdet med formuleret en 
problemstilling de vil fokusere på forud for praktikken. Den ene gruppe har fokus på ”Urolige børn: 
Hvordan kan vi tackle dem, og hvordan motiveres alle, så de har lyst til at lære?” Den anden gruppe 
har dels fokus på forskelle og ligheder mellem privat- og folkeskoler dels fokus på: Kontakt med 
eleverne: Hvordan kan man være en autoritet i klasserummet. Planlægning af undervisning med 
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fokus på arbejdsformer i naturfag: Elevforsøg, opgaver og faglig læsning med fokus på transfer-
problematikken i forholdet mellem eleverfaringer og faglige begreber. Faglighed og faglig 
sikkerhed; Sprog og omgangstone i klassen.  
 
I praktikvejledningen omtales lokale kriterier af gode grunde ikke i Hjørring, idet der ikke er fastsat 
lokale kriterier på professionshøjskolen forud for praktikken. I den ene samtale spørger praktiklærer 
imidlertid til, hvad de studerende vil fokusere på i deres praktik rapport. I samtalen med den ene 
gruppe i Ålborg tales om der begge typer lokale kriterier, men det omtales ikke i den anden gruppes 
vejledningssamtale. I Skive taler den ene gruppe med praktiklærer om deres kriterier for 
praktiklektionen mens den anden gruppe taler om begge typer lokale kriterier. Den ene 
praktikvejledning i Silkeborg fokuserede en væsentlig del af samtalen på den problemstilling de 
studerende har valgt. I den anden praktikvejledning i Silkeborg tematiseres de lokalt fastsatte 
kriterier indirekte i bedømmelsen af de studerendes praktikforløb.                     
 
Figur over lokale kriterier  
 Hjørring Silkeborg Skive Aalborg 
 1 2 1 2 1 2 1 2 
Er der beskrevet lokale kriterier relateret til skolen? Ja     Ja Ja    Ja Ja     Ja Ja    Ja 
Er der beskrevet lokale kriterier relateret til lærerudd. ? Nej   Nej Ja    Ja  (Ja)   Ja Ja    Ja 
Omtales lokalt kriterium ”skolen” i praktikvejledningen? Nej    Nej Ja    (Ja)   Ja     Ja Ja    Nej 
Omtales lokalt kriterium ”LU” i praktikvejledningen?  Nej   Nej Ja    (Ja) Nej    Ja     Ja    Nej 
 
Tolkning i forhold til mål 
I forhold til at ”Planlægge, gennemføre, begrunde undervisning” berøres såvel planlægning som 
organisering af undervisningen i alle 8 samtaler, hvilket understøttes af oversigten over, hvad der 
tematiseres. Der refereres i flere samtaler eksplicit til didaktik-/fagdidaktikundervisningen på 
professionshøjskolen. Og det kan konstateres, at de sider af didaktikken der vedrører interaktion 
med eleverne, herunder enkeltelever og tilrettelæggelse, organisering og klasseledelse, udgør de 
hyppigste temaer i samtalerne og dermed også det, der tales mest om. Derimod ser det ud til at 
undervisningens indhold og mål i langt mindre grad tematiseres i samtalerne. Dette skal 
sammenholdes med, at der både i Aalborg og Skive fra professionshøjskolens side er lagt vægt på 
klasseledelse som et gennemgående tema, men også SMTTE modellen som en didaktisk model.  
 
I praktikvejledningen tales kun i et tilfælde om de ikke undervisende praktikanters systematiske 
observation af undervisning. I en enkelt samtale (Skive 2) tematiseres det empiriske sigt (se 
elementer) eksplicit, men der i to andre samtaler Hjørring 1 og Aalborg 2 tales om hvilken rolle 
praktikanterne indtager i forhold til hinanden som observatører.  
 
Det er bemærkelsesværdigt, at samtalerne ikke i højere grad er optaget af elevernes læring. 
Sammenholdes dette med, at de studerende i Skive og Ålborg er blevet introduceret til SMTTE 
modellen, der særligt fokuserer på tegn på ønsket læring som et redskab i lærerarbejdet, bliver det 
ikke mindre tankevækkende. Det er et åbent spørgsmål, om det er at stille for store krav til 1. års 
praktik, men set på baggrund af intentionerne i både loven og hos læreruddannelsesstederne, er der 
her et betydelig udviklingspotentiale. Vi vender tilbage til dette under roller og referencer.  
    
I fire ud af otte tilfælde berøres observation, analyse og vurdering af praksissituationer og 
elevadfærd (mål for praktik). Sammenholdes dette med hvad observatørerne har skrevet i deres 
noter, kan dette nuanceret. Der er mange eksempler på, at vejledningskommunikationen tematiserer 
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observation og vurdering af såvel praksissituationen som elevadfærd, men at der er stor forskel på 
om samtalerne forsøger at analysere og dermed stimulere praktikanternes åbne læring.                      

2.5 Vidensformer 
Sammenfattende har observatørerne vurderet at vidensformerne: praksis viden og professionsviden 
berøres i alle 8 samtaler, mens to observatører har angivet, at forskningsviden berøres, se tabel 2.5. 
Det kan imidlertid diskuteres, om der er tale om forskningsviden ud fra de kriterier, vi har anlagt, 
eller om der i højere grad er tale om teorier i læreruddannelsen, og dernæst hvorvidt disse teorier er 
videnskabeligt funderet.            
 
Figur over observatørernes vurdering af, om vidensformerne berøres i praktikvejledning.  
 Hjørring Silkeborg Skive Aalborg 
 1 2 1 2 1 2 1 2 
Praksisviden Ja    Ja Ja     Ja Ja     Ja Ja     ja 
Professionsviden Ja     Ja Ja     Ja Ja     Ja Ja     ja 
Forskningsviden Nej   Ja Nej   Nej Nej   Ja Nej   Nej 
 
Praksisviden 
Hjørring 1:  Læreren formidler sine personlige normer: At åbne sig for eleverne, så åbner de sig 

for dig; Anvende elevernes egne eksempler i undervisningen.    
Hjørring 2:  Der er flere tilfælde på omtale af de studerendes adfærd i undervisningssituationen   
Silkeborg 1:  Håndtering af uro i klassen, klarhed om mål og forløb; Strukturering af arbejde. 
Silkeborg 2:  Der refereres flere gange til, hvad der virker hvordan i klasserummet i forhold til 

autoritet; Der tales om lokale normer for samarbejdet mellem lærer på praktikstedet  
Skive 1:  Der tales om enkeltelever og deres måde at reagere på og om praktiske metodiske 

forhold, som f.eks. hvordan man sikre en rolig fordeling af madvare i grupper i 
skolekøkkenet. 

Skive 2:  Studerende og praktiklærer’s logbøger inddrages i samtalen og gøres til genstand for 
samtalen i forhold til de stilledes mål; SMTTE - modellen er udgangspunktet og 
holdes op mod det oplevede. 

Aalborg 1:  Roller i klassen, virkningen af forskellige organisationsformer. 
Aalborg 2:  Erfaringer med de enkelte elever og lærerrollen.  
 
Professionsviden 
Hjørring 1:  Fagdidaktiske begreber om referat, storylinemetoden. Teorier om anerkendelse.   
Hjørring 2:  Der tales om fagdidaktik, synliggørelse af mål mv.  
Silkeborg 1:  Differentiering, klasseledelse: Hvad er konstruktiv uro, fagdidaktiske begreber: 

Mundtlighed, organisering af storyline forløb; Principper for differentiering og 
klasseledelse; Psykologisk teori vedr. assertiv kommunikation.       

Silkeborg 2:  Didaktiske begreber: transfer, organisering af forløb i faglig læsning. Evaluering i 
undervisningssituationen; Tegn på at eleverne lære (SMTTE); Der skelnes mellem 
eleverfaring og faglige begreber.   

Skive 1:  Principper for klasseledelse f.eks. at alternativer til at tysse på urolige elever kan være 
at holde en pause; Der refereres til Dunn & Dunn samt teorier om det praktisk-
musiske.   

Skive 2:  Lærerrollen, mod, intention og planlægningens nødvendighed: CKF og trinmål for 
faget inddrages i forhold til SMTTE, som er udarbejdet i denne sammenhæng. 
Evalueringsbegrbet inddrages i forhold til det planlagte, herunder også elevplaners 
relevans og anvendelse.   
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Aalborg 1: Lektionsplanlægning. Der anvendes en række didaktiske begreber: 
Organisationsformer, for-forståelse, motivation, didaktisk relationsmodel.  

Aalborg 2:  Humoren som et middel til at nå eleverne; Lidt faglig viden vedr. video (ingen 
begrundelser), valg og begrundelse af organisationsform   

 
Forskningsviden  
Hjørring 1:  Nej. 
Hjørring 2  Danskfaglig teori i relation til medieundervisning i forbindelse med analyse af 

video/film. 
Silkeborg 1:  Nej.  
Silkeborg 2:  Nej. 
Skive 1:  Nej.  
Skive 2:  Anerkendelse bringes i spil – ikke som defineret teoretiske forståelse, men som 

nødvendigheden af at anerkende mennesket som menneske. 
Aalborg 1:  Nej. 
Aalborg 2:  Nej. 
 
Tolkning 
Dette har – måske ikke overraskende - vist sig, at observatørerne har forskellige kriterier for at 
skelne mellem vidensformerne, hvilket bliver tydeligt, når vi sammenstiller, hvad observatørerne 
har set som tegn på, at en vidensform optræder i kommunikationen. Der er navnlig to forhold der 
går igen.  
 
 Ved skelnen mellem praksis- og professionsviden, er det forholdsvist let at adskille de udsagn, der 
entydigt refererer til hhv. skolen/klassen og læreruddannelsesstedet som kontekst for 
vidensfrembringelse. Men når det kommer til de normer, der anvendes til at vurdere 
praktikundervisningen, er det uklart om der refereres til sædvaner i praksis eller til 
pædagogiske/didaktiske idealer/ideer, der ligger i professionen, og dermed også i 
professionsuddannelsen. Spørgsmålet er, hvornår en norm kan siges, at være så tilstrækkeligt 
bekræftet og legitimeret, at der kan tales om normative diskurser, der knytter an til 
uddannelsessystemets selvbeskrivelse (programmer). Praksisviden betragtes således både som, 
erfaring, normer og viden i form af generaliseret erfaring, der gennem kollegial feedback 
stabiliseres som kontekstafhængig viden. Det er i forlængelse af dette væsentligt at diskutere, 
hvordan og med hvilke begrundelser en sådan kontekstafhængig viden accepteres som rimelig 
forklaring (kausal eller fortolkende) på de hændelser, der iagttages i praktikundervisningen. Der kan 
videre rejses det spørgsmål om disse begrundelser er analytiske, normative eller videnskabelige i 
deres argumentation.     
 
Ved skelnen mellem professionsviden og forskningsviden, ser det ud til, at teori eller viden 
formidlet på læreruddannelsesstedet betragtes som professionsviden. Det er uklart hvorvidt den 
teori, der refereres til, er frembragt af professionen selv eller er frembragt videnskabeligt. Dernæst 
er spørgsmålet, hvad der forstås ved videnskabeligt frembragt viden og endelig, om der refereres til 
en videnskabelig formidling, eller professionel formidling eller en anden form for (f.eks. 
massemedier) formidling af den videnskabeligt frembragte viden?  I bekendtgørelsen markeres, at 
målet er at den lærerstuderende ”kan analysere undervisning og læring med inddragelse af 
professions-, udviklings- og forskningsforankret viden”, og det er derfor afgørende, hvorledes 
denne forskningsinformering af uddannelsen bliver fortolket. 
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2.6 Reference/roller 
I alle 8 samtaler omtales eleverne og elevroller, se tidligere. I 6 ud af 8 samtaler tales der om 
praktikanterne og deres roller i praktikken.Primært om praktikanternes samarbejde i både 
planlægning af undervisning og i klasserummet og  hvordan den ikke undervisende praktikant 
samarbejder med den undervisende praktikant. I et enkelt tilfælde om den ikke undervisendes 
praktikantrolle som observatør. I 4 ud af 8 samtaler berøres praktikvejlederen eller 
praktikvejlederens rolle, der metakommunikeres om vejlederens rolle i samtalen og i et enkelt 
tilfælde om, at vejlederen blander sig i undervisningen. Professionshøjskolelæreren omtales i 3 ud 
af 8 samtaler. I alle tre tilfælde om trepartsamtalen, som omtales positivt. I 4 ud af 8 samtaler 
omtales praktikstedet, i tre tilfælde vedrørende normer i lærersamarbejdet og/eller 
temaorganisering, og i et enkelt tilfælde henvises der til klassens og klassen udvikling. I 5 ud af 8 
samtaler tales der om læreruddannelsesstedet, hvor der henvises til undervisningens 
indholdselementer: Teorier i didaktik og psykologi.                     
 
Figur over observatørernes vurdering af, om der tales som roller og referencer   
 Hjørring Silkeborg Skive Aalborg 
 1 2 1 2 1 2 1 2 
Elev Ja     Ja Ja     Ja Ja     Ja Ja     ja 
Praktikant  Ja     Ja Ja     Ja Nej   Ja Ja     Nej 
Praktiklærer Ja     Ja Ja    Nej Ja     Nej Ja    Nej 
Professionshøjskolelærer Ja    Nej Nej   Nej Nej   Ja Ja    nej 
Praktikstedet Ja    Nej Nej   Ja Ja     Nej Ja    nej   
Læreruddannelsesstedet Ja     Ja Nej   Ja Ja     Nej Ja    nej 

 
Elev 
Hjørring 1:  Taler om at være en god elev og om relation til og feedback til enkeltelever.    
Hjørring 2:  Generelt om elevernes adfærd i undervisningen.   
Silkeborg 1:  Der tales kort om elevernes påvirkning af hinanden og deres indbyrdes rolle i storyline 

forløbet.  
Silkeborg 2:  Om hvordan eleverne oplever praktikanterne.  
Skive 1:  Om enkeltelever og deres rolle i forhold til hinanden i undervisningen. 
Skive 2:  Tilbagemelding på eleveres roller i fremlæggelser og gruppearbejde – differentiering.  
Aalborg 1:  Elevroller i klassen. 
Aalborg 2:  Kort om eleverne. 
 
Praktikant 
Hjørring1:  Der tales om arbejdsdelingen mellem praktikanterne: Om forholdet mellem praktik og 

observation.  
Hjørring 2:  Om den undervisende praktikants adfærd i relation til eleverne. 
Silkeborg 1:  Deres indbyrdes samarbejde om planlægningen af praktikforløbet. 
Silkeborg 2:  Om det at påtage sig lærerrollen; Der tales om samarbejde mellem praktikanterne som 

træning i teamarbejde.  
Skive 1:  Nej. 
Skive 2:  Den (med)studerende som analytiker og reflekterende studerende.  
Aalborg 1:  Samarbejdet og rollefordeling mellem praktikanterne.  
Aalborg 2: Nej. 
 
Praktiklærer 
Hjørring 1:  Siger eksplicit, at hun er observatør og giver feedback ud fra observationerne. 
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Hjørring 2:  Om at praktiklærer blander sig i undervisningen et par gange for at samle trådene.  
Silkeborg 1:  Ja delvist, der tales om hendes fravær pga. sygdom, og hvad det betyder for 

praktikanternes feedback.  
Silkeborg 2:  Nej. 
Skive 1: Nej. 
Skive 2:  Nej. 
Aalborg 1:  Praktiklærer taler selv om, hvordan hun vejleder, og hvordan tale turen er under vej- 
                      ledningen.    
Aalborg 2: Nej. 
 
Professionshøjskolelærer  
Hjørring 1:  Hvad ville professionshøjskolelæreren (didaktik/fagdidaktik undervisningen) sige til  
                      dette? 
Hjørring 2:  Nej. 
Silkeborg 1:   Nej. 
Silkeborg 2:  Nej. 
Skive 1:  Nej. 
Skive 2:  God idé med trepartssamtalen, hvor fokus vil være på i fællesskab at finde frem til det 

der kunne være allermest interessant at efterbehandle. 
Aalborg 1:  Om trepartssamtalen og om professionshøjskolelærerens input; Godt hvis 

professionshøjskolelærer også observerer praktikundervisningen.    
Aalborg 2:  Nej. 
 
Praktikstedet 
Hjørring 1:    Om organisering af klassen og opbygning af læringsmiljø i samspil med skolens 

organisation. praktiklærer lægger vægt på, at praktikanterne går ind i den kultur, der er 
bygget op i klassen.   

Hjørring 2:  Nej. 
Silkeborg 1:  Nej. 
Silkeborg 2:  Ja, der tales om lokale normer for lærersamarbejde: må man blande sig i hinandens 

undervisning.  
Skive 1:  De studerende laver en kort evaluering af praktikstedet. 
Skive 2:  Nej. 
Aalborg 1:  Om teamorganisering (klasse og årgang). 
Aalborg 2:  Nej. 
 
Læreruddannelsesstedet 
Hjørring 1:  Indirekte i form af trepartssamtalen, fagdidaktikundervisningen og praktikrapporten 

(lidt abstrakt formuleret henvises der ikke til læreruddannelsesstedet, men til 
læreplanen (programmet) for læreruddannelse.  

Hjørring 2:  Nej. 
Silkeborg 1:  Nej. 
Silkeborg 2:  Der tales om fagdidaktikundervisningen hvor der henvises til undervisningen på  

professionshøjskolen. 
Skive 1:  Enkelte bemærkninger om sammenhængen mellem teori og praksis og hvad de 

studerende i fremtiden vil være optaget af på professionshøjskolen.   
Skive 2:  Nej. 
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Aalborg 1:  Der tales om den teori (udleverede tekster), de har fået, på professionshøjskolen forud 
for praktikken. De efterlyser noget mere konkret og at praktiklærer inddrages mere i 
undervisningen på professionshøjskolen 

Aalborg 2: Nej. 
 
Tolkning 
Langt de fleste kommunikationstemaer (og dermed bidrag) refererer til praktikantundervisningen, 
herunder eleverne og de undervisende praktikanter, dernæst følger praktikstedet, mens kun få 
udsagn refererer til læreruddannelsesstedet. Der refereres i mere begrænset omfang til praktiklærer, 
professionshøjskolelærerne og de ikke undervisende praktikanter.      
 
En mulig fortolkning er at praktikanterne primært har fokus på handletvangen i klasserummet. Det 
betyder for det første, at de undervisende praktikanter primært er optaget af deres egen og elevernes 
aktivitet. For det andet betyder det, at de ikke undervisende praktikanter agerer som hjælpelærere 
for deres medstuderende frem for, at observere, hvad der sker i klasserummet. For det tredje betyder 
det at samtalerne primært orienterer sig mod de undervisende praktikanters handlinger og 
muligheder for alternative handlinger frem for, at forstå og eller forklare, hvad der sker. Det er 
angiveligt en præmis for praktikvejledning, at det er hændelserne i klasserummet der er det 
væsentligste referencepunkt for samtalen. Men hvis der skal etableres koblinger til både 
praksisviden og professionsviden, må samtalerne forholde sig analytisk til disse hændelser for at 
etablere en transparent kommunikation om, hvordan hændelserne kan fortolkes. 
 
Hvis der refereres til læreruddannelsesstedet, refereres der ikke til noget konkret, men til 
læreruddannelsens program i form af praktikrapporter, undervisningen i fagdidaktik, 
trepartssamtaler mm.. Det er påfaldende at det kun er praktiklærer, der henviser til 
læreruddannelsesstedet og kun i et enkelt tilfælde de studerende. Det er ligeledes påfaldende, at det 
næsten udelukkende er (fag)didaktikundervisningen, der henvises til og kun i et enkelt tilfælde 
psykologi, på trods af at samtalerne omhandler almene pædagogiske og psykologiske 
problemstillinger om f.eks. anerkendelse, sociale relationer og normer osv.     

2.7 Progression 
Det kan konkluderes, at progression tematiseres kort i 5 ud af 8 samtaler, og at der er tale om korte 
henviser til fagdidaktik eller psykologiundervisningen på professionshøjskolen eller om det næste 
praktikophold.   
 
Figur over observatørernes vurdering af, om CKF for praktik berøres i praktikvejledning  
 Hjørring Aalborg Skive Silkeborg 
 1 2 1 2 1 2 1 2 
Progression Ja     Ja Ja     Nej Nej   Nej Ja     Ja 
 
Hjørring 1:  Der skelnes mellem fokus på relation til eleverne og identitet som underviser i 1. års- 

praktikken, mens der kommer mere fokus på fagdidaktik i næste praktik.    
Hjørring 2:  Det fremhæves, at det er første år på læreruddannelsen og at forskellige temaer 

uddybes både på professionshøjskolen og i næste praktikperiode. 
Silkeborg 1:  Ganske kort om fagdidaktikundervisningen og psykologi (påklistret). 
Silkeborg 2:  Der tales om den næste praktikperiode og om der er mulighed for at få de samme 

klasser 
Skive 1:  - 
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Skive 2:  -  
Aalborg 1:  De studerende efterlyser mere pædagogik/didaktik på første år.  
Aalborg 2:  - 
 
Tolkning 
En mulig tolkning er, at handletvangen betyder, at der bliver fokus på interaktionen med eleverne 
og klasseledelse (organisering), og at undervisningens mål og indholdssiden potentielt kan tabes af 
sigte. Praktikvejlederne søger i flere samtaler at bringe dette på banen for at udfordre de studerendes 
didaktiske kompetenceudvikling, men at dette i de konkrete samtaler blot bliver til henvisninger til 
undervisningen på professionshøjskolen. Det kan således overvejes, hvordan der fra 
professionshøjskolernes side kan tilrettelægges undervisning, der indholdsmæssigt forholder sig til 
dette mønster i, hvad praktikanterne er optaget af under 1. års praktikken, hvilket også er tilfældet i 
dele af den forberedende undervisning. Spørgsmålet er, om praktikken er en forberedelse til 
undervisningen i didaktik, klasseledelse og pædagogisk psykologi. Eller om de studerende forud for 
praktikken skal undervises, således at de forberedes på at kunne observere, analysere og vurdere 
disse elementer i udviklingen af deres lærerkompetence under praktikken?        

2.8 Vejledningskommunikationens form – en tolkning 
Det er på baggrund af noterne ikke muligt at sige noget eksakt om taleturen, men ud fra noterne kan 
det skønsmæssigt fastslås, at samtalerne har meget forskellig karakter. I 3 tilfælde taler praktiklærer 
den overvejende del af tiden (Hj1, Hj2, Si2), i andre tilfælde (Aa1, Aa2, Si1, Sk1) taler de 
studerende også en væsentlig del af tiden.  
 
I praktikvejledningen er der forskellige tilgange til vejledningen og dermed forventninger til 
praktiklærer og praktikanternes rollevaretagelse. I nogle af samtalerne metakommunikeres der om 
samtalen (dagsorden, hvem styrer samtalen).  
 
I de to Hjørring cases er logikken den, at praktiklærer umiddelbart giver de studerende feedback på 
de lektioner, de har observeret. Den ene spørger hvem der sætter dagsordnen for 
vejledningssamtalen. Da der ikke er fastsat et mål af praktikanterne, bliver det praktiklærer, der 
sætter dagsordnen, og det bliver dermed praktiklærers iagttagelser: Beskrivelser, fortolkninger og 
vurderinger af praktikantundervisningen, der danner udgangspunkt for vejledningen.  
 
I Aalborg er dette også tilfældet i den ene case, mens der i den anden case tages udgangspunkt i at 
de studerende sætter dagsordnen for vejledningssamtalen. I begge Aalborg cases er det primært de 
studerende, der beskriver og analyserer, mens vejlederen stiller spørgsmål.  
 
I Skive er vejledningsmødet dagsordensstyret, og praktiklærer styrer samtalen ved på baggrund af 
observation af lektioner at stille spørgsmål til praktikanterne, der opfordrer til refleksion og 
alternativer. Herefter har samtalen karakter af en samlet vurdering af praktikforløbet, der primært 
har karakter af ros (anerkendende tilgang). Herefter stilles der udfordrende spørgsmål: Hvad har I 
været optaget af.   
 
I Silkeborg afviger begge vejledningssamtaler fra de andre steder, idet praktiklæreren i det ene 
tilfælde var syg og i det andet tilfælde var der tale om en afsluttende bedømmelse af de studerendes 
praktikforløb. I det første tilfælde indgik professionshøjskolelærerne i stedet i samtalen, der tog 
udgangspunkt i den undervisende praktikants oplevelser af praktiklektionen.            
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Der er altså tegn på en systematisk forskel, som selvfølgelig må være knyttet til planerne for 
praktikvejledning, der fx i Aalborg har karakter af kollegavejledning eller supervision. 
 
Det er et gennemgående træk, at store dele af kommunikationen har karakter af vurderinger. Det må 
betænkes i tolkningen, at samtalerne er observeret i slutningen af praktikforløbet, og at de 
studerende således nærmer sig en bedømmelse af, hvorvidt de består praktikken. Både praktiklærer 
og de studerendes udsagn har hyppig karakter af vurderinger som feedback på det observerede. Der 
er overvejende tale om positiv feedback, hvor praktiklærer anerkender de studerende for det der 
lykkedes i deres undervisning. Hvor der er tale om kritik, fremføres dette som oftest med 
henvisning til konkrete beskrivelser af, hvad der skete i praktiklektionen og i nogle tilfælde fulgt af 
spørgsmål til de studerende. Nogle af disse spørgsmål er ledende eller lukkede, hvor praktiklærer 
har et svar på spørgsmål eller en underforstået vurdering af det forhold der tales om. I andre tilfælde 
er der tale om åbne spørgsmål.     
 
Vurderinger er overvejende ikke argumenteret, dvs. ikke fulgt af en begrundelse. Vurderingerne kan 
således siges at bygge på mere eller mindre eksplicitte og ikke reflekterede normer (generaliserede 
værdier), der kan fortolkes som sædvaner knyttet til praksis.  
 
Flere af de studerende giver udtryk for, at de oplever nervøsitet over at blive observeret, eller at de 
oplever, at de er til eksamen. I målbeskrivelserne for praktikken er der lagt op til, at de studerende 
skal udvikle en observerende og analytisk tilgang til undervisningen og elevernes læring. Set i 
forhold til denne dimension er der formentlig et potentiale i, at vejledningskommunikationen i 
højere grad fokuserer på fortolkning af den observerede praktikantundervisning ud over at beskrive 
og vurdere hændelser i undervisningen.  
 
Dernæst er spørgsmålet, om der kan tilstræbes en højere grad af transparens omkring hvilken viden, 
samt hvilke normer og værdier, der kan lægges til grund for en vurdering. Målet må være at 
praktikanterne selv kan indgå i en beskrivende og analytisk kommunikation, der kan lede til en 
højere grad af begrundet vurdering af undervisningen og elevernes læring.  
 
En (hypotetisk) fortolkning er, at en væsentlig del af kommunikationen handler om praktikanternes 
oplevelse af succes eller fiasko i undervisningssituationen. Der er eksempler på, at praktiklærer 
søger at skifte fokus fra praktikantens succes/fiasko til praktikanternes beskrivelse og analyse af 
elevernes succes/fiasko. Her udvikler vejledningssamtalen sig forskelligt både inden for samme 
samtale og mellem de 8 samtaler. Tolkningen er videre, at der gennem positiv eller negativ 
feedback sker en forstærkning af oplevelsen virker/virker ikke, der kan medvirke til, at der 
stabiliseres og/eller reproduceres normer for lærerarbejdet gennem praktiklærers og praktikanternes 
vurderende kommunikation.  
 
Der er eksempler på, at de vurderinger af undervisning, der forekommer, ikke begrundes. I de 
tilfælde hvor det begrundes, baserer denne begrundelse sig enten på en forudgående beskrivelse og 
analyse af praktikantundervisningen: fx. enkeltelevers adfærd, elevgruppens opmærksomhed, 
fordybelse, uro, brug af eksempler, stemmeføring, kropssprog. Alternativt begrundes det med 
henvisning til viden om eleverne (diagnoser/karakteristik) eller klassen som helhed. I flere af 
samtalerne forsøger praktikvejlederen at få de studerende til at fokusere mere på eleverne som 
udgangspunkt for praktikanternes egen vurdering af succes/fiasko, hvilket kan fortolkes som en 
undersøgende tilgang til hændelserne i klasserummet, hvor praktiklærer ønsker at flytte fokus fra 
praktikanterne til eleverne.    
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Der er eksempler på, at kommunikationen udvikler sig som korte analyser af den observerede 
undervisning. Der er i disse tilfælde tale om, at den ene part stiller et åbent reflekterende spørgsmål, 
som den anden part så forsøger at besvare. En generaliseret tolkning er således, at hvis ikke 
vejledningssamtalen udvikler sig gennem åbne spørgsmål med skiftende taletur, så får samtalen 
karakter af normative domme evt. med henvisning til generaliseret viden, normer eller sædvaner, 
frem for at åbne for de studerendes eksplicitte refleksion. 
 
Det er endvidere karakteristisk, at det primært er praktiklærer, der stiller denne type spørgsmål, 
mens de studerende enten lytter eller deltager i en reflekterende samtale, hvis de bliver provokeret 
til dette af praktiklærer. Det ser således ud til, at det primært er praktiklærers ansvar at samtalen 
stimulerer, at de studerende udvikler en analytisk tilgang til deres fortolkning af praktikken gennem 
en refleksiv kommunikation, hvor der indgår forståelseskontrol.  
 
En sådan analytisk tilgang må antages at være en forudsætning for at stimulere, at de studerende for 
det første eksplicit fortolker deres erfaringer og dernæst kan forbinde deres fortolkninger af disse 
fænomener med vidensspørgsmål af både praktisk, professionel og/eller videnskabelig karakter.     

2.9 Sammenfatning 
Det kan konkluderes, at praktikvejledningssamtalerne i vid udstrækning direkte eller indirekte 
forholder sig til læreruddannelsens mål (og dermed de politisk legitimerede normer) der er 
beskrevet i CKF-en for 1. års praktikken. 8 ud af de 13 indikatorer berøres ifølge observatørerne i 
mindst 6 af de 8 samtaler. De to væsentligste indikatorer for målene, der ikke berøres er 1) tegn på 
eleverne læring og 2) praktikanternes beskrivelse, analyse og vurdering af praktikken. Kun i et ud af 
8 tilfælde vurderer observatørerne, at der tales om, hvorvidt praktikanten forsøger at få viden om 
elevernes udbytte af lektionen.       
 
Praktikanterne har i alle 8 tilfælde fastsat lokale kriterier, primært knyttet til deres konkrete 
planlægning af praktiklektioner, som der dog ikke refereres til i alle samtaler. I Aalborg, Skive og 
Silkeborg er der yderligere fokus på særlige temaer eller spørgsmål forberedt på 
professionshøjskolen forud for praktikken.   
 
De hyppigste temaer i vejledningen er interaktion med eleverne, tilrettelæggelsen, klasseledelse og 
uro, praktikantens personlige fremtræden, enkeltelever og først som det 6. hyppigste tema kommer 
undervisningens mål og indhold. Alle praktikanter har gjort sig didaktiske overvejelser om deres 
praktikundervisning, hvor de forholder sig til mål og indholdselementer. Didaktisk refleksion 
vedrørende mål og indhold kommunikeres primært skriftligt, mens vejledningen i mindre grad 
tematiserer dette.               
 
Vidensformerne praksisviden og professionsviden optræder i følge observatørerne i alle 8 samtaler, 
men når det iagttages hvad observatørerne betragter som hhv. praksisviden og professionsviden er 
kriterierne uklare, og det er uklart om der skelnes mellem normer og viden.        
 
Samtalerne mellem praktiklærer og de studerende refererer primært til praktikundervisningen som 
interaktion, herunder de undervisende praktikanter og elevernes adfærd og kommunikation. Der 
refereres i begrænset omfang til praktikstedet og læreruddannelsesstedet. Der tales om 
praktikanternes roller primært i relation til deres indbyrdes samarbejde om planlægningen af 
undervisning og samarbejdet i undervisningen. Der tales i begrænset omfang om praktiklærers rolle 



34 
 

i vejledningssamtalen og der tales kort om professionshøjskolelærerne i relation til 
trepartsamtalerne.      
 
Det kan konkluderes, at progression tematiseres kort i 5 ud af 8 samtaler, og at der er tale om korte 
henvisninger til fagdidaktik- eller psykologiundervisningen på professionshøjskolen eller om det 
næste praktikophold. 
 
Det kan konkluderes, at samtalerne har forskellig form. I nogle samtaler er det primært praktiklærer, 
der taler til de studerende og i andre skifter tale turen mere. Samtalen har karakter af beskrivelser og 
vurderinger og i nogle tilfælde analyser af praktiklektioner. Vurderinger er ofte ikke-
argumenterede, men hviler på implicitte normer eller sædvaner, der ikke nødvendigvis er 
gennemsigtige for de studerende.  

2.10 Anbefalinger  
Det anbefales på den baggrund at overveje, hvordan samtalerne kan få en mere analytisk karakter. 
Hvordan kan der i praktikvejledningen skabes grundlag for, at de lærerstuderende støttes i selv at 
beskrive og analysere undervisningen. Og hvordan kan der arbejdes med de eksplicitte procedurer, 
kriterier og rolleforventninger i praktikvejledningen (praktiklæreruddannelsen), således at eksplicit 
refleksion understøttes. 
 
Det anbefales, at der i praktikvejledningen yderlige sættes fokus på observation, analyse og 
vurdering af tegn på elevernes læring, og at dette sættes i relation til praktikanternes undervisnings-
kommunikation. 
 
Det anbefales at handletvangen ses som en præmis, for hvad praktikvejledningssamtalerne 
tematiserer, men at samtalerne bevæger sig mellem beskrivelse af handlinger og undersøgende 
refleksion, der kan åbne for teoretisk behandling. Det anbefales videre, at der i den refleksive 
kommunikation om praktikantundervisningen skelnes mellem viden og normer. At der videre 
skelnes mellem begrundede (argumenterede) normer og ikke argumenterede normer (sædvaner).  



35 
 

3 Trepartsamtaler 

3.1 Metode  
Analysen af trepartsamtalerne vil have tre indbyrdes relaterede foki: 

1. Temaer, der kommunikeres i samtalerne i relation til indsatselementer, mål for 
lærerekspertise og vidensformer. 

2. Bidrag til de enkelte temaer.  
3. Temaer, der ikke kommunikeres i samtalerne.  

Denne tredeling følger den forskelslogiske skelnen mellem hvad, der siges (bidrag) til de temaer, 
der introduceres i trepartsamtalerne: 

 
I analyserne af vidensformer og roller/referencer i trepartsamtalerne har det vist sig vanskeligt, at 
skelne vidensformer og roller fra hinanden. Initiativet til tematisering af en vidensform foretages jo 
altid af en informant, hvilket indebærer at begge kategorier aktualiseres samtidigt.  

3.2 Hjørring 
I Hjørring er der gennemført treparsamtaler med fem praktikhold. Alle hold har været i praktik i 
dansk. Tre hold på henholdsvis to, tre og fire studerende har været i praktik på begynder- og 
mellemtrinnet (4.-6. klassetrin), mens to hold på hver tre studerende har været i praktik på mellem- 
og sluttrinnet (6.-8. klassetrin). Et hold på to har også haft timer i engelsk på mellemtrinnet og i 
hjemkundskab. ET hold på tre har haft timer i billedkunst. 

3.2.1 Elementanalyse 
Af de tiltagselementer, som Hjørring har opstillet, tematiseres følgende to i trepartsamtalerne: 
Samme praktikskole, om hvilken det om end indirekte siges 
 at der var nogle elever, vi kom til bedre at kende denne gang 

Præsentationsportfolio, om hvilken det siges,  
 at der i den skal formuleres mål for den studerendes egen lærerfaglige udvikling med henblik 

på næste praktikperiode, 
 at analyser af lærebogssystemer tages med i portfolioen 
 at der skal formuleres noget om, hvilke sider af den lærerfaglige udvikling, de studerende 

finder det vigtigt at arbejde videre med 
 
Figur over elementer, som tematiseres  

Element/søgetema Hjørring 1 Hjørring 2 Hjørring 3 Hjørring 4 Hjørring 5 
Samme praktikskole +     
Praktiklærerkursus      

Bidrag 

Ikke-tema

Element 
Mål for lærerekspertise 

Vidensformer 

Tema 
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Inddragelse af praktiklærere      
Empirisk orientering      
Logbog      
Portfolio  + +  + 
Trepartsamtaler/fokuseret praktikbesøg      
Efteruddannelse      

 
Sammenfatning 
Det ville være forventeligt at de tiltagselementer, der specifikt retter sig mod indholdet i praktikken, 
ville blive tematiseret i trepartsamtalerne. Det vil sige elementerne ’empirisk orientering’, ’logbog’ 
og ’ portfolio’. Derimod ville det ikke være forventeligt at se tiltagselementer som ’anvendelse af 
samme praktikskole’, ’praktiklæreruddannelse’, ’inddragelse af praktiklærere’, ’efteruddannelse’ og 
anvendelse af ’trepartsamtaler’, som er af overvejende organisatorisk karakter, tematiseret i 
trepartsamtaler. Det er derfor overraskende at kun tiltagselementet ’portfolio’ tematiseres i tre af 
fem samtaler, og at der ikke refereres til de studerendes empiriske optagethed og en eventuel 
nedfældelse af empiriske observationer i logbogen. 

3.2.2 Mål for lærerekspertise  
I trepartsamtalerne tematiseres nedenstående mål for lærerekspertise, og de anførte bidrag knyttes i 
kommunikationen hertil: 
Udvikling af elevers innovative kompetencer 
 sætte eleverne i stand til at skrive enkelte fiktive genrer, skrive ud fra fantasi. Det er også 

fantasi at kunne skrive ud fra en genre. 
 vi har prøvet via leg at få dem til at forstå danskfaget meget bedre. Vi har lavet 

stafetfortællinger, hvor de skulle skrive videre på hinandens historie. 
 vi var bevidste om i den her opgave at motivere dem, få dem i gang, styrke fantasien. 
 vi har arbejdet meget med at give dem skrivelyst. 

Evaluering og dokumentation 
 når vi slutter vores arbejde på torsdag, så kan vi se en før og efter effekt. 

Progression i tilegnelse af lærerkompetencer 
 har du tænkt på sådan mere specifikke mål, du vil arbejde videre med? 
 hvad synes I egentlig I har rimeligt styr på, og hvad skal jeg have fokus på fremover? 
 er I kommet så lang nu, at I har gjort jer overvejelser over hvilke strategier, man kan lægge 

ind i sin undervisning? Hvordan man starter en time, eller planlægger et sammenhængende 
forløb på to til tre lektioner i træk. 

 I er så selvkritiske, vi er nødt til at rose jer. 
 der er fx sådan en ting som tavleorden; det skal vi i hvert fald arbejde med. 
 vi skal blive bedre til at formulere et forløb for klassen. 
 en udfordring for mig ikke at blive den sure lærer, som jeg gerne vil prøve at arbejde lidt mere 

med. 
 det med at få timen fyldt ud, men vi fandt hurtigt ud af, at vi havde for lidt tid. 
 det med at få dem i gang, så de ikke bare sidder og laver ingenting eller skaber uro. 
 jeg skal nok være mere opmærksom på mit sprog; især når vi har de mindre klasser – der skal 

jeg være opmærksom på at bruge let tilgængelige ord og sprog, som de forstår. 
 jeg er meget genert, jeg kan godt være tilbageholdende, jeg kunne godt gå ud og være en mere 

styrende praktikant. 
 jeg skal være mere fremtrædende og mere sikker i materialet. 
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 personligt skal jeg arbejde med at slippe det, når jeg kommer hjem. Fx de elever, som ikke er 
så langt, dem kan jeg næsten tage med i min godnatbøn. 

Medindflydelse og medansvar skal fremmes  
 hvordan kommer elevernes aktive deltagelse til at spille en rolle og virke ind i jeres 

planlægning?  
Planlægge, gennemføre, begrunde undervisning 
 I kunne have startet med at sige, vi vil godt tale om de mål, vi har for undervisningen 
 hvad betyder det for jeres planlægning, at I er kommet til at kende klassen? 
 lav lidt veksling mellem forskellige mellem forskellige ting, så de ikke sidder og skriver eller 

læser i timen.  
 vores mål var at styrke elevernes skrivelyst og formuleringsevne, at de kunne lave retstavning 

med respons og korrekturlæsning. 
 hvad er det egentlig for en slags mål, altså er det udtalte faglige mål, færdighedsmål, 

holdningsmål, hvor er vi? 
 vi har kigget meget på trinmålene. 
 gælder om at have en god planlægning for hver time, og hvis der bliver et hul, hvad gør vi så. 
 at man nærmest bevæger sig imellem en meget stærk styring og samtidig kan acceptere eller 

respektere, at der er kaos i perioder. 
 hvad er egentlig jeres faglige mål med det? 
 vi skulle nok også have skrevet konkret op, hvad det var, der skulle ske; altså i de her to timer 

skal I lave det. 
 vi startede med at lave en plan sammen over, hvordan vi ville have tiden struktureret.  

Beskrive elevforudsætninger 
 der sidder to ordblinde og to der intelligensmæssigt simpelthen skulle være på specialskole. 
 vi har lært at mindre fagligt dygtige elever fylder mere end dem, der kan det. 

Evaluere elevers læring 
 vi skal rette nogle engelskafleveringer, rette alle de forskellige former for fejl i forhold til 

elevernes niveau. 
 i dag havde vi feedback på dem, hvor vi tog udgangspunkt i at det skulle være en klar form. 
 er det noget I samlede op på et tidspunkt, hvad de har fået ud af det, bliver de rent faktisk 

bedre til at læse på nettet? 
 hvad er det egentlig for en lære, I synes, man kan drage af det, at I giver et oplæg, og så siger 

I til eleverne, har I forstået det her, og så siger de ja, og så viser det sig, at det har de stort set 
ikke fattet noget som helst af?  

Lærer/elev-relation 
 der var nogle elever, vi kom til at lære bedre denne gang. 
 skal man skælde hende ud hele tiden eller hjælpe hende på en anden måde. Jeg valgte at bruge 

tid på hende på hug. Jeg kan ikke sige om det har hjulpet. 
 huske på, at den enkelte elev ikke kommer til at fylde for meget, der er trods alt noget, man 

skal igennem. 
 har I nogen begreber for, hvad man sådan kan sige om lærer/elev-forholdet? 
 der er en som allerede bruger tillægsord i flæng og det gør at hun skriver to sider, hvor nogen 

måske skriver en halv. Og komme vil jeg måske også arbejde lidt med. 
 der bliver man nødt til at sætte sig med en elev et par minutter ekstra, og så forklare ham det 

lidt bedre; måske gøre det nemmere for ham, så han forstår det. 
Lærer/klasse-relation 
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 så bliver der bare uro og fnisen (6. klasse). Der skal de have øjnene, og der skal de køres 
meget mere stramt og struktureret end i 8. klasse. 

 nu er vi ved at få billedet af klassen, også fagligt. 
 det er også en klasse, hvor der altid har været ADHD-elever, så det har altid været rimeligt 

struktureret. 
 det gælder om at finde balancen i klassen, og det synes jeg er svært. Fx har vi været inde i en 

klasse, hvor der er en ordblind. Hvordan takler vi lige det? 
 altså det med at stå frem foran klassen og få dem samlet, det skal du prøve nogle gange. 

Lærerens kommunikation og formidling 
 der er fx sådan en ting som tavleorden; det skal vi i hvert fald arbejde med. 
 vi skal blive bedre til at formulere et forløb for klassen. 
 vi er jo ikke lige den typiske lærer i udseende og tøjstil. Vi skal da lige ses lidt an. Eleverne 

får et indblik i, hvorfor denne ene praktikant har så mange tatoveringer, og hvorfor den anden 
måske går i det tøj, han går i.  

 det er første gang, jeg har været udsat for at skulle tvinge praktikanter til at forholde sig til, 
hvad de har på; hvilket udtryk I giver til eleverne, og hvor stort et arbejde, det faktisk kan give 
en, hvis man på forhånd har en uniform på, som for nogen kan virke provokerende eller måde 
aggressiv.  

 vi skulle arbejde lidt ekstra hårdt på at bevise, at vi var gode nok. 
 andre forstå lang bedre, når ordet står på tavlen eller når de får det forklaret. Det er forskellige 

redskaber, man skal bruge, lige fra overhead til tavlen, til lydbånd, til alt, hvad man kan få fat 
i. 

 jeg vil også godt indrømme, at jeg ikke er så god til at bruge tavlen, og det skal jeg lave om. 
 det er en udfordring at formulere sig så det er forståeligt, og det kan blive omsat til 

handlinger. 
Læreropgavens etik 
 praktikanter vil så gerne være søde, men de lærer jo også. 
 det lystbetonede princip er ikke altid det bedste. 
 det var meget vigtigt, at børnene føler sig trygge i den der proces. 
 være imødekommende over for eleven og samtidig vise, at det er dig der er læreren, men med 

en humanitet, der gør, at der er plads til alle. 
Klasserumsledelse 
 altså, hvordan er det at komme ind i et klasserum og skal fylde det rum ud som leder? 
 kontrollerende, ment som en positiv ting. Jeg kan godt lide at have styringen, og når det er 

mig, som styrer det. 
 hvordan har I hver især oplevet jer som leder af elever, som leder af et klasserum? 

Elevforudsætninger 
 nogle elever kan en masse og nogle kan mildest talt ingenting. Undervisningsdifferentiering 

bliver en udfordring. 
 vi starter helt fra bunden af, altså møder eleven, hvor eleven er. 
 egentlig havde de ikke brug for så meget hjælp. Alle kendte til Google, og vidste nøjagtig, 

hvor de skulle finde hjemmesiderne. 
 det tror jeg så ikke er helt rigtigt. Der var nogen, der havde svært ved at finde oplysninger, 

som egentlig fordybede sig i noget helt andet.  
 vi skulle nok have været lidt bedre til at vurdere deres faglige niveau. 
 der var nogle lærebogsspørgsmål; du snakkede om sværhedsgraden. 
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 det kommer helt an på klassens niveau (hvor loyal man skal være over for 
lærebogsspørgsmål). Spørgsmålene skal tilpasses klasseniveauet. 

 hvad med dem, som hurtigt opfattede, hvad et referat er, hvad skulle de så lave i det tomrum? 
 har det været et problem, at eleverne har forskellige skrivekompetencer? 

Udvikling af klassens sociale liv og læringsmiljø 
 læreren skal være miljøskaber på den ene side, men også være den faglige formidler eller den 

faglige indsigtsfulde person. 
 arbejdsmiljøet smitter af, så det er enormt vigtigt at miljøet er godt i klassen. 

Planlægning, gennemførelse og evaluering af korte undervisningssekvenser 
 hvordan synes I det har været, at I nærmest har haft en bundet opgave, altså procesorienteret 

skrivning. Har det været en begrænsning for jer? 
 vi havde også, da vi lavede undervisningsforløbet, der var meget fokus på at arbejde med 

tillægsord. 
 vi har også lavet vores treugersplan. 
 den anden uge fik vi selv lov til at tilrettelægge undervisningen, men dog med nogle faste 

rammer. 
 hvad skal man med planlægning, og hvilken rolle har elever i forhold til jeres 

planlægning/tilrettelæggelse af undervisningen? 
 
Figur over mål, som tematiseres 

Søgetema Hjørring 1 Hjørring 2 Hjørring 3 Hjørring 4 Hjørring 5 
International forskning og FoU-arbejde      
Udvikling af elevers innovative kompetencer  +   + 
Evaluering og dokumentation     + 
Progression i tilegnelse af lærerkompetencer + + + + + 
Medindflydelse og medansvar skal fremmes     + 
Planlægge, gennemføre, begrunde undervisning + + +  + 
Beskrive elevforudsætninger +     
Lede og udvikle klassens faglige og sociale fællesskab      
Evaluere elevers læring +  +   
Observere, beskrive, dokumentere      
Analysere undervisning og læring      
Lærer/elev-relation +   +  
Lærer/klasse-relation + + +   
Lærerens kommunikation og formidling   + + + 
Læreropgavens etik + +    
Klasserumsledelse  +   + 
Elevforudsætninger + + + +  
Udvikling af klassens sociale liv og læringsmiljø    +  
Planlægning, gennemførelse og evaluering af korte 
undervisningssekvenser 

+ +  + + 

Observation, analyse og vurdering af praksissituationer 
og elevadfærd 

     

 
Sammenfatning 
De fleste mål for lærerekspertise tematiseres i trepartsamtalerne, men det sker med en del variation 
mellem de fem praktiksteder. Målene ’progression i lærerkompetencer’, ’planlægge, gennemføre, 
begrunde undervisning’, ’elevforudsætninger’ og ’planlægning, gennemførelse og evaluering af 
korte undervisningssekvenser’ samt ’lærer/klasse-relation’ og ’lærerens kommunikation og 
formidling’ tematiseres ved henholdsvis fire og tre praktiksteder. De øvrige mål, som tematiseres, 
tematiseres kun ved et eller to praktiksteder.  
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Målene ’international forskning og FoU-arbejde’, ’lede og udvikle klassens faglige og sociale 
fællesskab’, ’observere, beskrive, dokumentere’, ’analysere undervisning og læring’ og 
’observation, analyse og vurdering af praksissituationer og elevadfærd’ tematiseres ikke i nogen af 
de fem samtaler. 
 

Tematiserede mål Ikke tematiserede mål 
Progression i tilegnelse af lærerkompetencer 

Planlægge, gennemføre, begrunde undervisning 
Elevforudsætninger 

Planlægning, gennemførelse og evaluering af korte 
undervisningssekvenser 

Lærer/klasse-relation 
Lærerens kommunikation og formidling 

Udvikling af elevers innovative kompetencer 
Evaluere elevers læring 

Lærer/elev-relation 
Læreropgavens etik 
Klasserumsledelse 

Evaluering og dokumentation 
Beskrive elevforudsætninger 

Udvikling af klassens sociale liv og læringsmiljø 
Medindflydelse og medansvar 

 

International forskning og FoU-arbejde 
Lede og udvikle klassens faglige og sociale fællesskab 
Observere, beskrive, dokumentere 
Analysere undervisning og læring 
Observation, analyse og vurdering af praksissituationer 
og elevadfærd 

 
Vi ser, at mange målsætninger berøres; nogen mere end andre, og enkelte slet ikke. Vi ser også, at 
der er ganske betydelige forskelle fra hold til hold, og at det derfor er meget forskellige mål, den 
enkelte lærerstuderende kommunikerer om i trepartsamtalerne.  
 
Man kan ikke sige, at trepartsamtalerne forløber uplanlagt. I alle samtaler lægges der en disposition 
til grund for trepartsamtalen, og i hvert fald indledningsvist, ledes samtalen af en af de studerende, 
der også er den, der præsenterer dispositionen. Dispositionen for samtalerne synes dog kun i et vist 
omfang at afspejle målene for lærerekspertise. Til gengæld indgår ’rammefaktorer’ i tre af de fem 
samtaler som et centralt tema. Dette tema kunne meget vel omfatte flere af målene for 
lærerekspertise, men det fremgår ikke tydeligt af samtalerne, om det er tilfældet. For en overordnet 
betragtning synes samtalerne at forløbe relativt spontant, styret af de studerendes bidrag.  

3.2.3 Vidensformer og reference/roller 
En af de lærerstuderende er tildelt rollen som ordstyrer i trepartsamtalerne. Det er denne 
lærerstuderende, der indleder alle samtaler. Det sker typisk ved en kort, refererende orientering om, 
hvad de lærerstuderende har beskæftiget sig med: Hvilke klasser de har haft og hvilket fagligt 
indhold de har beskæftiget sig med. Ofte knyttes enkelte vurderende bemærkninger til denne 
orientering. 
 
Praksisviden 
 det erfares, at når flere praktikanter går rundt i klassen, så kan der opstå forvirring, frem for 

hvis man står roligt. Eleverne kan så bedre koncentrere sig.  
 hvordan fungerer det for jer? 
 gruppedeling af elever: 3 piger som sad i rap, de er nu blevet skilt ad, og sidder enkeltvis, det 

synes jeg fungerer bedre.  
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 lyst til at være sød ved eleverne, men må indse, at jeg ikke kan være veninde med de her 
piger.  

 samle lidt op, fokus på procesorienteret skrivning, jeg kan sagtens forstå jeres mål og jeres 
udvælgelse i forhold til den situation I stod i. 

 de lærte i hvert fald i praktikundervisningen, at der tit er en grund til, at børn er som de er, at 
de sidder og laver nogle afledningsmanøvrer for at skjule, at de ikke kan. 

 vi er ved at få et billede af klassen, også fagligt  
 det er en klasse, hvor der altid har været ADHD-elever, så det har altid været rimeligt 

struktureret . 
 I planlægger en ting, men det kan gå anderledes.  
 vi har også talt om, at børnene føler sig trygge i den der proces.  
 I har også mødt eleverne, hvor de er. 
 vi skulle nok have været lidt bedre til at have vurderet deres faglige niveau.  
 vi skulle nok også have skrevet konkret op, hvad det var, der skulle ske.  
 nu vi taler om samarbejdsrelationen, som en lærer indgår i, og det er et vigtigt punkt, da det at 

være lærer er at være i relationer.  
 niveauet er jo ikke så højt, som deres klasselærer havde sagt. Vi blev nødt til at lave dem lidt 

nemmere.  
 bruge tingene impulsivt i undervisningen. Finder hurtigt ud af at det de kender fra engelsk kan 

bruges, den der I am, you are. 
Professionsviden 
 der tales om danskfaglig viden, som det er ønsket, at elever gennem undervisningen skal 

tilegne sig. Fx disponering af fortælling, opmærksomhed på stavefejl frem for skrivelyst.  
 der er måske nogle teoretikere I måske kan huske fra didaktik og kognition, der lægger vægt 

på, at der er en meget klar struktur i undervisningen?  
 man skal også viden noget om, hvad det skal bruges til: Procesorienteret skrivning ender ud i 

et produkt.  
 er det meget udtalte faglige mål, færdighedsmål, holdningsmål?  
 vi har selvfølgelig kigget på trinmålene.  
 det med at bruge tillægsord i en historie. Stort begyndelsesbogstav efter punktum.  
 at få fælles mål ind i undervisningen.  
 anvendelse af og introduktion af danskfaglige begreber.  
 pædagogiske overvejelser i forbindelse med gruppedannelse. 
 der er didaktiske teoretikere, der er meget optaget af, at når eleverne sættes i gang med 

aktiviteter, også i grupper, at man er tydelig med hensyn til, hvad der skal foregå.  
 for nu går det jo ud på at man bl.a. skal skimmelæse.  
 ja, det har vi helt bestemt med differentiering i undervisningen.  
 hvis vi starter med det didaktiske, så er det en udfordring at formulere sig så det er forståeligt. 

man skal bruge elevernes sprog.  
 kan der også være en indre motivation?  

Lærerstuderende rolle 
 frustrerende, når man oplevede at pigerne simpelthen gik ind og havde den attitude overfor 

en, at de faktisk ikke lyttede så meget til hvad man sagde, som de ville have gjort, hvis det var 
en anden lærer. Mærkede tydeligt, at man skulle fortjene deres respekt.   

Professionshøjskolelærer rolle 
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 professionshøjskolelæreren styrer samtalen ind på didaktiske kategorier. Fx I kunne lige så 
godt have startet med at sige, vi vil godt tale om det mål, vi har for undervisningen, har I 
nogle begreber for, hvad man kan sige om lærer/elev-forholdet.  

 kan I huske den video om forskellige lærerroller med antennepædagog, turbopædagog, 
perfektionist osv? 

 kan I sige, hvad det betyder for jeres planlægning, at I er kommet til at kende klassen? 
 det ligger i den nye læreruddannelse, at I bevidst skal forholde jer til jeres eget lærerfaglige 

udbytte.  
 har du tænkt på mere specifikke mål, du vil arbejde videre med?  
 så synes jeg det kunne være interessant at høre, om praktiklæreren kan bekræfte, at det er en 

rimelig selvindsigt.  
 kan I sige lidt mere om de mål, I har sat på forløbet, er det meget udtalte faglige mål, 

færdighedsmål, holdningsmål?  
 hvilke didaktiske krav stiller det jer at arbejde med procesorienteret skrivning?  
 hvad er egentlig jeres faglige mål?  
 er det noget I samlede op på et tidspunkt?  
 det der med at lære dem at lave problemformulering, er det nemt? 
 har I nogen eksempler på problemformuleringer? Ved godt hvor svært dette er. 
 hvad er det egentlig for en lære, I synes man kan drage af at I giver et oplæg, og så siger til 

eleverne, har I forstået det her, og så siger de ja, og det viser sig, at det har de stort set ikke 
fattet? 

Praktiklærer rolle  
 det er helt klart, jeg ved nok, hvad de skal arbejde på, men jeg synes de alle tre, de har været 

rigtig gode til det.  
 der synes jeg, du var utrolig god til at bruge deres forforståelse og bygge videre på den. Du 

var god til at spørge eleverne om et eller andet i stedet for at feje dem af. 
 det vil jeg gerne understrege som praktiklærer, at de er sprunget ud på dybt vand. I har været 

gode til, ovenpå det i har erfaret, at gå tilbage og se på, hvad I kan gøre.  
 jeg kan måske også svare på det: Jeg synes ikke I har stået og talt i mange sekvenser, men har 

været gode til at aktivere dem. 
Læreruddannelsessted 
 der findes jo råd til, hvordan nybegyndere skal agere i undervisningen, som I måske kan 

huske, vi har haft lidt om.  
 jeg kunne godt tænke mig at snakke om noget, som vi også snakker om på uddannelsen Det 

med at når man så gerne som lærer vil styre, så kan man komme til at tage hele taletiden.  
 
Figur over vidensformer og roller/referencer, som tematiseres 

Søgetema Hjørring 1 Hjørring 2 Hjørring 3 Hjørring 4 Hjørring 5 
Praksisviden + + + +  
Professionsviden + + +  + 
Videnskabelig viden      
      
Elevrolle      
Lærerstuderende rolle   +     
Praktiklærer rolle + + +   
Professionshøjskolelærer rolle +  + + + 
Praktiksted      
Læreruddannelsessted  +   + 
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Sammenfatning 
I trepartsamtalerne tematiseres både praksisviden og professionsviden i fire ud af fem samtaler; 
mens forskningsviden slet ikke tematiseres. Der ses eksempler på, at professionshøjskolelærere med 
deres bidrag forsøger at styre samtalen ind på didaktiske og (dansk)faglige temaer, men stort set 
uden held. Læreren fastholder ikke temaet, og forsøger heller ikke at uddybe det ved eksempler 
eller referencer til undervisningen på læreruddannelsesstedet, hvilket måske ellers ville kunne gøre 
det nemmere for de studerende at koble sig til det. I samtalerne tematiseres en lang række forhold 
fra den praksis, de studerende har været engageret i. Praksisviden spiller således en stor rolle i 
trepartsamtalerne. Nok tematiseres professionsviden, men for den pædagogisk/didaktiske side heraf 
bliver det ved overskrifter, mens der er mere dybde i bidragene til den faglige side af 
professionsviden. Videnskabelig viden bringes slet ikke ind i trepartsamtalerne. 
  

Tematiserede vidensformer Ikke tematiserede vidensformer 
Praksisviden 

Professionsviden 
Videnskabelig viden 

 
Det er vanskeligt ud fra de gennemførte samtaler, at udskille roller og rolleforventninger fra de 
tematiserede vidensfomer. Som nævnt, synes det kun at være professionshøjskolelærerne, der aktivt 
går styrende ind i samtalerne. Det sker gennem udfordrende bidrag til de studerende og ved at pushe 
samtalen videre til nye temaer i den anvendte disposition. Praktiklærerne varetager i vidt omfang 
deres rolle gennem opmuntrende, vurderende bidrag, der tager de studerende i forsvar.  
 
 



44 
 

3.3 Silkeborg 
I Silkeborg er der gennemført treparsamtaler med fem praktikhold.1 To hold har været i praktik i 
dansk på begynder- og mellemtrinnet, ét hold i dansk på mellem- og sluttrinnet, ét hold i matematik 
på begynder- og mellemtrinnet og ét hold i en specialklasse. 

3.3.1 Elementanalyse 
Af de tiltagselementer, som Silkeborg har opstillet, tematiseres tre elementer i trepartsamtalerne.  
Empirisk orientering 

 kan man tage det den vej og tænke det ind i sine problemstillinger i sin empiriindsamling 
eller i sin problemformulering 

 om vi kunne satse deres lærertimer på, at vi selv kunne undersøge noget 
 så vi gik og noterede lidt ned. 

Problemorienteret praktik 
 fokusområde, som jeg har haft er de forskellige læringsstile 
 jeg har et spørgsmål om, hvorvidt de fokuspunkter, som I på forhånd har tænkt i før I tog i 

praktik og den problemformulering. 
 nu har I jo alle sammen sådan et fokuspunkt, personligt fokuspunkt, og jeres handler om jer 

selv i lærerrollen. Du har noget om at ramme niveauet. 
 hvad oplever I er de centrale temaer og fokuspunkter for jer? 
 ja, I har nogle fokuspunkter, kan jeg se, som hedder… 
 fokus på klasseledelse. 
 jeg tænkte det i forhold til det, der er vores problemformulering. 

Praktikrapport 
 at jeg lige kan dreje samtalen hen i retning af praktikrapporten 
 skrive om inklusion og eksklusion i opgaven 
 og nu skal I snart tilbage og i gang med rapporten. 
 først når I kommer tilbage til den anden virkelighed, så kan I reflektere over, hvad det var 

der skete ligesom i praktikrapporten. 
 det er jo det I har fokus på, står det i jeres praktikrapport, det her med motivation?  
 hvordan hænger den optagethed sammen med det fokusområde i har valgt i praktikopgaven? 
 det er også noget, I kunne overveje i forhold til jeres praktikopgave. 

 
Figur over elementer, som tematiseres  

Element/søgetema Silkeborg 1 Silkeborg 2 Silkeborg 3 Silkeborg 4 Silkeborg 5 
Samme praktikskole      
Praktiklærerkursus      
Inddragelse af praktiklærere      
Empirisk orientering + +    
Problemorienteret praktik + + + + + 
Praktikrapport + + + + + 
Trepartsamtaler/fokuseret praktikbesøg      
0,2 samarbejde      
Efteruddannelse      

 

                                                 
1 Hertil kommer to hold, hvor samtalen  har karakter af efterbehandling af en eller flere praktiklektioner. Kun i den ene 
af disse indgår professionshøjskolelærere. Disse to samtaler indgår ikke i analysen. 
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Sammenfatning 
I trepartsamtalerne tematiseres alle de tiltagselementer, der er rettet mod indholdet i praktikken. Det 
er de tre elementer, som specifikt retter sig mod indholdet i de lærerstuderendes læreproces i 
praktikforløbet og mod samspillet med undervisningen på uddannelsesstedet: ’Empirisk 
orientering’, ’problemorienteret praktik’ og ’praktikrapport’. Dog tematiseres ’empirisk orientering’ 
kun i to samtaler. De studerendes fokuspunkter eller problemstillinger falder inden for følgende 
temaer: Læringsstile, inklusion og eksklusion, lærerrollen, ramme elevers niveau, anerkendende 
samtale, klasseledelse (kropssprog, stemmeføring, ordvalg). 

3.3.2 Mål for lærerekspertise 
I trepartsamtalerne tematiseres nedenstående mål for lærerekspertise, og de anførte bidrag knyttes i 
kommunikationen hertil: 
International forskning og FoU-arbejde 
Udvikling af elevers innovative kompetencer 

 vi havde sådan aftalt inden, at det skulle være meget op til dem, meget induktivt; de skulle 
have lov til selv at være kreative, komme lidt frem. 

Evaluering og dokumentation 
Progression i tilegnelse af lærerkompetencer 

 jeg ved ikke om der er gået et lys op, der er måske nærmere slukket et, altså jeg vil ikke 
undervise de små klasser. 

 der har jeg så fået en lidt anderledes opfattelse af det hele; jeg har hele tiden sagt, at jeg 
gerne ville have de store elever … men efter vi havde været i 3. klasse, kan jeg meget bedre 
lide at være i den aldersgruppe. 

 men I skal finde jeres personlige integritet i det. 
 den personlighed, man møder op med, det er den der tæller, og den må dæleme ikke svinge 

fra time til time. 
Medindflydelse og medansvar skal fremmes 
Planlægge, gennemføre, begrunde undervisning 

 tydeligt for mig at se, at man kan have en plan i klassen, og den plan den skrider fra første 
minut. 

 ja, jeg ved faktisk ikke, om vi sådan helt konkret har tænkt de der fælles mål ind over. 
 Vi har haft noget planlægning med idræt. 
 vi har ligesom prøvet at lave sådan et ganske almindeligt lærebogsforløb, og så har vi prøvet 

at lave sådan et undersøgelseslandskab, som man faktisk kalder det med fine ord. 
 forberedelse synes jeg er sværere at overskue, hvor meget forberedelse, der er, og hvor lang 

tid det tager, og hvor grundigt. 
 så jeg tænker på det her med at have et mål … at få meget fokus på det og det faglige 

indhold. 
 laver du undervisningsdifferentiering, som du havde planlagt  

Beskrive elevforudsætninger 
Lede og udvikle klassens faglige og sociale fællesskab 
Evaluere elevers læring 
Observere, beskrive, dokumentere 

 det vil være dejligt at høre, hvad jeres observationer er. 
 jeg synes I har været fantastik gode til at observere og diskutere og bakke hinanden op. 

Analysere undervisning og læring 
Lærer/elev-relation 
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 hvor man ligesom kunne prøve ikke at skælde ud. 
 det, der fylder i jeres hoveder, det er det der med eleverne, er det ikke rigtigt? 
 den samtale, du skal føre med det barn, der sidder på den stol … og der skal du prøve at 

være opmærksom på det barn, og lave spørgsmål. 
 lærer/elev-forholdet, hvordan taler man til dem. 

Lærer/klasse-relation 
 det er nemt at forfalde til bare at spørge dem, man ved, siger noget fornuftigt og rigtigt, for 

så har man dem i sin hule hånd, og så på den måde få hele klassen med. 
 noget af det, som også kan være en udfordring, det er at have den der klassesamtale, spørge 

klassen undervejs, når du står deroppe. 
 det bunder meget i, at jeg gerne vil høre, hvad det er de siger, men jeg vil også gerne skabe 

ro. 
Lærerens kommunikation og formidling 

 man skal jo finde sin måde at formidle sit stof på, og gøre sig overvejelser om, hvordan man 
bedst kan komme i snak med mine elever, og hvordan formidler jeg det her, så jeg får flest 
mulig med. 

 så nu har vi aftalt, at det skal vi også skrive oppe på tavlen. 
 jeg så undervejs, at du var meget rolig og talte tydeligt, og du taler meget venligt til dem, 

sådan det ikke er forceret; stille og roligt; du hviler godt i dig selv, når du står der. 
 jeg tænker i netop kommunikation med eleverne, at der er nogle overvejelser over, hvad det 

er for nogle begreber, man bruger. Jeg tænkte på, du brugte fx kompendium ... det er jo ikke 
sikkert, at de ved, hvad et kompendium er. 

 ja, det er en meget god øvelse lige at luge ud i de ord, og det er der jo ikke noget i vejen for 
at man kan tale sådan lidt akademisk med hinanden på læreruddannelsen, men i 5. klasse 
kan det godt være, det forstyrrer lidt indimellem. 

 ja, det har vi jo haft i en vores psykologitimer, at man skal tænke på den måde, man 
formulerer de ting, man siger. 

 når jeg stiller dem et spørgsmål, så beder jeg dem jo om at række hånden op, og så er man 
også mange gange nødt til at tage dem, der har hånden oppe. … Så får man jo ikke alle dem 
med, der rækker hånden op, på banen. 

Læreropgavens etik 
Klasserumsledelse 

 hvis man sætter en grænse for dem, så ved de også, hvor den er. 
 det er jo lidt interessant..forholdet mellem den kontante og den mere regelrette, den mere 

nu-skal-jeg-fortælle-jer styring kontra den mere pædagogiske, hvor I siger: ”Jeg vil gerne 
lytte til jer og respektere jeres holdninger”. 

 har I overvejet, igen med hensyn til det her klasseledelse, altså sådan omkring 
kommunikation. 

Elevforudsætninger 
 det er meget relevant, for der er 53%, der er indvandrere. 
 er der nogen, der slet ikke kan læse? Så de har knækket læsekoden i en eller anden forstand. 
 sådan noget med at have opmærksomhed på både de stærke og på de svage elever. 

Udvikling af klassens sociale liv og læringsmiljø 
Planlægning, gennemførelse og evaluering af korte undervisningssekvenser 
Observation, analyse og vurdering af praksissituationer og elevadfærd 
 
Figur over mål, som tematiseres 
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Søgetema Silkeb. 1 Silkeb. 2 Silkeb. 3 Silkeb. 4 Silkeb. 5 
International forskning og FoU-arbejde      
Udvikling af elevers innovative kompetencer   +   
Evaluering og dokumentation      
Progression i tilegnelse af lærerkompetencer  +   + 
Medindflydelse og medansvar skal fremmes      
Planlægge, gennemføre, begrunde undervisning + + + + + 
Beskrive elevforudsætninger      
Lede og udvikle klassens faglige og sociale 
fællesskab 

     

Evaluere elevers læring      
Observere, beskrive, dokumentere +     
Analysere undervisning og læring      
Lærer/elev-relation +   +  
Lærer/klasse-relation +  + +  
Lærerens kommunikation og formidling + + + + + 
Læreropgavens etik      
Klasserumsledelse + +  + + 
Elevforudsætninger    + + 
Udvikling af klassens sociale liv og læringsmiljø      
Planlægning, gennemførelse og evaluering af korte 
undervisningssekvenser 

     

Observation, analyse og vurdering af 
praksissituationer og elevadfærd 

     

 
Sammenfatning 
En del af målene for lærerekspertise tematiseres i trepartsamtalerne, men det sker med nogen 
variation mellem de fem praktiksteder. Målene ’planlægge, gennemføre, begrunde undervisning’ og 
’lærerens kommunikation og formidling’ tematiseres ved alle praktikstederne. ’Klasserumsledelse’ 
og ’lærer/klasse-relation’ tematiseres ved henholdsvis fire og tre praktiksteder. De øvrige mål, som 
tematiseres, tematiseres kun ved et eller to praktiksteder. 
 
Målene ’international forskning og FoU-arbejde’, ’evaluering og dokumentation’, ’ medindflydelse 
og medansvar’, ’ beskrive elevforudsætninger’, ’lede og udvikle klassens faglige og sociale 
fællesskab’, ’ evaluere elevers læring’, ’analysere undervisning og læring’, ’læreropgavens etik’, 
’udvikling af klassens sociale liv og læringsmiljø’, ’ planlægning, gennemførelse og evaluering af 
korte undervisningssekvenser’, ’observation, analyse og vurdering af praksissituationer og 
elevadfærd’ tematiseres ikke i nogen af de fem samtaler. 
 

Tematiserede mål Ikke tematiserede mål 
Planlægge, gennemføre, begrunde undervisning 

Lærerens kommunikation og formidling 
Klasserumsledelse 

Lærer/klasse-relation 
Lærer/elev-relation 
Elevforudsætninger 

Progression i tilegnelse af lærerkompetencer 
Udvikling af elevers innovative kompetencer 

Observere, beskrive, dokumentere 
 
 

International forskning og FoU-arbejde 
Evaluering og dokumentation 
Medindflydelse og medansvar 
Beskrive elevforudsætninger 
Lede og udvikle klassens faglige og sociale fællesskab 
Evaluere elevers læring 
Analysere undervisning og læring 
Læreropgavens etik 
Udvikling af klassens sociale liv og læringsmiljø 
Planlægning, gennemførelse og evaluering af korte 
undervisningssekvenser 
Observation, analyse og vurdering af praksissituationer 
og elevadfærd 
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Vi ser, at nogle målsætninger berøres; nogen mere end andre, og enkelte slet ikke. Vi ser også, at 
der er ganske betydelige forskelle fra hold til hold, bortset fra to målsætninger, ’planlægge, 
gennemføre, begrunde undervisning’ og ’lærerens kommunikation og formidling’, for hvilke 
målsætninger, der tematiseres i trepartsamtalerne.  
 
Trepartsamtalerne indledes og styres i alle tilfælde af professionshøjskolelæreren og den starter 
typisk med en vurderende beretning fra praktiklærer og studerende om forløbet. Derefter ledes 
samtalen ind på de fokusområder, de studerende har udvalgt sig. Det står hen i det uvisse, om 
samtalerne afsluttes, fordi alle fokuspunkter og alle andre væsentlige forhold et nået, eller om det er 
fordi tidsramme, der er sat for samtalerne, er udløbet. 

3.3.3 Vidensformer og reference/roller 
Praksisviden 

 det var de samme begreber, vi gik igennem, men i anden time var eleverne involveret på en 
anden måde end bare at sidde og lytte og nikke og sige nej. 

 det vi lærer på læreruddannelsen kan godt være lidt tungt, det teori, vi har derude – jeg 
tænker det er godt nok meget, vi skal lære og så meget forskelligt – og så kommer vi ud, og 
så prøver man at bruge af det, og så er det faktisk en helt anden ting, det man har lært, når 
man kan føre det ud på eleverne, og man kan se, at de faktisk synes det er spændende. 

 der fandt jeg ud af, at det er nok ikke der min tålmodighed, den går til … men det var 
lærerigt at finde ud af det. 

 jeg tror faktisk at man bruger meget af det, man lærer på uddannelsen, men sådan ubevidst, 
altså uden at tænke over det. 

 jamen, der gik saftevand i det. Rigtig meget saftevand. 
 fordi nogle gange, så har de simpelthen ikke forstået tingene, før de har sat ord på dem. 
 de her begreber kan vi egentlig godt bruge til at sætte sprog på de her erfaringer og 

tydeliggøre, hvor er mulighederne og begrænsningerne i anerkendelsesbegrebet, så der ikke 
er noget forkert i, at den praksisviden, som I arbejder med, ikke lige hænger sammen med 
det, vi har snakket om på uddannelsen.. 

 men du rammer meget bedre i dag end den anden dag, da skiftede du stemme, detgør du 
ikke i dag. Den anden dag kom du sådan lidt i mor-taler-ned-til-barn rollen. I dag kommer 
du i niveau. 

 men jeg har indført fredagsbank, men i virkeligheden er det en kildetur henover knæet. 
 jamen, det er jo bare at gå hen og lægge hånden på skulderen. 
 vi har snakket en del om det der med at starte en time og slutte en time. 
 men klap virker herinde, det har I set. Det virker altid. Men så skal du bare lave avancerede 

klap. 
 du skal lære struktur for at kunne slippe struktur. 

Professionsviden 
 altså, jeg arbejder også med dem omkring læringsstile 
 så har hun fundet denne her måde…. co-operative learning. 
 i pædagogik har vi haft om forskellige læringsstile og lærerens udstråling. 
 hvilke faglige og samarbejdsmæssige forskelle kan man iagttage i henholdsvis en selvvalgt 

gruppe, en gruppe med forskellige etniske baggrunde og en gruppe med forskellige køn? 
 vi har i psykologi haft om børn i grupper. 
 om jeres fokus relaterer sig til jeres faglige stof, som i arbejder med. 
 og der har vi noget dansk-teori i spil i kraft af, at der er et lærebogssystem. 



49 
 

 hvordan arbejder vi fx med litteraturpædagogik? 
 vi har haft sådan tre emner, og jeg har så haft navneord. 
 skelne mellem formel indlæring og den funktionelle, altså en formel, som er løsrevet fra 

sammenhæng, og en funktionel, som indgår i en sammenhæng. 
 jeg har tit tænkt på noget, vi havde i udviklingspsykologi. 
 det er altså kinæstetisk og det er taktilt … og I har brugt det auditive, det visuelle. 
 I har bl.a. i dansk snakket om det medskabende, det omskabende og det genskabende og 

forskellige litteraturpædagogiske metoder. 
 et helt andet forløb med procent og brøker. 
 baseret på iagttagelser af, at de godt kan lide lærerstyret undervisning. 
 har I tænkt på i forhold til motivation at sådan noget omkring børnetype, de nye 

børnekarakterer osv. 
 lære i det sociale og lære af hinanden, og der kunne Vygotsky også finde på at sige, at 

læreren skal være den, der bygger stilladser omkring eleven. 
 var der nogen kriterier for grupperne. 
 refleksion værd, hvordan vil jeg sammensætte dem? 
 ja, det har vi haft i vores psykologitimer, at man altid skal tænke på den måde, man 

formulerer de ting man siger. 
 altså, hvilke læsestrategier? 
 og det er vel også jf. luseskemaet i virkeligheden at få identificeret de enkelte elevers 

forskelligheder.  
 hvis vi lige skulle bringe lidt teori på banen, om I har arbejdet lidt med Vygotsky og sådan 

noget. Han er jo optaget af det med sproget. 
 man kan mene, hvad man vil, om belønningssystemer. 

Professionshøjskolelærer rolle 
 og der kan jeg så lige tage dansklærerkasketten på. 
 hvad er det for en teoretisk optik I bruger nu? 
 hvilke teorier er det så I støtter jer til for at forstå, hvad der er på spil, for at I ikke sådan bare 

naivt indoptager, hvad der sker? 
 taler om, at I er sådan ”nedsunkede” i denne her praksissuppe … men øvelsen består i at få 

de to verdener til at hænge sammen. 
 teoriverdenen byder på en anden slags erfaring og den her byder på en helt anden igen. 
 det er klart, at hvis I tænker sådan mere de teoretiske begreber oppe fra læreruddannelsen af, 

så tænker man ikke i praksissituationen. 
 
Sammenfatning 
I trepartsamtalerne tematiseres og inddrages både praksisviden og professionsviden; mens 
forskningsviden ikke tematiseres. To professionshøjskolelærere forsøger insisterende på, at få de 
studerende til at sætte deres erfaringer fra praktikken i relation til det teoretiske stof, der er blevet 
arbejdet med i læreruddannelsen. Ofte fører det til, at de studerende bidrager med gæt. Læreren 
søger kun i få tilfælde at bidrage med henvisninger til den eller de teorier eller viden, vedkommende 
har i tankerne. I disse tilfælde synes det som om læreren snarere end at forstå sin rolle som 
underviser, forstår den som facilitator.  
 
Figur over vidensformer og roller/referencer, som tematiseres 

Søgetema Silkeborg 1 Silkeborg 2 Silkeborg 3 Silkeborg 4 Silkeborg 5 
Praksisviden + + + + + 
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Professionsviden + + + + + 
Videnskabelig viden      
      
Elevrolle      
Lærerstuderende rolle        
Professionshøjskolelærer rolle  +  +  
Praktiklærer rolle      
Praktiksted      
Læreruddannelsessted      

 
I trepartsamtalerne tematiseres en lang række forhold fra praksis, som det, ikke mindst på dette 
tidlige tidspunkt i uddannelsen, må anses for at være af værdi for de studerende at gøre sig 
erfaringer med. Praksisviden spiller således en stor rolle i trepartsamtalerne, men det gør 
professionsviden, ikke mindst på grund af bidrag fra professionshøjskolelærere også. Videnskabelig 
viden bringes ikke ind i trepartsamtalerne. 
 

Tematiserede vidensformer Ikke tematiserede vidensformer 
Praksisviden 

Professionsviden 
Videnskabelig viden 

 
Det er vanskeligt ud fra de gennemførte samtaler, at udskille roller og rolleforventninger fra de 
tematiserede vidensformer, bortset fra i to samtaler. I disse to samtaler tager 
professionshøjskolelærerne tydeligt lærerrollen på sig ved gennem insisterende bidrag at forsøge at 
få de studerende til at tematisere det vidensgrundlag, der er arbejdet med i læreruddannelsen. De 
undgår imidlertid selv at blive undervisende i denne setting uden for læreruddannelsesstedet. 
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3.4 Skive  
I Skive er der gennemført treparsamtaler med alle praktikgrupper, hvorefter 8 grupper er tilfældigt 
udvalgt til analyse. Disse består af 2 grupper med 2 praktikanter, og 5 grupper med 3 praktikanter 
og 1 gruppe med 4 praktikanter. Tre af grupperne har været i praktik i matematik, fem i dansk – 
overvejende på begynder- og mellemtrinnet (1-6 klasse). 

3.4.1 Elementanalyse 
Af de tiltagselementer, som Skive opstillet, tematiseres seks i trepartsamtalerne: 
Samme praktikskole, om hvilken det om end indirekte siges 
 at onsdagspraktik på skolen (seks onsdage før denne sammenhængende periode) medvirkede 

til, at praktikanterne kendte eleverne - fået et bedre forhold til eleverne.  
Empirisk orientering, dette element synliggøres på disse måder: 
 i logbøgerne i form af observationer, praksisbeskrivelser, notering af fokuspunkter. 
 episodebeskrivelser 
 dagbogsnotater 
 observation af elevernes forståelse (fx når de arbejder i grupper)  
 anvendelse af båndoptager, video som dokumentation (empirisk materiale)   
 anvendelse af smittemodellen /tegnene til at se om eleverne har rykket sig (fx sidder børnene 

stille, lytter, refererer, lytte til deres respons)  
 elevprodukter 
 se på elevbesvarelse – har de forstået målet med opgaven? (fx bliver eleverne bedre til hurtig 

skrivning/ kan de anvende berettermodellen) 
 test fx sandsynlighedsregning – de har ikke rigtig lært noget – test (men der siges ikke noget 

om hvilken test?) Praktikanterne har evalueret forløbet – undervisningens organisationsform 
(klasserumsundervisning vs gruppe) – og sat det i forhold til elevernes udbytte /antal fejl test. 
De er opmærksomme på at der er forskel på klasserne  

 quiz – på det faglige 
Problemorienteret praktik, om hvilken der siges,  
 undervisningskommunikation fx I må/vil I vs / I skal eller ”være søde at sætte jer, prøv at 

sætte jer” man skal være meget konkret i sin kommunikation 
 at blive prøvet af 
 at være vellidt i klassen men samtidig sætte grænser 
 hvad der virker (metodemæssigt) en dag – virker måske ikke dagen efter 
 at afprøve og regulere (hvad virker og hvad virker ikke) uanset trin 
 tilpasse det elevernes niveau 
 vanskeligheden ved differentiering (stor faglig spredning i klasserne og mange elever) 
 måder at få opmærksomhed på – hæve stemmen, gå rundt mellem eleverne  
 at øve sig op at være tydelige overfor eleverne (formidlingsmæssigt) Fx ligninger er simple 

for praktikanten, men vanskeligt at forklare eleverne – så de forstår det 
 praktiklærer fremhæver at når man arbejder med børn så skal man gøre det enkelt for dem  
 hvad er rummelighed i skolen? 
 hvilke organisationsformer skal anvendes hvornår? 
 klasserumsledelse (fx elevernes reaktion på henholdsvis tavleundervisning og undervisning i 

små grupper) 
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 fremhæver at det faglige har fyldt meget – der er meget vedkommende skal have fagligt 
genopfrisket og det har ikke været nemt – og det har været tidskrævende 

 frihedsgrader i undervisningen erfaring – det skal vi (praktikanterne) være bedre til at styre. 
 hvad har praktikanterne lært og erfaret i praktikken: at løbe tør for stof, at gennemgå stoffet 

for hurtigt, at have stof nok, at bruge tid på at eleverne forstår det man ønsker, hyppige 
gentagelser af stoffet, at stå ved tavlen, er blevet bedre til at bruge tavlen. 

Hvordan skal man evaluere undervisningsforløbet?  
Logbog, om hvilken der siges,  
 at logbøgerne er anvendt til at noterer praksisfortællinger: eksempelvis en beskrivelse af en 

drengs faglige ståsted. Generelt når praktikanterne har anvendt logbøgerne, har de skrevet om 
konkrete elever og situationer som har skabt forundring.  

 praktikanterne som observerer – noterer i logbøgerne om den praktikant som er på: 
viser/synliggøre nogle af disse nøglebegreber: autoritet, forudsigelighed, empati, respekt, at 
sætte grænser, anerkendelse.  

Praktikrapporten, om hvilken der samtales om i alle otte grupper. Samtalerne omhandler,   
 problemformulering  
 indholdet i opgaven 
 teori inddragelse 
 formelle krav, længde 
 anvendelse af cases til rapporten 
 inddragelse af praksisfortællingerne 
 den faglige vinkel på rapporten 
 dens anvendelse i eksamens øjemed  
 Profesionshøjskolelæreren (P) spørger ind til nøglebegrebernes brugbarhed (eller er det noget 

teoribavl?) 
 P spørger ind til hvad det er praktikanterne vil undersøge med deres problemformulering 
 P stiller kritiske spørgsmål til praktikanterne – ud fra deres valg og prioriteringer (med at 

skære begreber fra – som kunne have været anvendt i deres analyse i praktikrapporten) 
 P er OBS på at praktikanterne ikke bredere sig for meget i deres opgave 
 P kommer med forslag til indholdet i opgaven (begrebsdefinition og hvad vil det eks. vil sige 

at forholde sig kritisk?) 
 P samler op på problemstillingen vedr. opgaven  
 P kommer med forslag til opgaven – indhold, teori, overskrift, struktur, empiri  

Trepartsamtaler/fokuseret praktikbesøg – tematikker vedrørende praktikrapporterne som diskuteres: 
 hvordan organisationsformen kan påvirke elevernes indlæring 
 undervisningsdifferentiering,… gad vide hvordan vi ser den differentierede undervisning hos 

alle elever, eller så mange så muligt (herunder diskuteres også klasserumsledelse) 
 om klasserumsledelse, erfaringspædagogik og demokratisk dannelse. Kan vi gennem et 

erfaringsbaseret undervisningsforløb, med sandsynlighed og statistik, få eleverne til kritisk at 
forholde sig til deres hverdag? 

 fokuspunkterne er klasserumsledelse og indførslen af et afkrydsningsskema (struktur og 
rammestyring) (adfærdsregulering/demokratiske processer) 

 fokuspunkter – matematisk, didaktisk og filosofisk, altså KLM. Og der tales om cases, 
herunder lærerroller, det anerkendende. 

 niveauforskelle i grupper og differentiering på arbejdsform - evalueringskriterier.  
 fokuseret på om alle får noget ud af undervisningen (differentieringsperspektiv) 
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 fokus på: hvad er lærerens rolle i den rummelige folkeskole og hvor rummelig skal 
folkeskolen være uden at det går ud over nogen?     

 
Figur over elementer, som tematiseres  

Element Skive 1 Skive 2 Skive 3 Skive 4 Skive 5 Skive 6 Skive 7 Skive 8 
Samme praktikskole     +    
Praktiklærerkursus         
Inddragelse af 
praktiklærere 

        

Empirisk orientering  + + + + + + + + 
Problemorienteret 
praktik 

+ + + + + + + + 

Logbog  +  +   +  
Praktikrapport  + + + + + + + + 
Trepartsamtaler/fokuser
et praktikbesøg 

+ + + + + + + + 

0,2 samarbejde         
Efteruddannelse         
 
Sammenfatning  
Ud af de overordnede ti tematiserede tiltagselementer er seks synlige i trepartsamtalernes 
kommunikation. ’Empirisk orientering’, ’problemorienteret praktik’, ’praktikrapporten’ (ofte nævnt 
som didaktikrapport i samtalerne) og ’trepartsamtaler/fokuseret praktikbesøg’ er gennemgående 
elementer i alle otte trepartsamtaler. Det er alle de elementer, som specifikt retter sig mod indholdet 
i praktikken. Praktikanterne har haft fokus på at undersøge en konkret problemstilling, som knytter 
an til praktikkens tema. Det lykkes at bringe alle disse interrelaterede elementer ind i 
kommunikationen.  
 
Det illustrer, at man i Skive har sat fokus på, at inddrage praksisnære iagttagelser fra praktikken i 
undervisningen på læreruddannelsesstedet. Generelt fylder elementer vedrørende praktikrapporten, 
beskrevet ovenfor, meget i trepartsamtalerne, hvilket kan ses som tegn på at man prøver at forbinde 
læringen i praktik med det efterfølgende arbejde på uddannelsesstedet. 
 
Med afsæt i praktikkens empiriske orientering, og at praktikrapporterne gennemgående har fokus på 
praksisbeskrivelse, kunne man have forventet, at flere praktikhold havde tematiseret anvendelse af 
logbogen. Tre ud af otte hold tematiserede logbogen i praksis.   
 
At samme praktikskole kun direkte nævnes en gang, kan være tilfældigt, da det må forventes, at alle 
praktikanter fra Skive har været i en øvelsespraktik, da de er fra samme udannelsesinstitution.  
De øvrige tiltagselementer som, praktiklærerkursus, inddragelse af praktiklærere, 0,2 samarbejde og 
efteruddannelse, er af overvejende organisatorisk karakter, og det forventes derfor ikke at de 
tematiseres i trepartsamtaler.  

3.4.2 Mål for lærerekspertise 
I trepartsamtalerne tematiseres nedenstående mål for lærerekspertise, og de anførte bidrag knyttes i 
kommunikationen hertil: 
Udvikling af elevers innovative kompetencer 
 at lade eleverne fortælle for hinanden – de har en anden (måske mere logisk) måde at 

fortælle/forklare det på versus praktikanterne. Praktikanterne mener, at eleverne er mere 



54 
 

løsningsgivende – hvorimod praktikanterne ”fisker mere”. At lade eleverne fortælle udvikler 
deres egen forståelse. 

 at arbejde med forestilling – fantasi (åbne opgaver) 
 en elev som man (praktikanterne) måske, ikke havde set så meget før som pludselig kom på 

banen. Grundet et brev som praktikanterne havde sendt hjem om vi skulle have nordisk 
mytologi, drengens far havde gået ud og lånt en bog om det. Og så havde han læst op for ham 
og fortalt om en masse. Det er da engagement der vil noget, så han vidste en hel masse om 
det. 

 de (to drenge i 1. kl.) havde selv taget initiativ til at klippe konfetti. Der er de her to drenge 
som har kørt hinanden meget på klingen i den her uge, synes jeg. Og så har jeg dem begge to i 
min gruppe. Og i går sad vi og skulle klippe "Thors hammer", de skulle klippe en masse af 
dem som vi skal have hængt op. Så pludselig så sidder X og begynder at klippe sådan noget 
konfetti. Og der var 10 min, tilbage af timen og så siger Y om han ikke måtte være med. Og 
det måtte han godt for X. Og i mit hoved havde jeg lige en lille konflikt, for det var ikke det 
jeg havde bedt dem om. Men lige pludselig så kunne jeg se at de her 2 drenge de sad og 
arbejdede sammen om det her, de nu lige havde kommet på at de skulle kaste konfetti op når 
de havde lavet deres skuespil. Og så ville jeg jo ikke begynde og få en konflikt med dem. Så 
på den måde så blev de bare lige pludselig bedste venner. De kunne sidde der og klippe det 
sammen, og det synes jeg jo er fantastisk at når man har set, hvordan de har været efter 
hinanden hele ugen. Det var egentlig også en god ide, med konfetti så har man det som 
afslutning på det sidste. Det er et godt eksempel på at man kan knytte fællesskab i det faglige. 
Som vi ser her, det er jo også spændende, hvor det faglige kommer ind her. Hvor det går i et 
med det sociale.  

 det var deres egen hverdag vi lavede statistik over. Og vi prøvede at provokere dem lidt – til 
sidst virkede det som om, der var ved at komme en diskussion i gang. Nogle af eleverne ville 
hellere side inde og spille Mayer (som var en del af undervisningen), end at holde frikvarter. 
Vi manipulerede med nogle grafer, hvilket eleverne fik øje for og det medvirkede til, at de 
demonstrerede at de var rigtig gode til selv at tænke – da de selv skulle lave grafer. 

Evaluering og dokumentation  
 korte evalueringer af undervisningen umiddelbart efter den er afviklet 
 evalueret efter hver undervisningstime – give positiv/kritisk respons 
 samtale med eleverne   
 fredagsevaluering  
 procesevaluering (at arbejde sammen i gruppen, sociale elementer) 
 at aflevere noget til praktikanterne – stille krav, så eleverne kender kriterierne   
 se på elevbesvarelse – har de forstået målet med opgaven? (fx bliver eleverne bedre til hurtig 

skrivning/ kan de anvende berettermodellen) 
 observation af elevernes forståelse (fx når de arbejder i grupper)  
 anvendelse af båndoptager, video som dokumentation (empirisk materiale)   
 anvendelse af  SMTTE- modellen /tegnene til at se om eleverne har rykket sig (fx sidder 

børnene stille, lytter, refererer, lytte til deres respons)  
 elevprodukter – faglige kriterier 
 evaluering af dem der fremlægger og dem der lytter (aktiv lytning evt. give dem nogle 

fokuspunkter – lad dem få til opgave at udarbejde spørgsmål under fremlæggelsen)  
 test fx  sandsynlighedsregning – de har ikke rigtig lært noget – test (men der siges ikke noget 

om hvilken test?) Praktikanterne har evalueret forløbet – undervisningens organisationsform 
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(klasserumsundervisning vs gruppe) – og sat det i forhold til elevernes udbytte / test-antal fejl. 
De er opmærksomme på at der er forskel på klasserne  

 quiz – på det faglige 
 taler om hvad man kan se i tests – man skal ikke kun se på det faglige udbytte  
 evaluering af sammenhæng mellem organisationsform og testresultat – og koble det til teori  
 taler om evaluering af elevernes forståelse 
 hvornår anvendes formativ og summativ evaluering? (summativ ved matematik (faktuelt fag) 

nej praktikanterne argumenterer for formativ evaluering grundet 2. kl. niveau og at matematik 
er meget subjektiv.  

Progression i tilegnelse af lærerkompetencer  
 lærer noget om lærerrollen – udvikler sig / fx hvilke ord man anvender (må/skal) 
 lærer at komme mere rundt i klassen – får et bedre overblik over eleverne   
 at fylde rummet ud 
 samtale om undervisningen – refleksion af sin egen underviserrolle og måde at agere på 
 fin iagttagelse – trinmål og det element at elverne forklarer for hinanden i matematiktimen og 

sammenhængen med anerkendelse.   
 at se på elevprodukter i forhold til det satte mål – det er en god læreropgave – og som er 

generel 
 at I gør jer nogle forskellige erfaringer. Det er jo det I er her for – at drage jer nogle erfaringer 

og lære noget   
 at forholde sig til hvordan man også kunne have gjort – at iagttage forestået undervisning – 

levede man op til målene, eller var det noget andet man havde fokus på? 
 har I lært noget om planlægningen af undervisningen – har planlægningen haft nogen 

betydning? . Man skal have stof nok  
 hvad har I lært om jer selv som lærer?  
 har I frygtet, at eleverne ikke ville respektere jer? . Jah, lidt. Men det syntes jeg, de gør.  
 det er svært at finde noget krimi på det niveau (6 kl.). Vi skulle have været i gang tidligere.    

Planlægge, gennemføre, begrunde undervisning 
 tavleundervisning og undervisning i små grupper 
 planlægningen inden praktikken har været en stor hjælp – givet overskud til 

detailplanlægningen overvejelser bag gruppearbejde og gruppesammensætning 
 gruppedeling, hvordan skal praktikanterne fordele sig – og er det virkelighedsnært? 
 undervisningens mål drøftes 
 at opnå – ikke opnå stillede mål - begrundelse for ændringer af planlægningen/gennemførslen 

fx udefrakommende aspekter 
 refleksioner og løbende ændringer i planlægningen af undervisningen  
 trinmål nævnes og der tales om at der er belæg for dem – (at forklare for hinanden i 

undervisningen) 
 begrunder undervisningen ud fra trinmål (IT-forløbet – produkter i tekst og billeder) 
 man skal forholde sig til formålsparagraffen – opdrage eleverne i skolen   
 at have noget stof i baghånden, hvis man har for meget tid – men det er centralt at det er 

relevant for det man arbejder med her og nu  
 begrunder et forløb med Ørnens øje i 6. kl – arbejdet med 3 forskellige emner 
 det er tidskrævende at planlægge .  
 hvordan tilrettelægges undervisningen så man når ud til alle?  
 at planlægge ud fra klassens årsplan. 
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 at arbejde med projektarbejdsformen – diskuterer hvorfor det er denne form frem for 
gruppearbejde, emnearbejde, par arbejde – m.m.   

 vi havde stillet en model op til dem. Så de visuelt kunne se hvordan de skulle gribe opgaven 
an (på computeren i tekstbehandling). 

 undervisningsmateriale i forhold til krimi og 6 klasse (praktikanterne er ikke begejstret for 
materialet) dog har de ikke kunne nå at skaffe andet – grundet tidsmangel.  

 skal udlade arbejdsformer i undervisningen hvis der er eleverne der ikke kan deltage? (fx 
diskussioner).  

 det er vanskeligt at planlægge, når der er stor faglig spændvidde i 6 klasse  
 det er vigtigt, man forbereder det ordentligt, inden man gør noget. Så med helt normal 

struktur.  Man kan sige så, der kan jo altid være nogen forhold. Der kan jo være en pige, der 
har fået skæld ud hele morgenen og er ked af det ikke også? Der kan være, der et to der har 
været oppe at slås ikke også? Og så på den måde, lige meget egentlig hvor godt I gør det 
inden, så går det galt. Og det er jo den situation, vi også står i som lærere. 

Beskrive elevforudsætninger 
 kunne eleverne godt finde ud af, hvad den kombinatoriske sandlighed skulle være?  
 elevernes havde forskellige forforståelser for emnet gys og gru 
 en faglig svag dreng nævnes – svært at få ham med i undervisningen 
 at alle elever får noget ud af undervisningen uanset deres forudsætninger 
 at tage afsæt i noget eleverne kende – i deres konkrete forudsætninger 
 der tales om enkelte elevers forudsætninger    
 store niveauforskelle fagligt i 6 klasse 
 niveauforskellen ses bl.a. på deres svar i månedsopgaverne   
 stor faglig spredning i 4. kl. 
 en drengs forudsætninger i 6 klasse diskuteres – han vil ikke snakke i skolen og han er fagligt 

på omkring 2. klasses niveau. 
 lyst til at læse (1 klasse) 
 elevernes energi (søvn, mad) 
 elevernes forståelse af nyt stof (reel forståelse og en tilsyneladende forståelse/en nikken uden 

egentlig at forstå).   
Lede og udvikle klassens faglige og sociale fællesskab 
 elevernes reaktion på organisationsformerne – sociale udbytte 
 klassesammensætningen  
 klassens udvikling (man ændrer også løbende på afkrydsningssystemet – fx læselyst 

eksemplet (navn på ormen ved at have læst x antal sider) 
 der er forskel på klasser (2 kl. versus 5 kl.) – der har i 5 kl. været problemer et skridt frem og 

2 tilbage 
 man har et socialt ansvar / de uformelle pligter – opdragelse af eleverne i skolen  
 at lade eleverne hjælpe hinanden (faglig stærk/svag) 
 anerkendelse fra kammeraterne   
 at arbejde progressivt med projektarbejdsformen – så eleverne snuser til formen - hvordan 

reagerer eleverne på arbejdsformen? 
 praktikanterne er opmærksomme på det sociale liv i klassen – eksempelvis snakkes der om en 

pige der har meldt sig ud af klassens sociale tiltag så som fødselsdage (hun har problemer i 
hjemmet) 

Evaluere elevers læring 
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 sandsynlighedsregning – de har ikke rigtig lært noget  
 hvad man kan se i tests – man skal ikke kun se på det faglige udbytte  
 evaluering af sammenhæng mellem organisationsform og testresultat 
 tælle rigtige frem for antal fejl – positiv effekt 
 de standardiserede test tæller fejl  
 bliver eleverne fx bedre til hurtig skrivning? 
 kan de anvende fx berettermodellen? 
 det er vanskeligt at se om eleverne har rykket sig (lært noget) på 4 uger  
 vil bruge ”SMTTEmodellen” /tegnene til at se om eleverne har rykket sig (fx sidder børnene 

stille, lytter, refererer, lytte til deres responsgivning – praktikanterne har mange tegn)  
 taler om slutmål for 5 klasse (ikke sikkert at alle eleverne når disse) 
 at evaluere af elevernes forståelse  
 at samtale med eleverne  
 at de på elevprodukter 
 hvornår anvendes formativ og summativ evaluering? (summativ ved matematik - faktuelt 

fag)? – nej praktikanterne argumenterer for formativ evaluering grundet 2 kl. niveau og at 
matematik er meget subjektiv…)  

 elevernes udbytte – fagligt / at nå sine stillede mål – eller at man måske har haft et andet fokus 
end det man troede man havde.  

 hvordan finder I ud af om I har nået ud til alle? 
 se hvad eleverne svare på stillede skriftlige opgaver – der ud af kan man se om man har nået 

den dem og om de har forstået målet med opgaven  
 evaluering af dem der fremlægger og dem der lytter (aktiv lytning evt. give dem nogle 

fokuspunkter – lad dem få til opgave at udarbejde spørgsmål under fremlæggelsen) 
 evaluering behøves ikke kunne måles eller vejes – men kan også være af mere subjektiv 

karakter – en god oplevelse  
 fredagsevaluering 
 forældreengagement – hvor eleverne fremviser færdige produkter 

Samarbejde med elever, forældre, kollegaer m.fl. 
 forældrenes rolle nævnes i forbindelse med elevernes dannelse og væremåde overfor hinanden  
 forældrene nævnes – praktikanterne kommunikerer med forældrene / brev/ arrangement  
 forældresamarbejde nævnes som væsentlig – samtale og samarbejde om barnet er vigtig for 

klassens sociale liv 
Observere, beskrive, dokumentere 
 vi bruger logbøgerne  
 er det hårdt at sidde og observere ind  imellem? 
 der er en der underviser og de øvrige observerer  
 taler om observation af elevernes forståelse  
 dagbogsnotater – hvad er der sket i dag?   
 episodebeskrivelser 
 praksisbeskrivelser  
 det er nemt at sidde og observere – men det er noget andet at være på  
 ja, observerer og kommenterer efterfølgende (positiv/kritisk respons) 
 ja – gennem efterfølgende bearbejdning 
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 tænker i at videreudvikle deres forløb – hvad  kunne man gøre næste gang for at skabe en 
større tilknytning/sammenhæng til matematik – eller bibeholde forløbet men gøre mere ud af 
tværfagligheden 

 det havde måske ikke været muligt at få alle til at fremlægge, hvis ikke vi havde været så 
mange praktikanter (IT-forløb i 4. klasse) 

Lærer/elev-relation 
 en faglig svag dreng nævnes – svært at få ham med i undervisningen – det er vigtigt, at han 

får succesoplevelser  
 forsøg med oplæsning praktikant og svag elev – god relation / snakkede om teksten 
 praksisfortællinger om enkelte elever (ofte børn som skiller sig ud fx fagligt svage, urolige 

børn, for tidlig født) 
 forsøger at være ekstra opmærksomme på børn med problemstillinger enten af social eller 

faglig karakter. 
Lærer/klasse-relation 
 så på den måde kan man sige, at der har været flere reaktioner fra den ene klasse i forhold til 

den anden klasse. 
 klassen påvirker måden at agere på i klassen 
 eleverne har taget godt imod os (praktikanterne) 
 at være vellidt i klassen men samtidig at sætte grænser 
 at have respekt hos eleverne – balancegang 
 urolig klasse 
 stor faglig spredning i klassen – volder problemer 
 i (praktikanterne) kan aflæse elevernes energi, oplagthed (et tegn) 
 at se om eleverne er med, aktive, deltagende i undervisningen – det kan vise noget om, om de 

syntes undervisningen er spændende 
 at se på deres kropssprog – om de er urolige / deres måde at snakke på 
 tager afsæt i elevernes hverdag – i matematik undervisningen – fanger eleverne – jeg 

(praktikant) syntes det er hyggeligt. 
 ved at eleverne oplever denne manipulation med statistikken – virker det til at den bliver 

vedkommende for dem på en nærværende måde 
 afkrydsningsskema – overholdelse af fælles regler (straf/belønning) 
 ritualer/ struktur / rammer – taler et sprog og er på øjenhøjde med eleverne (1 kl.) 
 at have en positiv tilgang til elevernes forudsætninger  
 at være i klassen / og udenfor klassen – at fortælle eleverne om de positive forventninger man 

har til dem når man går uden for klassens trykke rammer – havde i dette tilfælde i 2. kl. en 
positiv og virkende effekt 

 i får tildelt autoriteten fra eleverne 
 at føle det som en anerkendelse at eleverne arbejder med de ting vi (praktikanterne) kommer 

med  
 rammefaktorerne påvirker relationen  
 praktikanternes kendskab til eleverne – nævnes i forhold til at danne grupper og valg af 

arbejdsform. (det tager tid – udtrykker at der er kort tid) 
 at få en indsigt i, om klassen har forstået det fag-faglige ”det, det handler om” 
 man kan tage så meget hensyn til en enkelt elev, at det går ud over hele klassen. 
 respekt for læreren?  
 der var flere elever der spurgte om hjælp i de mindre grupper versus ved klasseundervisning  
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 at de fleste elever, de er ufatteligt dygtige til at aflæse: Hvad kan jeg lige præcis i denne her 
sammenhæng. Og så går vi lige til kanten hver gang ikke også. Og det... de havde ikke over 
hovedet svært ved, i timen efter at så gøre det, så det passer lige præcis, til den lærer de har 
der. Det skal man bare være klar over, at det er sådan det er. De går lige så langt, som man 
giver dem lov til. (praktiklærer)  

 tavleundervisning og undervisning i små grupper - eleverne er mere aktive i mindre grupper 
 elever der kan køre sig selv helt ned (derfor se på antal rigtige frem for antal forkerte) 
 overrasket over hvor søde eleverne har været overfor os (praktikanterne) den første uge 
 eleverne var stille den første time 
 nogle elever mere selvhjulpne end andre 
 nogle elever har sværere ved at bevare fokus på deres opgave  
 hvordan har frikvarteret været – har indvirkning i timerne 
 vi har dansk, og der har været meget tumult og uro i klassen, 
 der var meget skæld ud og mange konflikter  
 de passer på hinanden (praktiklærer) 

Lærerens kommunikation og formidling 
 praktikanten fremhæver overskud til at formidle til eleverne 
 det er børnenes læring der skal styre formidlingen 
 at nå eleverne  
 hvordan fik jeg det formidlet, på den måde jeg ville have? Og gik det lige lidt for stærkt? 
 undervisningsdifferentiering  
 forholder sig til lærens rolle bl.a. ud fra nøglebegrebne: autoritet, forudsigelighed, empati, 

respekt, at sætte grænser, anerkendelse.  
 gennem praksiseksemplerne tydeliggøres kommunikationen og formidlingen 
 tilpasser sig målgruppen 
 vi (praktikanterne) ved, at I kan gå helt stille, og at I kan være stille, når I kommer udenfor 

klasserummet (2. kl.). Eleverne var stille hele timen og tingene tog kortere tid. 
 kommenterer at praktikanterne har en god kommunikation med eleverne – har stillet gode 

konkrete opgaver  
 praktikanterne illustrer visuelt og konkret hvad eleverne skal – (vis computerinstallation)  
 praktikant fremhæver at når man arbejder med børn så skal man gøre det enkelt for dem  
 at hæve stemmen  
 tilpasse stoffet til deres niveau  
 at være tydelige overfor eleverne 
 undervisningskommunikation fx I må/vil versus I skal 
 lært hvad man ikke skal sige: fx være søde at sætte jer, prøv at sætte jer og at man skal være 

meget konkret 
 provokerer eleverne – til diskussion/argumentation – vi er blevet klogere undervejs, har lært 

meget om at undervise 
 det er nemmere at være skrap i starten og sætte grænser også slække lidt efterhånden  
 er OBS på hvordan man ser ud i rummet 
 hvordan stemmen lyder 
 vi supplerer hinanden i praktikgruppen 
 praktiklærer kommenterer at praktikanterne har en god kommunikation med eleverne 
 antallet af elever der skal undervises (8 versus 26) 

Læreropgavens etik   
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 jeg skulle også lige sluge den. Så gik jeg faktisk hen til drengen og sagde: Jeg hørte hvad du 
sagde til...ja ham drengen. Og så skynder han sig at sige: Det var bare for sjov. Så sagde jeg: 
Ja, det er meget muligt, men jeg er sikker på, at han synes ikke det er sjovt. Og jeg synes 
heller ikke det var sjovt. Nej, så det gør du ikke igen vel? Nej. Godt så snakker vi ikke mere 
om det. 

 at man kan ændre sin dagsorden – hvis man skønne det er gavnligt i situationen fx klippe 
situationen – to drenge som begge er faglig svage og som er i konflikt, samarbejder, dog ikke 
om det de er blevet bedt om – men grundet kort undervisningstid og at deres ide er god – lader 
læreren dem fortsætte.   

 der tales meget om anerkendende pædagogik, og der gives praksiseksempler fx at tage det 
eleverne siger op og ikke bare forkaste det (selvom det ikke er det, man måske ”fisker” efter) 
eks. En retvinklet trekant, betød i elevernes optik et kvarter (da de forbandt det med klokken, 
da de lige havde arbejdet med det) og det er jo en mulighed – man måske ikke selv har set – 
og det gør den ikke forkert. 

 hvorfor er der ikke blevet gjort noget for de børn (med så svære problemer faglige/socialt) 
 jeg tænkte, at jeg var ærlig overfor børnene og overfor mig selv og...hvad skal man sige...jeg 

var her selv. 
Klasserumsledelse  
 taler om klasserumsledelse – gruppe størrelse, teoriinddragelse, SMTTE 
 bliver bedre til at komme rundt i klasse og få et bedre overblik over klassen som helhed. 
 klasserumsledelse er jo anderledes, når I er i klassen, og I har styr på dem, de sidder der og 

skriver 
 læreren som lederen i klassen 
 demokratisk klasserumsledelse 
 at side på gulvet, arbejde individuelt, gruppearbejde, forskellige former for frihedsgrader i 

undervisningen 
 problemstilling om klasserumsledelse 
 skabe tryghed i klasserummet 
 udnytter at man er to praktikanter – gør det evt. nemmere – en følger klassen til computerne 

mens den anden er klar til at overtage eleverne der – 
 tilstræber en faglig progression i undervisningen   
 taler om differentiering – arbejdsformer: skuespil, manuskript, power point, 
 projektarbejde   
 to og to (stærk/svag elev skal arbejde sammen) 
 at gå ind og tage magten i rummet 
 ledelsesproblematik 
 at have rollerne fordelt – rolle fordelingen er kendt blandt lærer/elever 
 gør erfaringer med at lede aktiviteter – f.eks. med for åbne opgaver og forskellen med åbne og 

lukkede opgaver 
 praktikanterne skal styre det som lærer: hvem der sidder ved computeren hvornår 

Elevforudsætninger  
 overvejelser over gruppedelingen – særligt fokus på 4 urolige drenge 
 en faglig svag dreng nævnes – svært at få ham med i undervisningen 
 elever i 4. kl. versus 6. kl. er forskellige – 4. kl. kan ikke side stille for lang tid, og har brug 

for at have noget mellem hænderne og at arbejde sammen. Hvorimod man i 6. klasse er bedre 
til at få informationer på klassen og sidde individuelt 
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 tager udgangspunkt i elevernes hverdag   
 er opmærksomme på at eleverne går i 1. kl.  
 varieret undervisning, arbejdsformer m.m. for at tilpasse elevernes forudsætninger 
 en konkret elevs faglighed nævnes – at hun har en IT-rygsæk – hun får læst, den tekst der skal 

arbejdes med op, da hun er ordblind   
 faglig svag elev – praktiklærer skriver hans historie ned, så han også er med i projektet – 

samtidig med gør det også at han ikke forstyrrer de andre elever 
 der er mange forskellige børn (dygtig / nogle der ikke er så dygtige lige nu… de skal alle 

sammen lære noget og fungere i en klasse) 
Udvikling af klassens sociale liv og læringsmiljø 
 forsøger at agere i forhold til elev dynamik 
 er OBS på det sociale og faglige er indvævet og kan påvirke hinanden – knytter fællesskab i 

det faglige   
 deltagelse i forældre engagement    
 taler om anerkendende pædagogik/samtale og op – og nedtrappende konflikter   
 sørge for at klassen har et godt socialt sammenhold og liv sådan at det er acceptabelt at alle 

ikke arbejder på samme niveau (praktikanterne er fokuserede på den enkelte elev i klassen) 
Planlægning, gennemførelse og evaluering af korte undervisningssekvenser  
 planlægning og justering af undervisningen fra dag til dag 
 korte evalueringer af undervisningen umiddelbart efter den er afviklet 
 planlægningen inden praktikken har været en hjælp 
 har lavet en overordnet plan – for de 4 uger, derefter forberedt en mere detaljeret plan – time 

for time hvad der skulle foregå – det er ikke altid planen holder 
 i forhold til supplerende undervisningsstof har praktikanterne tænkt i temaer 
 test  
 taler om vigtigheden af at få afsluttet undervisningsforløbet – Praktikanterne håber på selv at 

gøre det men evt. må praktiklærer tage over 
 evalueret efter hver undervisningstime – give positiv/kritisk respons 
 reflekterer og talt om valg af tilgang og fagdidaktiske syn 

 
Figur over mål, som tematiseres 

Søgetema Skive 1 Skive 2 Skive 3 Skive 4 Skive 5 Skive 6 Skive 7 Skive 8 
International forskning og 
FoU-arbejde 

        

Udvikling af elevers 
innovative kompetencer 

  + + + + +  

Evaluering og 
dokumentation 

+ + + + + + + + 

Progression i tilegnelse af 
lærerkompetencer 

+ + + + + + + + 

Medindflydelse og 
medansvar skal fremmes 

        

Planlægge, gennemføre, 
begrunde undervisning 

+ + + + + + + + 

Beskrive elevforudsætninger + + + +  + + + 
Lede og udvikle klassens 
faglige og sociale fællesskab 

+   + + + + + 

Evaluere elevers læring + + + + + + + + 
Samtale med elever, 
forældre, kollegaer m.fl. 

   + +   + 
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Observere, beskrive, 
dokumentere 

 + + +  + + + 

Analysere undervisning og 
læring 

 + + + +  +  

Lærer/elev-relation  +  +  +  + 
Lærer/klasse-relation + + + + + + + + 
Lærerens kommunikation og 
formidling 

 + + + + + +  

Læreropgavens etik  +  + +   + 
Klasserumsledelse + + + + + + +  
Elevforudsætninger  + + +  + + + 
Udvikling af klassens sociale 
liv og læringsmiljø 

   + + +  + 

Planlægning, gennemførelse 
og evaluering af korte 
undervisningssekvenser  

+ + + + + + + + 

Observation, analyse og 
vurdering af 
praksissituationer og 
elevadfærd 

        

 
Sammenfatning 
Hovedparten af målene for lærerekspertise tematiseres i trepartsamtalerne. Følgende mål 
tematiseres i alle otte trepartssamtaler: ’Evaluering og dokumentation’, ’progression i tilegnelse af 
lærerkompetencer’, ’planlægge, gennemføre, begrunde undervisning’, ’evaluere elevers læring’, 
’lærer/klasse-relation’, ’planlægning, gennemførelse’ og ’evaluering af korte 
undervisningssekvenser’. Følgende mål tematiseres i syv eller færre samtaler:2 ’Beskrive 
elevforudsætninger’ (7), ’klasserumsledelse’ (7), ’elevforudsætninger’ (6), ’lærerens 
kommunikation og formidling’ (6), ’observere, beskrive, dokumentere, (6), ’lede og udvikle 
klassens faglige og sociale fællesskab’ (6), ’udvikling af elevers innovative kompetencer’ (5), 
’analysere undervisning og læring’ (5), ’udvikling af klassens sociale liv og læringsmiljø’ (4), 
’læreropgavens etik’ (4), ’lærer/elev-relation’ (4), ’samtale med elever, forældre, kollegaer m.fl.’ 
(3). 
 
Følgende mål tematiseres ikke: ’International forskning og FoU-arbejde’, ’medindflydelse og 
medansvar skal fremmes’ og ’observation, analyse og vurdering af praksissituationer og 
elevadfærd’.  
 
Nedenstående skema synliggør tematiserede mål og ikke-tematiserede mål. Det varierer fra hold til 
hold, hvilke temaer der er blevet belyst, det vil sige er inkluderet eller ekskluderet i samtalerne.  
  

Tematiserede mål Ikke tematiserede mål 
Evaluering og dokumentation 

Progression i tilegnelse af lærerkompetencer  
Planlægge gennemføre, begrunde undervisning 

Evaluere elevers læring 
Lærer/klasse-relation 

Planlægning, gennemførelse og evaluering af korte 
undervisningssekvenser 

Beskrive elevforudsætninger 
Klasserumsledelse 

International forskning og FoU-arbejde 
Medindflydelse og medansvar skal fremmes 
Observation, analyse og vurdering af praksissituationer 
og elevadfærd 
 
 
 
 

                                                 
2 Tal i parentes angiver antallet af samtaler, hvori målet tematiseres. 
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Elevforudsætninger 
Lærerens kommunikation og formidling 

Observere, beskrive, dokumentere 
Lede og udvikle klassens faglige og sociale fællesskab 

Udvikling af elevers innovative kompetencer 
Analysere undervisning og læring 

Udvikling af klassens sociale liv og læringsmiljø 
Læreropgavens etik 
Lærer/elev-relation 

Samtale med elever, forældre, kollegaer m.fl. 
 
Ved hver samtale er der en dagsorden. Det er praktikanterne, der som hovedregel er kommet med 
udspillet til dagsorden og indledningsvis leder samtalen. Samtalen tager afsæt i konkrete 
problemstillinger, som praktikanterne finder relevante. Dagsordenen repræsenterer samtlige de mål 
for lærerekspertise, som er synliggjort i ovenstående skema.  
 
Det er iøjnefaldende, at der er seks af de tematiserede mål, som går igen ved alle otte praktiksteder. 
Det indikerer, at praktikstederne har arbejdet med elementerne og desuden har haft en 
fællesinteresse omkring særlige temaer. Man kunne have forventet at temaerne ’klasserumsledelse’ 
og ’lærerens kommunikation og formidling’ ville have været gennemgående i alle samtalerne, da de 
er nævnt som specifikke tiltag på 1. årgang.  
 
Samtalerne forløber let med afsæt i dagsordenen. Der er plads til uddybning af bidrag fra 
deltagerne. Der samtales om flere af de tematiserede mål i forbindelse med drøftelse af indhold og 
problemformulering til didaktikrapport. Der bruges generelt meget tid på samtale om 
didaktikrapporten.  

3.4.3 Vidensformer og reference/roller 
Det er praktikanterne der primært indleder alle samtalerne. Det sker med afsæt i dagsorden og ofte 
med særlig vægt på udvalgte fokuspunkter, som praktikanterne ønsker at drøfte under samtalen. 
Praktikanterne opsumerer, typisk hvordan de selv syntes praktikken er forløbet. De fortæller hvad 
de beskæftiget sig med: Hvilke klasser de har haft og det faglige indhold. Endvidere anvendes der 
praksiseksempler til beskrivelse af de valgte samtaletemaer. Praktikanternes holdninger og 
vurderende bemærkninger kommer ofte til syne i deres beskrivelser. 
 
Praksisviden 
 blevet bedre til at undervise  
 går for hurtigt frem / skal gentage stoffet hyppigere  
 ja, vi er blevet klogere dag for dag, tror jeg 
 jeg tror da også, at hvis I kom i nogle situationer, hvor det ikke rigtig lykkedes, så kunne man 

reflektere over: Kunne der være en eller anden årsag til at det ikke lykkes? Og så kunne man 
så gå tilbage i teorien, når undervisningen lykkedes/ikke lykkedes – refleksion (årsag)   

 personligheden spiller ind på lærerrollen 
 tælle fejl frem for rigtige – psykologisk effekt, grundet de standardiserede test som ofte tæller 

fejl – har vi det ofte for vane.  
 vi kørte de der to forskellige forløb, sådan så den ene klasse delte vi op i grupper, sådan så vi 

tog dem med ud i hvert vores lokale. Vi var så heldige, at vi kunne få tre steder at sidde her på 
skolen, og så havde vi en 8-9 elever cirka hver. Og den anden klasse der var det almindelig 
klasseundervisning. 
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 der kan man også se, at der er nogle af dem, der så begynder at finde ud af...altså at aflæse 
spillereglerne, som er ved jer. For, i hvert fald i den ene klasse, der begynder der sådan 
at...nogen at poppe op. Fordi at de kan se: her er lidt frihedsgrader, som vi kan udnytte. Man 
kan sige, at det er jo bare en erfaring, I skal tage med jer ikke? (praktiklærer) Vi skal være 
bedre til at styre det . 

 at være velforberedt gør nogle ting nemmere 
 en vigtig erfaring at lave et godt benarbejde – som kan medvirke til at man har overskud i 

dagligdagen –  
 havde børnene lært det på de tyve minutter, eller havde I fyret det af på de tyve minutter?  
 gad vide om de alle sammen forstod det her?  
 altså, når man har lavet en plan for fire uger, så er det heller ikke sikkert, den holder fire uger, 

så kan det være, at det er fem uger.  
 planer er gode som forberedelse, men de holder kun så længe de passer til virkeligheden 
 taler om lærerens fornemmelse af om eleverne fx har lært noget 
 det er så meget nemmere at arbejde med nogen, hvor rollerne er fordelt.  
 at blive prøvet af 
 at være vellidt i klassen men samtidig sætte grænser 
 et dunk i hovedet på den gode måde.   
 at handle ud fra – den måde jeg handler overfor sine egne børn  
 når man er lærer så er det en god ting at kunne være 100 % på når man er heroppe. Det synes 

jeg, jeg er.  
 nu har vi altså allerede hørt nogle praksisfortællinger. I har jo allerede fortalt noget fra 

praksis, som er lærerigt. Det er jo det, det handler om. Det er jer der skal lære noget    
 at gå mellem grupperne – når der er gruppearbejde 
 at guide eleverne til sikre sider på nettet 
 vigtigheden af struktur – i de opgaver man stiller til eleverne 
 svag dreng – ikke tilstrækkelig med den letteste diktat (ud af 3) – hvorfor ikke gøre noget 

andet – fx læse op for ham og samtale om det oplæste – det handler vel om at han får noget ud 
af undervisningen! Afprøve forskellige tiltag – noget virker evt.  

 de muligheder man har ved at være flere praktikanter i samme klasse – men at det ser 
anderledes ud i realiteten 

 hvad der virker (metodemæssigt) en dag – virker måske ikke dagen efter  
 og klasserumsledelse der har vi bare fundet nogle nøglebegreber, som vi synes: autoritet, 

forudsigelighed, empati, respekt, at sætte grænser, anerkendelse.  
 det er jo meget det, nøgleordene går ud fra. Det er jo, at man kan opføre sig ordentligt og har 

en vis dannelse eller en vis pli, eller hvad pokker man kalder det.  
 alle børn skal lære noget  
 måder at få opmærksomhed på – hæve stemmen, gå rundt mellem eleverne  
 at lære af sine fejl 
 at lære når det går godt  
 at lære af iagttagelser 
 skemaændringer kan gøre at man skal kunne ændre i sine planer  
 erfaringspædagogik 
 tidsnød ikke usædvanligt  
 demokratisk dannelse 
 fleksibilitet og folkeskolen 
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 erkendelse gennem dialog og diskussion   
 social / personlig udvikling 
 at høre efter og opføre sig ordentligt  
 konsekvens  
 autoritær / demokratisk – adfærdsregulering  
 hvad virker og hvad virker ikke? (uanset trin) 
 det er vanskeligt at sige hvad god undervisning er  
 at øve sig på at reflektere over egen undervisning  
 læringsstile  
 kriterier for fremlæggelse så det ikke bliver oplæsning og på en lang række – men at der 

stilles kriterier op  
 anerkendende pædagogik – at eleverne får succesoplevelser  
 arbejdsmetoder drøftes / eller undervisningsmetoder – undervisningsdifferentiering, 

læringsstile, Indsatsstyring, problemorienteret, deltager styret 
 modernitetsfaktorer – kompetente børn, forhandler børn – familiemønstre / hvordan det 

afspejles i skolen?   
 hvad er rummelighed i skolen? 
 ”at syntes og at vide”  

Professionsviden  
 Marit Høines – første og anden ordens sprog / Begrebs ind – og udtryk  
 nu jeres matematiksystem det kører også meget på Piaget altså, det er jo også Marit Høines, 

med hvilke skemaer der dannes i elevernes hoveder, nu når I for eksempel indlærer noget, om 
I bruger nogle gamle skemaer, som I bygger videre på?  

 tests – Smitte model omtales i forhold til meningen med at anvende 2 organisationsformer 
(elevantal og lærerantal)  

 teori om organisationsformer 
 klasserumsledelse – Classroom Management 
 systemisk tænkning 
 teori om medborgerskab 
 refleksion  
 summativ og formativ evaluering  
 taler om elevernes læring ud fra SMTTE- modellen 
 ja, og berettermodellen har vi også haft, hvor vi kan se, om de har opnået de...anslaget og 

højdepunktet (praktikant). 
 taler om teori om undervisningsdifferentiering 
 har læst teori om klasserumsledelse – da praktikanterne har anvendt det i praksis 
 SMTTE-model – tegnene - hvornår lærer børnene noget? (arbejdsglæde)  
 medborgerskab 
 Klafki- dannelsesformerne / formal og materiel  
 erfaringspædagogik 
 fagdidaktik – matematiske begreber, fx sandsynlighed,  
 taler om litteratur – titel: didaktik og kognition 
 og hun bringer jo også Piaget og Vygotskij i spil.  
 Richard Winger – taler om ægte engagement 
 autoritær / demokratisk – adfærdsregulering – Pavlov   
 læringsteori 
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 behaviorisme – konstruktivisme  
 Thomas Ziehe .  
 klasserumsledelse: Ulla Strands  
 anerkendende pædagogik – anerkendelse i børnehøjde (Brit Hertz/Lynge?)  
 konfliktoptrapning og – nedtrapning  
 Per Fibæk nævnes  
 Sten Larsen nævnes i forbindelse med den videnskabende skole  
 bogen ”didaktik og kognition”  nævnes som spændende   
 læringsstile  
 evalueringsbegrebet   
 projekt i dansk (Dinesen og Ammitzbøll) om differentiering i udtryksformer 
 pædagogisk opslagsbog nævnes til deres rapport  
 danske splitmodel -  fagdidaktisk  
 procesorienteret skrivepædagogik 
 spiralisk læringsprincip  

Forskningsviden  
 der er faktisk lavet en undersøgelse, blandt andet af Elisabeth Arnbak, som viser at de der 

færdigheder, man skal have for at læse en faglig artikel, ofte ikke er til stede. 
Praktikant (rolle) 
 praktiklæreren udtaler; det er første gang I (praktikanter) står i situationen 
 det har været hårdt at skulle undervise første gang(e) 
 der er meget jeg skal have fagligt genopfrisket og det har ikke været nemt – og det har været 

tidskrævende  
 den måde de retter opgaver på (fejl vs. rigtige) det har en psykologisk effekt 
 det skal vi også lære 
 frihedsgrader i undervisningen erfaring – det skal vi være bedre til at styre. 
 taler om hvad praktikanterne har lært i praktikken: at løbe tør for stof, at gennemgå stoffet for 

hurtigt, at have stof nok, at bruge tid på at eleverne forstår det man ønsker, lært at stå ved 
tavlen, er blevet bedre til at bruge tavlen 

 lært noget omkrig sig selv: er ikke blevet skræmt væk, (skal lære det på et tidspunkt …), det 
er sjovt/hårdt, det er det rigtig for mig – grundet de gode oplevelser i de 2 første praktikuger  

 fx er ligninger simple for praktikanten men vanskeligt at forklare eleverne – så de forstår det 
 vi har været på, undervist, dumpet i nogle gange, fået brugbare tilbagemeldinger af 

praktiklærer 
 det var ikke rart ikke at have nok stof/være tilstrækkelig forberedt – ikke rart at skulle stå at 

improvisere 
 den første uge – fokus har været meget på at skulle træde ind i klasseværelset, at være på, 

selvkritisk og optaget omkring hvordan min egen situation har været, når jeg har været på.  
 selvfølgelig har jeg/praktikanten haft øje på eleverne/ men den første uge var de ikke særlig 

meget i fokus. 
 en ting er at observerer medstuderende, men en anden ting er at undervise og være på – det er 

svære end som så.  
 at være opmærksom på sig selv    
 at komme rundt i klassen – (er blevet bedre med tiden) at løfte hovedet så man ikke kun har 

fokus på de forreste elever – men få et udsigt ud over alle eleverne.  
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 selvom man godt er klar over at det ikke var optimal undervisning – er det ikke ens betydende 
med at man tænker; at man skal lave noget andet end at være lære.  

 ønsker ikke at spille en anden end jeg (praktikant) er   
 at give faglig svag elev succesoplevelser  
 det havde jeg rigtig meget behov for, at det ikke gentog sig. Han fylder meget, det gør han.  
 de studerende har ikke genlæst teori om undervisningsdifferentiering – selvom de har brug for 

den viden i praktikken – har haft nok at se til med planlægningen  
 tager professionshøjskolelærerens råd til sig 
 de praktikanter der observere er opmærksomme på nøglebegreberne – den som underviser har 

nok at gøre med at være på.  
 forskellige behov positiv/kritisk respons 
 tænker tilbage på deres egen skolegang – der er sket meget – mener ikke børn i dag forstår 

ordet nej. Respekt for læreren, uro. 
 rammer – afkrydsningsskema en slags ydre rammer 
 billede af praktikanterne til forældrene – god effekt 
 har prøvet ting på godt og ondt – det har været lærerigt med den frihed og tillid praktiklærer 

har givet  
 omtales af praktiklærer som engagerede unge mennesker 
 det betyder noget at kende eleverne ved navn – en personlig dimension  
 der tales om en praktikant, som har forandret sit syn på matematikundervisningen i 2. kl. Han 

ønskede at undervise i overbygningen og derfor ikke var opsat på at undervise 2. kl. – men 
gennem forløbet blev han obs. på de udfordringer der lå i undervisningen på dette klassetrin – 
og at didaktikken er anderledes 

 jeg føler mig godt tilpas i klassen - klassen er jo god 
 praktikanterne mangler info om en konkret elev og hans faglige ståsted   
 er optaget af elever med problemstillinger (faglige/sociale) 
 taler om de følelsesmæssige aspekter de kommer i berøring med i deres arbejde med børn 

(dem med faglige/sociale) problemstillinger – hvordan man lærer at skelne (job/ fritid)  
Praktiklærer rolle 
 praktiklærer omtales – har hjulpet praktikanterne med stof til problemformuleringen 
 kommer med forslag til praktikanterne om hvordan de skal gribe deres praktikrapport an 
 syntes praktikanterne har talt meget om teori i deres vejledning 
 fremhæver at praktikanterne er presset nok af at skulle undervise 
 taler om at praktikanterne skulle overleve – undervisningssituationen  
 taler om egne erfaringer i forhold til undervisningen og handle overfor elverne 
 taler om praktikanterne faglighed (at de har syntes, at sandsynlighed … har været svært) 
 taler om lærerens teoretiske overbevisninger/ eller at man har nogle teorier, man tror mere på 

end andre 
 taler om det personlige filter 
 dejligt at have praktikanter – bliver også klogere – refleksion fx over at man må gentage 

meget   
 syntes at det bliver ved med at være hårdt – ikke to forløb kan laves identiske, man skal tænke 

hele tiden, man kan ikke læne sig tilbage… 
 man skal hele tiden være opmærksom – man bliver træt 
 gennem observation – der er meget man ikke ser i den daglige undervisning 
 praktiklærer har givet gode/brugbare tilbagemeldinger 
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 fremhæver at praktikanterne har været tidlig i gang med deres planlægning 
 taler om sin erfaring grundet spørgsmål fra professionshøjskolelæreren 
 giver praktikanterne lov til at afprøve undervisningsideer 
 fremhæver at praktikanterne skal være opmærksomme på, at deres gruppedeling skal være 

virkelighedsnær – i forhold til praktikanterne vil kunne have en gruppe hver – men det vil 
ikke være muligt i ”virkeligheden” 

 taler om at aflæse eleverne – om de laver noget i gruppearbejde – de skal hjælpes i processen 
 kommer med forslag til arbejdsformen/ måde at lave elevopgaver på 
 praktiklærer fortæller hvordan den svage elev inddrages i undervisningen (normalt) ofte 

sættes han sammen med en faglig stærk pige  
 praktiklærer lader pt. den meget svage drenge få diktaten, selvom han ikke kan lave den – 

afslutter med at sige :Det er virkeligheden!  
 praktiklærer noterer ned i undervisningen – har nogle af de samme fokuspunkter som 

praktikanterne. 
 fremhæver at nøglebegreberne hjælper – det er godt med nogle fokuspunkter – er dog også 

obs. på andet, hvis der er noget som er iøjnefaldende  
 fremhæver de synlige tegn - det synlige det er det nemmeste  
 praktiklærer tager praktikanterne i forsvar (det havde I ikke tid til)  
 kommenterer at praktikanterne har været i tidsnød i forhold til målsætningen – (forsvarer 

dem…) 
 man skal være fleksibel når man står ude i folkeskolen (praktiklærers  erfaring) 
 oplevelser af skemaændringer – en del af hverdagen   
 roser en praktikant for sin handlen i en konkret situation med to drenge – uenige/konflikter = 

gode venner 
 inddrager eleverne i det at have praktikanter som får besøg af deres lærer (det virker til at 

eleverne syntes det er sjovt – at deres lærer har en lærer) 
 taler om praktikanternes undervisning med et (vi laver en dagsorden) 
 har rost forældre på praktikanternes og egne vegne vedr. en svag elev – som grundet farens 

engagement kom godt med i klassen fagligt 
 har taget tiltag fra praktikken med sig – og fortsætter efter praktikken 
 roser praktikanterne   
 vejledningen har været god (kommenterer praktikanterne) 
 har tillid til praktikanterne, det gør en forskel at de har været på skolen i onsdagspraktikkerne  
 roser praktikanterne – rigtig flot specielt når man ser på at de er 1. årg.  
 det er gode rimelige konkrete opgaver praktikanterne har lavet – syntes det er spændende, at 

de ændrer deres opgavetyper – til mere åbne opgaver hvor eleverne skal bruge deres fantasi  
 der snakkes om en fagligsvag elev: ”han må jo bare få de karakterer der passer til ham”  

Professionshøjskolelærer rolle 
 kommer med forslag til praktikanternes problemformulering 
 inddrager teori – Piaget (skemabegrebet/assimilerer/akkommodation)/ Marit Høines – stiller 

de studerende spørgsmål om elevernes skema i forhold til indlæring 
 taler om faglig struktur - ”Eller også har jeg været for dårlig til at vejlede fra starten” 
 nævner læringsteori 
 fremhæver at når man står i en undervisningssituation – er det svært at tænke teori 
 fremhæver teori kan I (praktikanterne) huske det med Marit Høines begrebsind og -udtryk? 
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 henviser til egne erfaringer – at man bliver klogere - når man skal forklare noget fagligt for 
andre.   

 kommer med forslag til undervisning form – at eleverne forklarer hinanden stoffet /begreb 
 spørger ind til praktikanternes læring (ved at være tidligt i gang med planlægningen af 

praktikken) 
 kommer med forslag til praktikanterne fx hælde mere stof på/gå dybere i stoffet 
 spørger ind til praktiklærerens erfaringer 
 spørger ind til praktiklærer – om vedkommende synes at eleverne har lært noget… 
 tilkendegiver at det er naturligt, at have meget fokus på sin egen lærerrolle i første års 

praktikken.  
 spørger ind til praktikantens læring og oplevelser 
 spørger ind til praktiklærer – hvordan plejer I at gøre? 
 spørger ind til praktiklærers oplevelse af den faglige svage dreng – havde han en historie? 

Kunne han fortælle den m.m.  
 taler om at teori kan give en anden mening – når man står i konkrete problemstillinger 
 spørger ind til nøglebegrebernes brugbarhed (eller er det noget teoribavl?) 
 fremhæver at praktikanterne ikke skal lære alt det første år 
 kommer med forslag til empiri – til rapporten  
 kobler praktikanternes problemformulering til SMTTE-modellen 
 spørger ind til hvad det er praktikanterne vil undersøge med deres problemformulering 
 inddrager praktiklærer og spørger ind til hvordan praktiklærer har det med tegn (SMTTE- 

modellen) 
 fremhæver sin forståelse af tegn (synlige – og mindre synlige) 
 fremhæver at lære når det går godt  
 at lære af iagttagelser 
 stiller kritiske spørgsmål til praktikanterne – ud fra deres valg og prioriteringer (med at skære 

begreber fra – som kunne have været anvendt i deres analyse) 
 ordstyrer – i samtalen – går til næste spørgsmål  
 spørger ofte mere uddybende i forhold til praktiklærer 
 er OBS på at praktikanterne ikke bredere sig for meget i deres opgave 
 kommer med forslag til indholdet i opgaven (begrebsdefinition og hvad vil det eksempelvis 

sige at forholde sig kritisk?) 
 spørger ind til hvordan praktikanterne kan se om eleverne har forstået undervisningsbudskabet   
 har I (praktikanterne) yderligere spørgsmål til os? 
 kommenterer en praktikants handling – godt lærerreageret  
 taler om særlige vanskelige elever – er forstående overfor at praktikanterne bliver berørte og 

påvirkede  
 kommer med forslag til opgaven – indhold, teori, overskrift, struktur, empiri  
 appellerer til, at praktikanterne skal argumentere for det de siger.   
 spørger ind til professionsviden  
 inddrager trinmål og formålsparagraf i samtalen  
 fremhæver at det er centralt at man er strukturel og organisatorisk i sin undervisning (man kan 

ikke nå rundt til alle), godt hvis eleverne lærer at hjælpe hinanden. 
 anerkender praktikanterne – roser dem for deres argumentation og måde at forklare sig på 
 svag elev: ”om det er noget som I ville blive i stand til at gøre ret meget ved, der hvor I er 

nu?” 
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Praktikstedet 
 der spørges ind til om praktikskolen kører en bestemt form for klasserumsledelse 

(praktiklæreren bekræfter at det gør skolen ikke)  
 vi (praktikanterne) har været ”vild glade” for at være her  
 det at skemaet fra onsdagspraktikken (også kaldet øvepraktikken) har været gennemgående i 

denne praktikperiode har givet en god fornemmelse for hverdagen på skolen. 
 at der arbejdes med læringsstile på skolen, differentieret undervisning, holdinddeling, 5 

niveauer, en hel årgang – taler om det at frembringe eget materiale, tidsforbruget. Det gør vi 
(praktiklærer) et par måneder om året. Differentiering i arbejdsformen på skolen.     

 henviser til at klassen har arbejdet med fagtekster før praktikanterne kom på skolen. 
 nævner tiltag på praktikskolen som praktikanterne evt. kan have gavn af i deres rapport om 

rummelighed/differentiering (konsekvenstrappe som giver handlemuligheder overfor børn 
som ikke vil deltage i undervisningen – eller rastepladsen – et pusterum, så børnene ikke 
forstyrrer) i et samarbejde med pædagoger og lærer 

 en psykolog er tilknyttet skolen (der tales om et tværfagligt tema forældre/lærer/psykolog) 
Læreruddannelsesstedet 
 taler overordnet om at det tager 4 år at blive lærer (bl.a. at lære at koble teori og praksis) – 

argumenterer for uddannelseslængde   
 praktiklærer nævner et møde på læreruddannelsesstedet (L) 
 den studerende henviser til at have øvet noget til en time igennem på L  
 nævner at L`s rammeplan ikke skal være styrende for børnenes læring i forhold til at afslutte 

praktik forløb. 
 noget af det som fylder på L– er hvordan vi formulerer det (altså at forklare) -  fylder også i 

praktikken  
 taler om litteratur som praktikanterne skal hente på L 

 
Figur over vidensformer og roller/referencer, som tematiseres 

Søgetema Skive 1 Skive 2 Skole 3 Skole 4 Skole 5 Skive 6 Skive 7 Skive 8 
Praksisviden + + + + + + + + 
Professionsviden + + + + + + + + 
Videnskabelig viden       +  
         
Elevrolle         
Praktikant rolle   + + + + + + + + 
Praktiklærer rolle + + + + + + + + 
Professionshøjskolelærer 
rolle 

+ + + + + + + + 

Praktiksted +    + +  + 
Læreruddannelsessted + +   +   + 
 
Sammenfatning 
Praksisviden og professionsviden tematiseres i alle trepartssamtalerne. Videnskabelig viden 
tematiseres kun i en af de otte samtaler.  
 

Tematiserede vidensformer Ikke tematiserede vidensformer 
Praksisviden 

Professionsviden 
Videnskabelig viden 

 
Rollerne; praktikant, praktiklærer og professionshøjskolelærer er tematiseret i alle samtalerne. 
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I samtalerne omhandler praksisviden ofte erfaringer, herunder erfaringsudveksling mellem 
deltagerne. Mange forhold fra praksis tematiseres, og praktikanterne får sat ord på deres oplevelser. 
Praksisviden er dominerende i trepartsamtalerne.    
 
Det er ofte professionshøjskolelæreren, der inddrager professionsviden, og det er typisk 
fagdidaktiske og organisatoriske temaer samt almenpædagogiske teorier. I inddragelsen af 
professionsviden leder læreren samtalen i en retning, hvor deltagerne samtaler om praksis med en 
teoretisk vinkel. Typisk er praktikanterne og praktiklærerens bidrag til samtalen forankrede i 
praksisviden. Praktikanten er meget interesseret i, at få mere professionsviden, som kan anvendes til 
perspektivering af praksisviden. Det gælder specielt i forbindelse med den kommende 
praktikrapports teoretiske indhold og problemformulering. I forbindelse med drøftelser af 
praktikrapporten er der variation i praktiklærerens involvering. Nogle praktiklærere har stor 
interesse i at vejlede og sparre med praktikanterne. Hvor andre er mindre synlige, og primært lader 
praktikanterne og teorilærerne samtale om praktikrapporten og dennes sammenhæng mellem 
professionsviden og praksisviden.  
 
Praktiklærerne udviser generel stor interesse for og involvering i praktikanterne. Flere gange ses 
praktiklærernes indlevelse i praktikanternes situation. Det kommer til udtryk ved supplerende, 
uddybende, understøttende og forstående udsagn.      
 
Koblingen mellem professionsviden og praksisviden tydeliggøres flere steder i samtalerne. 
Eksempelvis ved praksisbeskrivelser og uddybning af praksisiagttagelser koblet med 
professionsviden.   
 
Praktikstedet og læreruddannelsesstedet nævnes begge i fire samtaler ved forskellige praktikhold. 
Det er ikke i de samme fire samtaler, at praktikstedet og læreruddannelsesstedet er tematiseret.      
For læreruddannelsesstedet i Skive tilstræbes der generelt en kobling mellem praksisviden og 
professionsviden. Deltagernes roller synliggøres ofte i samtale om praksisviden og 
professionsviden. Det bidrager til, at disse søgetemaer bliver vanskelige at adskille.   
 
Praktikrapporten omtales hyppigt i trepartssamtalerne. Såvel rapportens praksisnære del og dens 
mere teoretiske del er i fokus. I samtaler om rapporten synliggøres deltagernes roller ofte.  
Da praktikanterne i praktikrapporten arbejder med at undersøge en konkret problemstilling fra 
praktikken, refereres der ofte til praksisviden.  
 
På holdene, hvor de har anvendt logbøger, har disse fungeret som et redskab for den videre 
bearbejdning af den praksisviden praktikanterne har erhvervet sig.  
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3.5 Aalborg 
Der er i Aalborg gennemført trepartssamtaler på to skoler med i alt syv praktikhold. 
Praktikgrupperne varierer fra to til fire studerende. Alle holdene har været i praktik i dansk men det 
er karakteristisk for samtalerne, at de studerende også fortæller om oplevelser fra andre timer end 
dansktimerne.  

3.5.1 Elementanalyse 
Af de syv tiltagselementer, som Aalborg har opstillet, tematiseres to i trepartsamtalerne: 
Professionsprojektet 

 og der kan jeg så lige tage dansklærerkasketten på. 
 kan godt se der måske kunne være 5-6 professionsprojekter men det interessante projekt går 

først og fremmest ud på differentiering 
 professionsprojektet, vi skal have flettet de her fantastisk spændende trekanter ind i det her 

forløb 
 jeg synes jo et rigtig godt professionsprojekt det indeholder samspillet med jeres praktik 
 hvad i forhold til jeres professionsprojekt?...hvordan kunne sådan en problemstilling se ud? 

Samme praktikskole 
 altså vi fik også det indtryk, dengang vi var ude i intropraktikken, at det egentlig var en 

utrolig god klasse – altså fagligt. 
 nu havde vi jo også en god intropraktik. … Ja så den har haft en beroligende effekt. 
 hele den intention vi havde, den bygger vi på baggrund af den observationspraktik som vi 

havde… 
 
Figur over elementer, som tematiseres  

Element/søgetema Aalb. 1 Aalb. 2 Aalb. 3 Aalb. 4 Aalb. 5 Aalb. 6 Aalb. 7 
Samme praktikskole (ikke nævnt som 
tiltag) 

 +  + +   

Praktiklærerkursus        
Inddragelse af praktiklærere        
Portfolio        
Professionsprojekt + + + + +  + 
Trepartsamtaler/fokuseret praktikbesøg        
0.2 samarbejde        
 
Sammenfatning 
’Professionsprojektet’ tematiseres i seks ud af syv samtaler og man kunne have forventet en 
lignende tematisering af det øvrige indholdsorienterede element ’portfolio’. Derimod er det ikke 
forventeligt, at de resterende elementer tematiseres i trepartssamtalerne, da disse har en 
organisatorisk og strukturel karakter, og således ikke en direkte indvirkning på praktikkens indhold. 

3.5.2 Mål for lærerekspertise 
I trepartsamtalerne tematiseres nedenstående mål for lærerekspertise, og de anførte bidrag knyttes i 
kommunikationen hertil: 
Udvikling af elevers innovative kompetencer 

 at de kunne bruge deres fantasi og de kunne udtrykke sig. 
 det her med at bruge flere kanaler … ikke kun til ørerne … også være noget til øjnene 
 videredigtning og så har der været brevet om en ven. 
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 og så fik vi ellers en masse input fra eleverne. 
Evaluering og dokumentation 

 vi ville lave sådan et evalueringsskema som vi skal køre igennem med dem den sidste dag 
 da vi lavede den der quiz 
 hvad skal så i deres portfolio? 
 den overordnede evaluering har jo været at de har været godt med 
 evaluering på vores egen undervisning 
 hvor de for eksempel nævner de tre bedste ting de har lært, sådan at vi får lidt mere åben 
 der var jo vild opbakning til, at det her skulle bare fortsætte 
 vi har et spørgeskema som de får på fredag. Som vi bruger til evaluering. 

Progression i tilegnelse af lærerkompetencer 
 altså er der ting I har været rigtig gode til at erfaringsudveksle med de her forventninger 
 denne her progression med lad os udfordre praksis 
 hvor går grænsen for mit personlige engagement 
 så står man pludselig der med en time tilbage og så hov alt det vi havde planlagt det var væk 

på en halv time, men det var fordi… 
 gud hvad er det vi har gjort og havde allerede mange forslag til hvordan I ville redde den i 

land igen 
 vi har strammet vores dagsorden lidt mere op – små justeringer 
 man skal ikke tage det personligt 
 det var hårdt at læse op, man er jo ikke vant til at læse højt i en time 
 det har jeg tænkt meget over ikke at gøre det der: ”Forstår I det?” 
 opmærksomme fordi så laver vi det jo om til næste gang vi skulle have det 
 altså at det skal altså bare være klart, når vi underviser 
 få nogle ting i værktøjskassen som man kan vælge at gøre 
 det er i virkeligheden der hvor man skal begynde at blive professionel, at det begynder at 

blive svært 
 Vi snakkede på et tidspunkt også om det med placeringen i lokalet, når I underviste, ikke? 

Og kropssprog og stemmeføring. 
 jeg synes, det var svært at finde en masse materiale, når vi aldrig har prøvet det før 
 plan B det bliver man godt nok nødt til tit at have 

Medindflydelse og medansvar skal fremmes  
 det synes jeg er en god måde at lægge ansvaret lidt over på dem selv og på deres forældre 
 man skal delagtiggøre eleverne i ens mål med undervisningen 
 så det I siger det er en medinddragelse også 

Planlægge, gennemføre, begrunde undervisning 
 vores overordnede mål er at vi har lavet avis 
 den måde vi opbyggede lektionsplanen, eller hele den intention vi havde 
 så let tilgængeligt for eleverne 
 den her differentiering var særlig mulig i den grad vi gjorde det 
 tidsfaktoren er kommet til syne og det har irriteret os grænseløst 
 der har vi lavet forskellige ting, forskellige øvelser, skriveøvelser og noget skuespil 
 I har været meget i dybden med også at redegøre hvorfor de egentlig skulle gøre sådan 
 de er i dag blevet undervist i hvordan man laver en drejebog 
 for sådan et emne som det her … berøring med noget som de kan forholde sig til 
 fordi vi bruger jo ikke sådan 45 minutter til at stå oppe ved tavlen 
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 lektionsplanen … vi har selvfølgelig måtte skubbe lidt og vi har måtte flytte lidt tilbage 
 vægt på det der tværfaglige faseforløb 
 en introduktionsfase … og en fordybelsesfase … og til sidst en kontrolfase 
 der har været en masse delmål for dem også 
 vi oplevede faktisk det at vi planlagde for lidt … Så vi har faktisk haft en del ændringer 
 så meget har vi egentlig ikke stået og lavet gammeldags tavleundervisning 

Beskrive elevforudsætninger 
 forskelle der er på elevernes forudsætninger 
 formål var at få de her svagere elever med i forløbet uden at det på samme tid skulle være på 

bekostning af de stærkere elever 
 det handler absurd meget om motivation 
 det her er skudt fuldstændig over mål, det kan de slet ikke, stoffet var for svært for dem 
 det er sværere for nogle af dem 
 ligesom høre eleverne hvor de stod og ligesom høre hvad de kunne om denne her 
 vi var sådan lidt bange for vi egentlig havde skudt en del over 
 vi har været meget koncentrerede om, at få det til at være interessant for begge køn  
 hvornår får man øje på, at de faktisk har en forskellig måske læsefærdighed? 
 de fagligt helt svage, de ordblinde, de faktisk kunne være med 

Evaluere elevers læring 
 de havde fuldstændig styr på hvad forskellen var på effektlyd og reallyd 
 så er læringsværdien måske ikke så stor? 
 så man ser at de lærer af deres fejl og ikke bare giver dem nogle rettelser tilbage 
 de kunne jo sætte det hele ind og ligesom sige der har vi et anslag 
 altså sådan ligesom få det indtryk, at de faktisk ved mere, end man sådan lige går og tror 
 at kunne undersøge om de har fået fat i det 
 optimal i forhold til at få skabt et godt læringsudbytte 
 altså de har måske ikke fået det helt optimale fagligt ud af det 
 ja, altså nogle de forstod jo. De havde forstået det første gang. Andre de var sådan lidt usikre 
 men jeg tænkte også sådan rent fagligt, om det svækker alle andre elever i klassens 

faglighed. 
Observere, beskrive og dokumentere 

 her lægger vi vores niveau og gør gode erfaringer, det er derfor vi prøver det samme niveau 
inde i 6.a 

 se at de rent faktisk havde forstået og så kunne vi observere ude i grupperne 
 og så har vi givet respons på hinanden. Ikke på det faglige men mere på hvordan du egentlig 

virker på børnene 
 sådan at man på den måde kunne få noget respons fra de andre 

Lærer/elev-relation 
 opdagede vi faktisk at hun slet ikke har sagt noget … hun sidder bare med fingeren oppe 
 så ville vi måske ophæve ham til fodboldspiller, til anfører på et fodboldhold, så hedder han 

Mr. Manchester fordi han er fan af Manchester – og det hjalp lige præcis 
 man snakker til ham og man får ikke rigtig nogen respons 
 og så går jeg ned og siger til ham 
 Daniel havde sin forklaring om to ting der kunne ske når man døde 
 hun kom så ud af busken til religionstimerne hvor det ikke var sådan noget fagstof 
 så kan han altså lynhurtigt få startet noget i hele klassen 
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 hun skal over i sin kørestol for at komme op til tavlen, altså og hvad gør man så lige ikke 
også? 

 han er virkelig en dygtig elev … altså han virker næsten alt for rolig 
 der er en i klassen som er meget urolig altså 
 altså hvor meget skal man hjælpe hende? Skal man sige alle ordene? 
 men han er også sådan en der vil gå i sort hvis man pludselig påpegede alle fejlene i stedet 

for … Fordi han er perfektionistisk. 
 men du har jo fundet vejen ind til Nanna. 

Lærer/klasse-relation 
 det er menneskelige egenskaber og så en form for tillid … også uden for undervisningen 
 I har lært klassen godt at kende så det betyder I har fået en del mere forberedelse 
 I har haft alle sammen rimelig godt med 
 jeg synes faktisk de har været rigtig søde ved os 
 I er meget ens i jeres måde at tackle ungerne på 
 så har de bare været helt vilde hver gang at vi har startet på noget nyt 
 hvordan synes I det går det her? Er det til at følge med i? 
 at etablere sådan en relation til eleverne sådan at de føler sig trygge 
 der er en elev derinde … der virkelig skal bruge noget hjælp 
 det har jo noget med jeres roller at gøre, altså jeres relationer til eleverne 
 fordi I … er kommet så tæt på dem, ikke? I har jo nærmest lært dem at kende, ikke? 

Lærerens kommunikation og formidling 
 det var det der med at stikke en finger i jorden 
 i nogle situationer har vi virkelig undervurderet dem, og lige pludselig skal vi til at tage en 

masse mere på, som vi ikke havde regnet med … i andre har vi måske overvurderet dem 
Læreropgavens etik 

 synd at sætte hende til at skrive en artikel 
 se hvor stolt han var, han viste den rundt  
 I har taget omsorg i forhold til både at opbygge sådan nogle åbenlyse rutiner man kan have 

tillid til … nu er vi sammen og det er noget vi har her som andre ikke kender, det er helt 
særligt  

 vi vil gerne have, at det ligesom er eleverne, der kommer med det, de har på hjerte, i stedet 
for at vi lægger svarene i munden på dem 

Klasserumsledelse 
 fysisk umuligt at få dem til at koncentrere sig længere 
 I skriver jeres håndtering af klassen 
 man er nødt til at have en plan hvordan man straffer for hvis folk ikke har deres ting i orden 
  finde ud af hvad konsekvensen er  
 nu blev vi nødt til at stramme lidt op 
 jeres forestilling om deres deltagelse og uro i klassen … hvad havde I forestillet jer? 
 I skal på ene eller anden måde være tydelige som undervisere …kunne tænke nogle 

strukturer som vi skal kunne fungere inden for 
 så de kom simpelthen op foran i hver sin side af klassen 
 vi er forberedte … at vi viser, at vi har overskud og vi har overtaget 
 sådan noget klasserumsledelse hvor I hele tiden viser, her er jeg … jeg har styr på de ting 
 sådan prøve at få dem til at holde sig i ro og sådan nogle ting 
 at det er så frustrerende, at man hele tiden skal bruge meget tid på at tysse på nogle andre. 
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Planlægning, gennemførelse og evaluering af korte undervisningssekvenser 
 det er forskellige metodikker og I bruger forskellige didaktikker, det har I gjort 
 det lyder til at der har været en didaktisk rød tråd i alt det I har gjort 
 vi har haft et historieforløb ind over 
 her onsdag torsdag skal de til at tage nogle digitalbilleder af og få det printet ud og få sat 

tekst på og så skal fremføre den 
 altså det tværfaglige … er der nogle særlige værdier i at arbejde sådan her 

Observation, analyse og vurdering af praksissituationer og elevadfærd 
 de helt fysiske tegn, og det er jo primært dem vi leder efter, fordi vi kan jo ikke se, hvad der 

foregår inde i hovederne på dem, og der er ingen tvivl, dem er vi blevet stærkere til at 
observere. 

 haft et par dage hvor vi har observeret hinanden og set hvordan 
 og det var virkelig noget hjælp, ved at vi havde observeret sådan meget grundigt 
 det med at observere har vi brugt en del … og det har været positivt for os 

 
Figur over mål, som tematiseres 

Søgetema Aalb. 1 Aalb. 2 Aalb. 3 Aalb. 4 Aalb. 5 Aalb. 6 Aalb. 7 
International forskning og FoU-arbejde        
Udvikling af elevers innovative kompetencer  +  + +   
Evaluering og dokumentation    + + + + 
Progression i tilegnelse af lærerkompetencer + + + + + + + 
Medindflydelse og medansvar skal fremmes    + + +  
Planlægge, gennemføre, begrunde undervisning + + + + + + + 
Beskrive elevforudsætninger  +  + +  + 
Lede og udvikle klassens faglige og sociale 
fællesskab 

    
  

 

Evaluere elevers læring    + + + + 
Observere, beskrive, dokumentere  +  + + + + 
Analysere undervisning og læring        
Lærer/elev-relation + + + +  + + 
Lærer/klasse-relation  + + + + + + 
Lærerens kommunikation og formidling  +   +   
Læreropgavens etik + +      
Klasserumsledelse  + + + +  + 
Elevforudsætninger         
Udvikling af klassens sociale liv og 
læringsmiljø 

    
  

 

Planlægning, gennemførelse og evaluering af 
korte undervisningssekvenser 

 +  + 
+  

 

Observation, analyse og vurdering af 
praksissituationer og elevadfærd 

 +   
+  

 

 
Sammenfatning 
Det er karakteristisk for alle trepartssamtalerne, at praktikanternes oplevelse af lærerrollen deres 
egen undervisning og deres kontakt til eleverne/klassen udgør størstedelen af samtalerne. Derfor er 
følgende mål for lærerekspertise tematiseret i op til 6-7 samtaler: ’Progression i tilegnelse af 
lærerkompetencer’, ’planlægge, gennemføre, begrunde undervisning’, ’lærer/elev-relation’ og 
’lærer/klasse-relation’. Derudover er ’klasserumsledelse’ og ’observere, beskrive og dokumentere’ 
tematiseret i 5 ud af 7 samtaler. 
For de resterende mål, er der stor spredning i hvilke, der tematiseres og hvor ofte det sker. Endelig 
er der mål for lærerekspertise, der slet ikke tematiseres i nogle af samtalerne: ’International 
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forskning og FoU-arbejde’, ’lede og udvikle klassens faglige og sociale fællesskab’, ’analysere 
undervisning og læring’, ’elevforudsætninger’ og ’udvikling af klassens sociale liv og 
læringsmiljø’. 
 

Tematiserede mål Ikke tematiserede mål 
Udvikling af elevers innovative kompetencer

Evaluering og dokumentation 
Progression i tilegnelse af lærerkompetencer 
Medindflydelse og medansvar skal fremmes 

Planlægge, gennemføre, begrunde undervisning 
Beskrive elevforudsætninger 

Evaluere elevers læring 
Observere, beskrive, dokumentere 

Lærer/elev-relation 
Lærer/klasse-relation 

Lærerens kommunikation og formidling 
Læreropgavens etik 
Klasserumsledelse 

Planlægning, gennemførelse og evaluering af korte 
undervisningssekvenser 

Observation, analyse og vurdering af praksissituationer og 
elevadfærd 

International forskning og FoU-arbejde 
Lede og udvikle klassens faglige og sociale fællesskab 
Analysere undervisning og læring 
Elevforudsætninger 
Udvikling af klassens sociale liv og læringsmiljø 
 

3.5.3 Vidensformer og reference/roller 
I 6 af samtalerne indleder en af de lærerstuderende, men i en enkelt samtale er det 
professionshøjskolelæreren, der både indleder og afslutter samtalen. De lærerstuderende har en 
dagsorden for samtalen, og man kan derfor ikke sige at indholdet i samtalen er tilfældigt, men 
omvendt virker samtalen meget genfortællende og flydende og mindre struktureret i bestræbelsen 
på at overholde dagsordenen. 
 
De lærerstuderende synes umiddelbart at styre samtalen, men både professionshøjskolelærer og 
praktiklærer bidrager med spørgsmål og kommentar, hvilket betyder, at de også bliver styrende for 
samtalen. 
Gennemgående genfortæller de lærerstuderende om deres praktik, hvad de har undervist i og 
hvordan det er gået. Disse praksisfortællinger søger professionshøjskolelærer i forbindelse med 
deres professionsprojekt at problematisere og generalisere ved at flytte perspektivet fra pædagogisk 
praksis til pædagogisk teori, men det teoretiske perspektiv forfølges sjældent af de studerende. 
Praktiklæreren søger at vurdere eller forklare de lærerstuderendes praksisfortællinger med bidrag 
om elevernes opførsel, skolens normer el.lign. Der er således forskel på hvem (rolle) der bidrager 
med hvad (vidensform): 
 
Praksisviden 

 så bliver vores løsning at dele dem op, og så tager vi en gruppe af seks elever med  
 okay jeg fyrer et eller andet af og så havde jeg åbenbart valgt den rigtige  
 det tror jeg de er vant til, det kan de sagtens se … der er de enormt fleksible unger  
 og til sidst endte det med hele klassen stillede sig op (studerende) 
 jeg havde selvfølgelig også syntes at det skøjtede de for hurtigt henover og det var for svært  
 har vi valgt at lave en planche efter råd fra praktiklærer  
 og så lidt smide dem ud på dybt vand  
 og hele tiden tilpasse og hele tiden foretage nye vurderinger  
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 fordi de har da været oppe at skændes mange af grupperne  
Professionsviden 

 der har tidligere været sådan en diskussion om man skulle være en amatør som lærer, 
autentisk i sin tilgang eller om man skulle være sådan mere analytisk  

 ja der har været lidt mesterlære over det  
 det kan meget enkelt sættes op ved hjælp af den der smitte-model  
 det her med læringsprocessen, at man bliver jo nødt til at tænke på hvordan man 

overhovedet åbner sindet kan man sige eller bevidstheden  
 ja, hverdagsevalueringer. Det er sådan en bog hvor der er konkrete forslag til hvordan man 

kan arbejde med evaluering  
 man taler meget om det her med det summative og det formative  
 der kan man så spørge, om det er rimeligt overfor faget billedkunst at arbejde på den måde 

med faget?  
 kan I huske at vi læste en artikel om det her med evaluering og Bodil Nielsen siger i sin tekst  

Videnskabelig viden 
 det her oplæg om Hilbert Meyer og I læste den her tekst om god undervisning  
 det er jo en (test) der er lavet af, hvad hedder han, Elbro … og ud fra den  

Elevrolle  
 altså, hun er god til at sådan at kontrollere dem og bliver næsten den voksne.  
 der er nogle stærke piger derinde som er meget dominerende 
 klassen har været meget modtagelig overfor undervisningen 
 der er rigtig mange i klassen som har noget at byde ind med 

Lærerstuderende rolle  
 fordi vi ikke kender dem særlig godt, hvem der passer godt sammen og hvem der ikke gør 
 vi har jo ikke så meget tid som vi har forestillet os 
 det kunne bare være en vildt stor udfordring at skulle planlægge 45 minutters 

tavleundervisning helt alene 
Professionshøjskolelelærer rolle 

 eller har I ikke kunne fastholde den differentierede undervisning 
 hvad fik de af læringsudbytte af det? 
 altså balancen mellem på en side det faglige og så din lærerperson og så deres relationer til 

både dig og til stoffet ikke? 
 men de her iagttagelser siger jo både noget om det man iagttager, men også om den der 

iagttager, så man kan sige, at når man får øje på noget, så handler det om at muligvis kan 
man pege på noget faktuelt og andre ting i forhold til klassen og eleven 

Praktiklærer rolle  
 så handler det jo egentlig meget om motivation 
 I har jo lavet et rigtig flot stykke forarbejde og beskrevet jeres mål men i meget overordnede 

termer, hvor meget af det er hentet fra fællesmålene, og der snakkede vi om at konkretisere 
sine mål 

 men de er jo ikke fordi I skal kopiere de andre. I skal finde jo finde jeres egen måde 
Praktiksted 

 vi gør det at i starten af tredje klasse, der tager vi sådan en screening, kalder man det. En 
nonordsscreening. 

 
Figur over vidensformer og roller/referencer, som tematiseres 

Søgetema Aalb. 1 Aalb. 2 Aalb. 3 Aalb. 4 Aalb. 5 Aalb. 6 Aalb. 7 
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Praksisviden + + + + + + + 
Professionsviden  + + + + + + 
Videnskabelig viden    +   + 
        
Elevrolle     + +  
Lærerstuderende rolle   + + + + + + + 
Professionshøjskolelærer rolle  + + + + + + 
Praktiklærer rolle + + + + + + + 
Praktiksted       + 
Læreruddannelsessted        

 
Sammenfatning 
Der er i samtalerne stor forskel på i hvilket omfang de forskellige vidensformer tematiseres. 
Praksisviden tematiseres i alle syv samtaler og professionsviden i seks. Selv om begge vidensformer 
tematiseres i næsten alle samtaler, er der stor forskel på i hvilken udstrækning, det sker. 
Praksisviden udgør langt størstedelen af samtalerne, og professionsviden, der hovedsagelig 
tematiseres af teorilærerne, fremstår for det meste kun som korte bemærkninger eller en afklarende 
eller problematiserende kommentar, som de studerende stort set ikke medtager i deres videre 
kommunikation om praktikken. 
 
Videnskabelig viden tematiseres næsten ikke, men i to af samtalerne henvises der kort til 
forskningsresultater vedr. god undervisning og læseudvikling. Også den videnskabelige viden 
fremstår i samtalen som et enkeltstående udsagn, der ikke yderligere medtages i den videre samtale. 
 
Professionshøjskolelærere forsøger at styre samtalen i retning af en mere didaktisk/pædagogisk 
reflekterende samtale, men de studerende fortsætter med at genfortælle konkrete oplevelser fra 
praktikken. Kun få gange henvises til læst tekst på læreruddannelsesstedet, men den læste tekst 
indgår ikke i samtalen. Det er hovedsagelig praksis, der tematiseres. 
 
Der er vanskeligt at skille vidensformerne fra rollerne, hvilket fremgår af nedenstående overblik 
over hvem, der tematiserer de forskellige vidensformer: 
Lærerstuderende: Praksis viden 
  (Professionsviden – meget sjældent) 
Pratiklærer:  Praksis viden 
  Professionsviden 
  (Videnskabelig viden – meget sjældent) 
Professionshøjskolelærer: Professionsviden 

Praksis viden – i mindre grad 
  (Videnskabelig viden – meget sjældent) 
 

Tematiserede vidensformer Ikke tematiserede vidensformer 
Praksisvide 

Professionsviden 
Videnskabelig viden 

 

 
Vi ser, at alle tre vidensformer tematiseres. Praksisviden tematiseres hyppigt, professionsviden 
mindre hyppigt, mens videnskabelig viden kun tematiseres i få tilfælde. 

3.6 Anbefalinger 
Tiltagselementer 
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De tiltagselementer, som uddannelsesstederne har besluttet sig for, og som specifikt retter sig mod 
at styrke forholdet mellem teori og praksis på indholdssiden, tematiseres kun i beskedent omfang i 
trepartsamtalerne, dog med Skive som undtagelse. Det kunne tyde på, at disse tiltagselementer ikke 
er fuldt integreret i institutionernes arbejde med praktikken. Det må derfor anbefales, at 
underviserne i læreruddannelsen og måske også de studerende ikke alene gøres bekendt med de 
relevante tiltagselementer, men også opnår forståelse for de intentioner, der ligger til grund for at 
introducere dem. 
 
Mål for lærerekspertise 
Det synes at være tilfældigt, hvilke målsætninger for lærerekspertise, de studerende møder som 
tema i trepartsamtalerne, og måske også i deres praktikforløb. Dette kan meget vel skyldes, at der er 
mange målsætninger. Det kan anbefales at arbejde med en prioriteret delmængde af målsætningerne 
– eventuelt som fokuseringer – i hvert praktikforløb. Det kan ske ud fra en tydeligere orientering 
efter den progression, der er angivet i CKFen for praktik på læreruddannelsens fire årgange. Det bør 
sikres, at alle studerende stifter bekendtskab og arbejder med i hvert fald de fleste målsætninger for 
lærerekspertise i løbet af uddannelsen. 
 
Vidensformer 
Den viden/teori, som de studerende har arbejdet med på uddannelsesstedet kan med fordel 
inddrages langt mere eksplicit i samtalerne for på den måde at blive koblet med de studerendes 
praksiserfaringer. 

 Rollevaretagelsen kan med fordel styrkes, således at professionshøjskolelærer og 
praktiklærer tydeligere og systematisk bidrager til samtalerne med de vidensformer, de 
forventes at repræsentere.  

 Professionshøjskolelærerne synes at være for tilbageholdende med inddragelse af 
professionsviden og videnskabelig viden. 

 
Samtalernes struktur 
Disposition for samtalerne kan med fordel udformes på grundlag af  

 de indsatselementer, som uddannelsesstedet har valgt og som er relevante 
 mål for lærerekspertise, eventuelt prioriteret i forhold til praktikkens placering i uddannelsen 

og lokale målsætninger 
 vidensformer 
 De specifikke tiltag, som er nævnt i CKFen for første årgang, ’klasserumsledelse’ og 

’lærerens kommunikation og formidling’, kunne forventes at være gennemgående temaer i 
samtalerne. 
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4 Fokusgruppeinterview 
Afsnittet om resultaterne af fokusgruppeinterview er struktureret i fire temaer: 

 Elementer i læreruddannelsesstedernes projekter. 
 Elementerne og de studerendes udvikling set i lyset af målene for læreruddannelsen, særligt 

for praktikken. 
 Anvendelse af forskellige former for viden i arbejdet på professionshøjskole og 

praktiksteder. 
 Professionshøjskole og praktikskole som forskellige kontekster. 

Inden for hvert af disse fire temaer behandles de fire uddannelsessteder for sig. Til sidst 
sammenfattes hovedresultaterne af interviewene på tværs af uddannelsesstederne. 
 
Ved læsningen skal man have i baghovedet, at interview-data i sagens natur handler om de 
interviewedes oplevelser og opfattelser. Man kan altså ikke uden videre tage interviewudsagnene 
som udtryk for, hvordan ’det har været i virkeligheden’. 
 
Direkte citater fra interview er kursiverede. 

4.1 Elementer 

4.1.1 Hjørring 
Samme skole 
De studerende har oplevet det som en klar styrke, at begge deres praktikperioder fandt sted i samme 
klasser, fordi det har givet mulighed for en mere kvalificeret planlægning af deres undervisning i 
anden praktikperiode. Også praktiklærerne fremhæver værdien af, at parterne kendte hinanden i 
forvejen, og at det førte til en bedre forberedelse, hvor også nogle praktiklærere var i dialog med 
studerende om forberedelsen. 
 
Den eneste uenighed drejer sig om fordeling af ugerne på de to perioder. Man har i Hjørring brugt 
to uger på den første observationspraktik og tre uger på anden periode, men nogle praktiklærere 
mener, at en uge til observationspraktik havde været tilstrækkelig.  
 
Trepartsamtalen 
De studerende har også oplevet trepartsamtalen som et positivt element. De lægger dog særlig vægt 
på den grundige feedback fra praktiklæreren, men udtaler lidt mere vagt om kvaliteterne ved 
professionshøjskolelærerens deltagelse:  
 

Jamen, det virkede som sådan godt. Vi havde en af teorilærerne med til vores 
(trepartsamtale), og det var jo sådan lidt, jeg ved ikke, om det var vejledning, men det var 
sådan en form for refleksionstime, hvor man reflekterer over de ting, man har gjort, og 
reflekterer over, hvad man kunne gøre anderledes, og hvad der var godt, og hvad der var 
mindre godt. (Studerende, Hjørring) 

 
Praktiklærerne havde en helt tilsvarende oplevelse af, at professionshøjskolelæreren stillede nogle 
gode spørgsmål som virkede fremmende for refleksionen: 
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Teorilærerne stiller nogle rigtig fine spørgsmål, som gik lidt ud over den måde, vi havde 
arbejdet med det til daglig, altså komme lidt ud over niveauet der, hvad skal man sige…, altså 
ud over detaljerne i undervisningen. Det var rigtig fint, så de studerende kunne fortælle hvilke 
overvejelser, de havde gjort sig. (Praktiklærer, Hjørring) 

 
På den baggrund kan det ikke undre, at også professionshøjskolelærerne har oplevet trepartsamtalen 
som positiv og overraskende problemfri, som en af dem siger.  
 
Portfolio, professionsopgave m.m. 
De studerende har oplevet kravet om skriftlighed (præsentationsportfolio og professionsprojekt) 
som fremmende for refleksionen. De studerende har ganske vist oplevet sig noget famlende og 
usikre og har syntes, at det især var svært at bruge de 14 dages observationspraktik. De har oplevet 
det som mere nærliggende at reflektere skriftligt over den del af praktikken, hvor de selv underviste.  
Også professionshøjskolelærerne tillægger skriftligheden meget stor betydning: 
 

Altså det positive ser jeg som det, at den skriftlighed, som de bliver afkrævet i forhold til 
refleksioner over deres egen undervisning og deres egen udvikling i læreruddannelsen, det 
tror jeg faktisk kan skærpe deres faglige, deres didaktiske og deres pædagogiske 
opmærksomhed, og det lægger for mig at også kimen til den erfaringsudveksling og den 
videndeling for at bruge et lidt fint udtryk…end hvad jeg har set tidligere.  
.(Professionshøjskolelærer, Hjørring) 

 
Det er også praktiklærernes oplevelse, at kravet om portfolio og opgave har været fremmende, især 
for de studerendes indsats mht. at dokumentere og evaluere undervisningsforløbet.  
 
Fælles møder 
Praktiklærerne fremhæver især værdien af, at der har været fællesmøder før, under og efter 
praktikken, og at samarbejdet mellem læreruddannelsessted og praktikskole er blevet intensiveret. 
En erfaren praktiklærer siger om det intensiverede samarbejde: Jeg har haft praktikanter før, men 
det her er jo nyt. Praktiklærerne oplevede det som meget positivt at overvære de studerendes 
fremlæggelser på læreruddannelsesstedet efter praktikken. Jeg blev helt stolt af dem, siger en 
praktiklærer. 
 
Også professionshøjskolelærerne har oplevet det udbyggede samarbejde med fælles møder m.m. 
som meget positivt – det har givet en oplevelse af fælles ansvarlighed, som det siges. Og det har ført 
til, at professionshøjskolelærerne har oplevet praktiklærerne i en meget mere samarbejdsrelateret 
rolle end tidligere.  
 
Det udbyggede samarbejde har ført til, som en praktiklærer siger det, at praktikken er blevet taget 
lidt mere alvorlig. Både professionshøjskolelærere og praktiklærere fremhæver værdien af, at 
læreruddannelsesstedet har forberedt de studerende på, at de skulle ud og undervise i noget fast, 
som det siges (procesorienteret skrivning), fælles for hele holdet.  
 
Andre elementer 
To af de elementer, der angiveligt indgår i praktikforløbet i Hjørring, omtales ikke af nogen af 
parterne. Det gælder ”kun praktiklærere med praktiklærerkursus” og ”systematisk indsamling af 
empiri under praktik i logbog”.  
 



83 
 

Selv om det er et element i praktikforløbet i Hjørring, at der kun skal bruges praktiklærere med 
praktiklærerkursus, har der været væsentlige forskelle i kvalitet og engagement praktiklærerne 
imellem. Ligesom de studerende har oplevet, at praktiklærerne har været af væsentlig forskellig 
kvalitet, gælder det tilsvarende, at praktiklærerne har oplevet stor forskel på de studerende. En 
praktiklærer har oplevet de studerende som passive, uengagerede og dårligt forberedte. 

4.1.2 Silkeborg 
Der er hos alle tre parter (studerende, praktiklærere, professionshøjskolelærere) en positiv vurdering 
af de fleste af elementerne, men både praktiklærere og teorilærere giver udtryk for, at de nye 
elementer i samarbejdet omkring praktikken ikke har betydet nogen dramatisk ændring. En 
praktiklærer siger, at hun synes ikke, det har ændret noget i hendes syn på praktikken, mens en 
teorilærer siger, at der jo har været gjort meget forskelligt gennem årene. Han ser hovedtendensen i 
udvikling deri, at det ”praktiske” og det ”strukturelle” kører bedre og bedre, men at det 
indholdsmæssigt er de samme udfordringer.  
 
Samme praktikskole 
Den studerende har været meget tilfreds med at komme på besøg på praktikskolen gennem fem 
ugentlige observationsbesøg. Hun har lært skolen at kende, og besøgene har hjulpet til at få teori og 
praksis til at hænge sammen. Hun fremhæver især værdien af, at en af praktikskolens lærere 
underviste praktikanterne. Det gav meget, fordi man oplevede, hvordan det var at være i en 
elevagtig rolle på den skole, hvor hun selv underviste som praktikant. Hun vil gerne have antal af 
enkelte praktikdage udvidet, således at der også er mulighed for at komme på skolen efter det lange 
praktikforløb. 
 
Også praktiklærerne oplevede det som noget klart positivt, at de studerende kendte skolen inden de 
kom ud i praktikperioden. De havde lært skolen lidt at kende, fået hilst på deres praktiklærer og fået 
et indtryk af, hvad det er muligt at nå i undervisningen.  
 
Problemorienterede praktikrapporter 
Den studerende udtaler sig meget positivt om den problemorienterede praktikrapport: 
 

Det er en rigtig god øvelse, fordi jo flere opgaver, man prøver at skrive, jo bedre bliver du til 
den disciplin at lave en problemformulering (…), altså at lave en analyse og (…) og 
beskrivelse, analyse og vurdering, ja kører det igennem, fordi jeg tænker på praktikrapporten, 
altså udformningen af den kommer jo til at minde om en bacheloropgave, og det skal vi lave 
en gang. (Studerende, Silkeborg) 

 
Men som citatet viser, ser hun det først og fremmest i en intern læreruddannelsessammenhæng, 
hvor praktikrapporten bliver en øvelse i at skrive problemorienterede opgaver, og ikke som et led i 
den egentlige kvalificering som lærer. 
 
Praktiklærerne har oplevet, at den problemformulering, som de studerende havde med ud i 
praktikken, i høj grad styrede deres opmærksomhed. Praktiklærerne tilføjer dog, at de umiddelbare 
udfordringer med at planlægge og gennemføre undervisningen, at påtage sig lærerrollen og at lede 
klassen var så store og påtrængende for de studerende, at det dominerede deres opmærksomhed.  
 
Professionshøjskolelærerne har en meget positiv vurdering af de problemorienterede 
praktikrapporter. Det har skabt oplevelsen af et sammenhængende forløb, at de studerende på 
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forhånd afklarer en problemstilling, arbejder med den under praktikken, diskuterer den under 
lærerens praktikbesøg, skriver rapport ud fra og får feedback på rapporten i didaktikseminaret. 
 
Fokuseret praktikbesøg 
Den studerende har oplevet professionshøjskolelærerens besøg på praktikskolen positivt, men kan 
ikke angive noget bestemt udbytte af udover, at det var meget rart lige at blive mindet om, at man er 
i praktik som lærerstuderende i stedet for at være ude som vikar.  
 
Praktiklærerne gav udtryk for, at de oplevede lærerens praktikbesøg som positivt, men samtidig 
som lidt diffust. De oplevede ikke noget egentligt samarbejde med læreren og så først og fremmest 
vedkommende som sådan en gæstelærer. Praktiklærerne oplevede, at det primært var en samtale 
mellem professionshøjskolelæreren og de studerende om de studerendes praktikrapporter.  
 
Professionshøjskolelærerne har gennemgående en mere positiv oplevelse, men deres oplevelser er 
noget forskellige med hensyn til, hvor positivt de har oplevet besøget. De mest positive har tidligere 
oplevet praktikbesøgene som vanskelige, men giver ud tryk for, at de nu er blevet betydeligt mere 
meningsfulde og mere fokuserede, fordi de opleves et led i arbejdet med de problemorienterede 
praktikrapporter.  En anden lærer har oplevet, at samarbejdet med praktiklærerne er forløbet meget 
forskelligt med forskellige lærere.  
 
Didaktikseminar 
Den studerende har en positiv vurdering af didaktikseminaret, og det er de medstuderendes respons, 
der fremhæves. Der nævnes ikke noget om respons fra professionshøjskolelærer eller praktiklærer 
og ikke noget om værdien af at høre de andre studerendes fremlæggelser.  
 
Professionshøjskolelærerne oplevede didaktikseminarerne klart positivt. Det har højnet kvaliteten af 
de studerendes rapporter, at de på forhånd har afklaret en problemstilling, som de ville arbejde med, 
og at de efterfølgende har fremlagt og fået feedback på en rapport. Og det virket fremmende for 
sammenhængen mellem teori og praksis. 
 
Praktiklærerne deltog af tidsmæssige grunde ikke i seminaret.  
 
0,2 samarbejdet 
Den studerende har oplevet et godt udbytte af samarbejdet mellem linjefag og pædagogiske fag: 
Vi fik nogle konkrete ting, vi kunne bruge, og vi fik en kobling af, ja det var rigtig godt, det var en 
kobling af tingene, simpelthen meget metodeagtigt. 
(Studerende, Silkeborg) 
 
Professionshøjskolelærerne oplevede samarbejdet mellem linjefag og pædagogiske fag klart 
positivt: 
 

Altså det at man varetager undervisningen sammen, og på den måde også får sat 
fagdidaktikken og almendidaktikken i spil, det ser jeg nogle gode muligheder i. 
(Professionshøjskolelærer, Silkeborg) 

 
Empiriindsamling og skriftlighed 
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En studerende nævner som eksempel på den empiriske orientering og skriftligheden, at hun hver 
gang hun fik respons fra sin praktiklærer skrev det ned i logbogen og samlede det sammen til 
diskussioner med praktiklæreren i vejledningssamtalerne.  
 
Andre emner 
På linje med erfaringerne fra Hjørring fremhæver teorilærerne i Silkeborg, at der har været stor 
kvalitativ forskel på praktiklærerne, og at dem med praktiklæreruddannelse fungerer markant bedre 
end de fleste af de øvrige praktiklærere.  

4.1.3 Skive 
Både teorilærere og praktiklærer siger, at de har oplevet dette studieårs arbejde med samarbejde 
mellem praktikskoler og professionshøjskole som forlængelse af tidligere års bestræbelser.  
 
Samme skoler 
Både teorilærere, praktiklærerne og de studerende oplever det som en styrke, at de studerende 
kommer på samme skole og lærer skolen og eleverne at kende. Praktiklærerne lægger vægt på, at 
praktikanterne kommer ikke blot på samme skole, men også i samme klasse. En 
professionshøjskolelærer siger, at der dog også er ulemper ved modellen, f.eks. at en skole ikke har 
sørget for, at de studerende fik praktik på mellemtrinnet, men man ’hænger’ alligevel på skolen. De 
studerende fremhæver især, at det har været en fordel at de kendte skolen, inden 4-ugers praktikken. 
Det letter samarbejdet at kende mennesker og uformelle regler på skolen, og det skaber større 
tryghed.  
 
Praktiklærere med praktiklæreruddannelse 
Princippet om, at alle praktiklærere skulle have praktiklæreruddannelse, er åbenbart ikke blevet 
realiseret. Teorilærerne vurderer, at de, der har praktiklæreruddannelse, gennemgående har fungeret 
mere aktivt og kvalificeret end andre praktiklærere. De studerende har oplevet, at praktiklærerne 
gennemgående har virket kvalificeret og sikre.  
 
Praktikforberedelse ud fra lærerfaglige problemstillinger 
Praktiklærerne siger, at de generelt fornemmer, at læreruddannelsesstedet lægger større vægt på 
praktikken end tidligere. Der er nogle andre signaler fra læreruddannelsens side angående 
praktikken, end der tidligere har været. Praktiklærerne oplevede, at de studerende havde fået at 
vide, at det her er altså væsentligt. Praktiklærerne har generelt oplevet de studerende som bedre 
forberedte end praktikanter har været tidligere år.  
 
Praktiklærere inddrages i forberedelse og efterbehandling 
Professionshøjskolelærerne vurderer, at praktiklærerne har været meget forskellige mht. at 
forberede de studerende på, hvilken opgave de kom ud til i 4-ugers praktikken. Nogle studerende 
har været meget velinformerede, men andre har stort set ikke været informerede. Lærerne vurderer, 
at praktiklærerne kan kun med modifikationer siges at deltage i efterbehandlingen, og at det sikkert 
ville være en god ide at udvikle dette yderligere. 
 
Praktiklærerne har oplevet sig godt informeret om læreruddannelsesstedets forventninger til dem.  
 
Introduktion til praktik gennem enkeltdagspraktik 
Teorilærerne fremhæver, at ’onsdagspraktikken’ giver mulighed for en bedre kobling mellem 
professionshøjskolens undervisning og praktikken. Det har været nemmere for lærerne løbende at 
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tilpasse deres undervisning til, hvad de har ment, at de studerende havde brug for i forbindelse med 
praktikken. Professionshøjskolelærerne har generelt oplevet ’onsdagspraktikken’ som meget 
vellykket med hensyn til at skabe forbindelse mellem professionshøjskolen og folkeskoleverdenen. 
En af dem fremhæver ’onsdagspraktikkens’ sammenhæng med 4-ugers praktikken som det mest 
virkningsfulde af de elementer, der er brugt i Skive.  
 
Praktiklærerne oplevede det som en styrke, at de studerende allerede havde et vist indtryk af skolen 
og klassen, da de gik i gang med den lange praktikperiode.  Praktiklærerne vurderer, at enkeltdage 
er bedre end en hel uge, fordi det giver bedre tid til at reflektere over deres erfaringer. En enkelt af 
praktiklærerne har dog oplevet dagene som sådan noget drypvis noget, som de ikke rigtig fik noget 
med hjem fra.  
 
Også de studerende har været meget glade for ’onsdagspraktikken’. Udover at de har lært skolen og 
klasserne at kende, har det også medvirket til, at de har lært noget om at observere. Enkelte 
studerende synes, at der ikke behøvede at være så mange enkeltdage. Det hænger sammen med, at 
nogle synes, at det er kedeligt, at enkeltdagspraktikken reducerer den lange praktik. De studerende 
har oplevet store forskel mellem observationsrollen i enkeltdagspraktikken og så at komme op til 
tavlen i 4-ugers praktikken.  
 
Fællesmøde inden sammenhængende praktikperiode 
En praktiklærer oplevede det som helt fremragende med det fælles møde. Det betød, at man i god 
tid kom i gang med samarbejde om forberedelse af praktikken. Kontakt og forberedelse går meget 
nemmere, når man først har mødt hinanden. De fleste af de øvrige praktiklærere er enige. Men en af 
praktiklærerne giver udtryk for, at han ikke oplevede, at læreruddannelsesstedets forventninger om, 
at praktiklærerne deltog i mødet, blev tilstrækkelig tydelig udtrykt. Praktiklærerne på hans skole var 
blevet væk, hvilket praktikanterne var blevet skuffet over. Praktiklærerne synes, at mødet – 
transporten taget i betragtning – var for tidskrævende.  
 
Professionshøjskolelærerne er mere usikre på værdien af fællesmødet. De mest positive vurderer, at 
det virker positivt i retning af gensidig afklaring af rolleforventninger, og at man sikrer, at alle får 
nogle vigtige informationer. De mere negative vurderer, at der bliver brugt mange ressourcer på 
mødet, og at udbyttet er begrænset.  
 
De studerende vurderer generelt, at det er meget vigtigt at mødes med praktiklærerne, få 
informationer og få afklaret gensidige forventninger.  Også fællesmødet synes de var en god ide. 
Men i stedet for et stort møde for alle, kunne nogle af de studerende have ønsket sig et møde 
mellem grupper, deres praktiklærere og professionshøjskolelærere.   
 
Trepartsamtale 
En af professionshøjskolelærerne har oplevet, at trepartsamtalerne på godt og ondt har været præget 
af, at de studerende har sat dagsordenen. Det har gjort samtalerne mere åbne, men måske også i 
nogle tilfælde mere diffuse. Andre har dog oplevet, at de studerende har formuleret gode fokuserede 
dagsordener for trepartsamtalerne, selv om de godt kan genkende, at nogle studerende har været 
forvirrede. Lærerne synes, at de har haft en positiv rolle ved at gøre studerende opmærksom på 
sammenhænge mellem den litteratur, de havde arbejdet med på professionshøjskolen, og de 
studerendes praktikerfaringer. Lærerne har generelt oplevet det som deres vigtigste rolle i 
samtalerne at vejlede de studerende i forhold til didaktikrapporten. 
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Praktiklærerne er glade for, at der kommer en lærer fra udbudsstedet på skolen, og de har generelt 
oplevet en god snak, og at lærerne var velforberedte og kompetente. Praktiklærere, der har oplevet 
trepartsamtaler tidligere vurderer, at de denne gang har fungeret væsentligt bedre end tidligere, fordi 
de studerende har været bedre forberedte og mere bevidste om, at de skulle sætte en dagsorden for 
mødet.  
 
 Tidligere har praktiklærerne savnet, at professionshøjskolelærerne interesserede sig for, hvad der 
foregik i praktikken. En af praktiklærerne havde oplevet en del uklarhed om trepartsamtalen, og at 
det havde givet anledning til frustration, men praktiklærerne synes, at selve ideen med 
trepartsamtaler er god.  
 
De studerende havde store forventninger til trepartsamtalerne, og at professionshøjskolelærerne 
skulle bidrage med at knytte forbindelse mellem teori og praksis. De studerende ser i høj grad 
trepartsamtalerne som en forberedelse af didaktikrapporterne. De har generelt været tilfredse med 
trepartsamtalerne, men havde gerne set endnu mere deltagelse og opbakning fra lærernes side i 
forhold til deres praktik. Nogle studerende har oplevet professionshøjskolelærerne som lidt 
distancerede og uengagerede i forhold til praktikken.  
 
Efterbehandling i samarbejde mellem pædagogiske fag og linjefag 
Professionshøjskolelærerne opfatter dette samarbejde om efterbehandling – og i øvrigt også 
samarbejdet om forberedelse af praktikken – som en meget væsentlig forudsætning for en vellykket 
praktik.  
 
Didaktikrapport 
I modsætning til tidligere har de studerende ventet med at formulere problemstilling for deres 
didaktikrapport til under praktikken. Det har efter lærernes vurdering gjort dem mere åbne i forhold 
til praktikerfaringerne, mens der tidligere var tendens til, at de kiggede efter det, de skulle kigge 
efter, som en lærer formulerer det; mindre skyklapper, mere vidsyn, det synes jeg har været positivt.  
De studerende er blevet mere nysgerrige overfor praktikken, og mindre præget af, at 
praktikerfaringer skulle passe ind i læreruddannelsesstedets dagsorden. Bagsiden af medaljen er 
måske, at de studerende er blevet mere forvirrede. Også de studerende har oplevet det positivt, at de 
har kunnet beslutte sig for en problemformulering undervejs i praktikken.  
 
De studerende har haft som opgave også at inddrage KLM i didaktikrapporten. 
Professionshøjskolelærerne har i nogle tilfælde oplevet, at det har resulteret i, at KLM har fået en 
noget appendiksagtig placering i didaktikrapporterne.  
 
De studerende vurderer, at det især er didaktikrapporten, der har bidraget til, at de har fået inddraget 
teori og fået det forbundet med deres praktikerfaringer.  

4.1.4 Aalborg 
Faste praktikskoler 
På trods af, at læreruddannelsen har tilstræbt intensiveret samarbejde med de faste praktikskoler, at 
de studerende har været i en uges observationspraktik inden deres fire ugers praktik, og at der har 
været afholdt en uge med forberedelse af praktikken, oplever de studerende samarbejdet mellem 
professionshøjskolen og praktikskolerne som utilstrækkeligt: 
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Det er fuldstændig uforståeligt for mig, hvorfor de (praktikskolernes lærere) ikke er blevet 
inddraget i undervisningen herude. Det kan ikke passe, at to instanser af en folkeskole og et 
seminarium eller en læreruddannelse ikke kan snakke sammen. Det virker, som om at de går 
lidt forbi hinanden, fordi lærerne herude (på professionshøjskolen) ikke er helt med på, hvad 
der foregår. Altså det virker det som for mig.  

 
Professionshøjskolelærerne er meget tilfredse med samarbejdet med praktikskolerne. De har oplevet 
stor vilje til at få samarbejdet til at fungere, og de har oplevet åbenhed og interesse fra 
praktikskolernes side. De vurderer, at det er lykkedes at få skabt et rum for samtale og dialog. 
Professionshøjskolelærerne fremhæver, at der på de faste praktikskoler bliver opbygget en 
kompetence og en fælles kultur om det at være praktikskole. Selv om en enkelt lærer mangler 
kendskab til at være praktiklærer, er der gode muligheder for at få hjælp og blive vejledt.  
 
Også praktiklærerne er tilfredse med det intensiverede samarbejde mellem professionshøjskolen og 
praktikskolerne. Det er som om, at læreruddannelsesstedet tager sig lidt mere af praktikken og 
følger de studerende lidt mere til dørs, som en af dem siger.  
 
0,2 samarbejde 
De studerende i Aalborg har oplevet 0,2 samarbejdet som forvirrende: Den ene lærer har talt i øst og 
den anden i vest, måske har de sagt det samme, men det har ikke stået klart for de studerende. De 
studerende havde foretrukket, at 0,2 samarbejdet havde været erstattet af et målrettet kursus i 
pædagogik (hvormed de formodentlig mener undervisningsmetodik). De oplever ikke, at det er 
lykkedes at få danskfaget og dets fagdidaktik til at hænge sammen med de almene pædagogiske og 
didaktiske perspektiver. Derfor konkluderer de om 0,2 samarbejdet, at man hellere skulle holde 
linjefaget og de pædagogiske fag adskilte.  
 
Professionshøjskolelærerne er mere tilfredse med 0,2 samarbejdet. De har på den anden side svært 
ved at konkretisere, hvori betydningen for de studerende og for læreruddannelsen består – de nøjes 
med den generelle kommentar, at det er vigtigt for samarbejdet omkring praktikken, at både linjefag 
og pædagogiske fag er repræsenteret. Lærerne gør opmærksom på, at 0,2 samarbejdet indebærer 
den udfordring for læreruddannelsen, at det gør de studerende opmærksomme på, at de på dette 
tidspunkt i deres uddannelse kun har beskedent kendskab til det pædagogiske område. De 
studerende bliver forhåbentlig nysgerrige, men det kan også give ’bagslag’ i form af kritik af 
uddannelsen.  
 
Forlods central fordeling af praktikgrupper 
Kun professionshøjskolelærerne forholdet sig til dette element. De ser mest som et praktisk 
anliggende: De studerende skal ud i deres første introduktionspraktik så tidligt, at de ikke kan nå 
selv at danne grupper, og derfor må professionshøjskolen gøre det. De håber dog, at det også giver 
de studerende noget træning i at arbejde i ikke-selvvalgte team. Praktiklærerne vil gerne hurtigst 
muligt have kontakt med de studerende og have mulighed for en fælles planlægning af praktikken.  
 
Portfolio 
De studerende er kritiske over for portfolio-kravet. De har oplevet stor forvirring om det, og en 
studerende siger, at portfolioen ikke har bidraget til andet end forvirring og chikane.  
 
Professionshøjskolelærerne har derimod en positiv vurdering af arbejdet med portfolio. Det 
fremmer deres analytiske tilgang til praktikken og træner dem i at gøre iagttagelser. De medgiver 
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dog, at det nok ikke bliver brugt meget på 1. årgang, men efterhånden som de studerende bliver 
vænnet til det, kommer det til at spille en væsentlig rolle. Også praktiklærerne er positive overfor 
portfolio og oplever, at der fra professionshøjskolens side er gode instruktioner og gode opgaver i 
forbindelse med portfolio.  
 
Professionsprojekt 
De studerende har oplevet professionsprojektet som en god mulighed for at få skabt forbindelse 
mellem teori og praksis. F.eks. nævner en studerende, at de i praktikforløbet havde evalueret på én 
måde, nemlig den som var sædvanlig på praktikskolen. I forbindelse med arbejdet med 
professionsprojektet blev de så bekendte med forskellige andre måder at evaluere på, således at 
professionsprojektet var med til at udvide deres handlemuligheder.  
 
Ligesom for flere af de øvrige elementer giver de studerende også om professionsprojektet udtryk 
for, at der har været forvirring. F.eks. har vejlederne givet modstridende besked om, hvad projektet 
skulle indeholde. Der mangler koordinering mellem lærerne.  
 
Professionshøjskolelærerne har en klart positiv oplevelse af professionsprojektet. Så længe de er i 
selve praktikken, er de studerende på 1. år meget orienteret mod blot at overleve og klare de 
umiddelbare udfordringer med at fungere i lærerrollen. Men efter praktikperioden er 
professionsprojektet en god mulighed for at udvikle en mere reflekterende tilgang og få dem til at 
forstå, at det at være lærer er faktisk et samspil mellem teori og praksis, som en lærer udtrykker det. 
På første år kan det efter deres erfaring dog godt være svært at få de studerende engageret i de 
teoretiske aspekter af samspillet, men lærerne ser professionsprojektet som vigtigt for, at de 
studerende kan få samlet nogle af trådene i læreruddannelsen, som det siges.  
 
Også praktiklærerne oplever, at professionsprojektet bidrager til, at de studerende får bundet en rød 
tråd.  
 
Trepartssamarbejde 
De studerende er glade for trepartssamtalen – og i det hele taget for en hvilken som helst kontakt 
mellem praktikskole og professionshøjskole. Men de ønsker, at professionshøjskolelæreren forud 
for samtalen havde haft mulighed for at observere noget af deres undervisning, og at lærerne i det 
hele taget havde deltaget aktivt, som en studerende siger, i praktikken.  
 
De studerende har tilsyneladende primært oplevet trepartsamtalen som en forberedelse til 
professionsprojektet, og det vil mere konkret sige som en mulighed for at få især lærerens hjælp til 
at knytte deres praktikerfaringer sammen med noget teori, således at der kunne komme et 
professionsprojekt ud af det. De studerende, der generelt er ret kritiske over for 
professionshøjskolelærerne og over for ’teori’, medgiver – lidt modstræbende fornemmer man – at 
professionsprojektet har været med til at gøre dem mere opmærksomme på, hvad de har lært i 
praktikken.  
 
På linje med de studerende mener også praktiklærerne, det ville være en god ide, hvis 
professionshøjskolelærerne havde mulighed for at observere de studerende undervise inden 
trepartsamtalen. Praktiklærerne oplever samtalen lidt kunstig: 
 

Jeg synes også, at den trepartsamtale virkede en smule kunstig, fordi den kommer ud fra et 
par punkter, som er blevet sendt fra de studerende til den her teorilærer, som så skal sidde og 
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forsøge at forholde sig til noget, som han ikke har set, og en undervisning som han ikke har 
overværet. Så det bliver meget tænkt. 

 
Andre praktiklærere har dog gjort den erfaring, at det træner de studerende i at beskrive 
undervisning, at de som led i samtalen skal gøre læreren bekendt med en undervisning, som han 
ikke har overværet.  
 
Praktiklærerne oplever, at de studerende er nervøse for samtalen, fordi de gerne vil gøre et godt 
indtryk på professionshøjskolelæreren. Praktiklærerne har tendens til at opleve samtalen primært 
som en dialog mellem studerende og deres lærer, hvor de spiller en mere underordnet rolle.  

4.2 Mål for lærerekspertise 

4.2.1 Hjørring 
For de studerende har det været en positiv oplevelse at være i praktik vurderet i forhold til formålet 
med deres uddannelse. De fremhæver især, at de har fået et personligt og praktisk indblik i, hvad det 

vil sige at være lærer. Man fik snuset til det, som en studerende siger. Nogle aspekter af 
lærerarbejdet har overrasket nogle af de studerende – det gælder f.eks. hvor vigtigt det er at være 
fagligt forberedt til hver time, og hvor stort arbejde det er.  
 
Mere specifikt i forhold til målene for praktik, fremhæver de studerende især, at de har lært noget 
om at forberede og gennemføre undervisning. Et af de temaer, der har optaget dem, er, hvordan man 
’fanger’ elevernes interesse. Også praktiklærerne vurderer, at de studerende især har lært noget om 
planlægning og gennemførelse af undervisning, men at de ikke har lært meget om at begrunde 
undervisning. Og at de kun er kommet en smule i gang i forhold til målene vedrørende f.eks. 
evaluering og analyse af undervisning. Ifølge praktiklærerne har de studerende primært været 
koncentreret om gennemførelse af undervisning, hvilket de til gengæld har været gode til. 
 
De studerende fra Hjørring vurderer, at de har fået et større indblik i de første fire af de otte mål for 
praktik i læreruddannelsen, men at de ikke har beskæftiget sig meget med de fire sidste. Nærmere 
adspurgt siger de dog, at de har beskæftiget sig lidt med evaluering og dokumentation, herunder 
elevplaner. Professionshøjskolelærerne vurderer, at studerende har fået begyndende færdigheder 
også i forhold til de mål for praktikken, der handler om at observere, beskrive og dokumentere (mål 
nr. 7) og om at analysere med inddragelse af forskellige former for viden (mål nr. 8). 

4.2.2 Silkeborg 
I forhold til målene for praktikken, er det den studerendes vurdering, at forløbet først og fremmest 
har givet udbytte i forhold til det første mål om at planlægge og gennemføre undervisning. Det at 
planlægge og gennemføre et forløb og få erfaringer med, hvordan det gik i praksis i forhold til deres 
intentioner, har været en meget lærerig oplevelse.  
 
Det er også praktiklærernes vurdering, at denne første års praktik har haft fokus på det første delmål 
for praktikken om at planlægge, gennemføre og begrunde undervisning: 
 

De er førsteårsstuderende, og for dem er det bare det der med at styre en klasse og forberede 
sig og vurdere, hvor lang tid tager det her, jeg har forberedt, når jeg skal være på, hvordan 
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kan jeg strukturere en undervisning og sådan noget der. De var jo så fyldt op, at de næsten 
ikke kunne tage mere ind. Det tror jeg også man skal have med i det. 

 
Professionshøjskolelelærerne har ligeledes oplevet, at de studerende har haft fokus på at planlægge 
og gennemføre undervisning, men at de sådan drypvis også har nærmet sig de øvrige mål for 
praktikken. Lærerne oplever, at der gælder et spiralprincip for sammenhængen mellem de fire år i 
uddannelsen: De lærer på første år lidt overfladisk noget i forhold til de fleste af målene for 
praktikken og vender så i de følgende år tilbage til de samme emner på et mere avanceret niveau.  
 
Den studerende har oplevet at lære noget om det at lede og udvikle klassens faglige og sociale 
fællesskab, fordi de har arbejdet en del med gruppearbejde og samspil i grupper. Hun oplever ikke 
at have lært meget i forhold til beskrivelse af elevforudsætninger (mål nr. 2) og samarbejde med 
forældre (mål nr. 6). I forhold til det 8. mål om at analysere undervisning og læring med inddragelse 
af professionsviden m.m. siger hun: 
 

Det, jeg tænker, er, at det er da nogle fine ord. Det lyder meget flot. Jeg har ikke mødt det 
decideret i praktikken. Jeg har mødt det bagefter, når jeg sad og skulle analysere min …, 
altså når jeg sad og skulle kigge på, hvad der havde fungeret, og hvad der ikke havde 
fungeret, og når vi sad og tænkte over, hvordan vi skal fortsætte den videre planlægning, og 
hvordan det har været indtil nu. 

 
Professionshøjskoelærerne fremhæver, at det afhænger en del af praktiklærerne, hvad de studerende 
lærer i praktikken. Enkelte praktiklærere har efter deres vurdering misforstået intentionerne og i for 
høj grad ladet de studerende været observatører, således at de har undervist for lidt og derfor også 
lært for lidt af praktikken.  

4.2.3 Skive 
Professionshøjskolelærerne understreger, at man ikke skal forvente, at de studerende bevæger sig i 
retning af alle de otte mål på første omgang. De ser først og fremmest målet om at kunne planlægge, 
begrunde og gennemføre undervisning som vigtigt på første årgang (mål nr. 1). Kravet om, at de 
studerende har skullet aflevere en udfyldt SMTTE-model inden 4-ugers praktikken efter lærernes 
vurdering har ydet et godt bidrag i forhold til mål nr. 1. 
 
Også målet om at kunne observere, beskrive og dokumentere undervisning (mål nr. 7) oplever de, at 
de studerende er kommet godt i gang med. Professionshøjskolen har i højere grad i år end tidligere 
lagt vægt på at kvalificere de studerende til at observere.  
 
Mht. målet om at lede og udvikle klassens fællesskab i demokratisk perspektiv (mål nr. 3) oplever 
lærerne, at KLM’s deltagelse i samarbejdet har ydet et væsentligt bidrag. 
 
Mht. punkt 8 om at analysere med inddragelse af professions-, udviklings- og forskningsforankret 
viden nævner professionshøjskolelærerne, at der har været enkelte eksempler på, at studerende har 
inddraget empiriske undersøgelse i analysen af undervisning. Der bliver nævnt en aktuel 
undersøgelse om undervisningsdifferentiering. . En lærer nævner, at ordene i målet for praktik om 
”professions-, udviklings- og forskningsforankret viden” er nogle meget store ord. 
 
Praktiklærerne har generelt oplevet, at de studerende har udviklet sig i retning af opfyldelse af 
målene for praktikken. De flytter sig helt vildt i den her periode, det synes jeg, de gør. De oplever 
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generelt, at de studerendes udbytte har været stort, og at de har beskæftiget sig med alle de emner, 
der er nævnt i de otte mål. Praktiklærerne mener, at på1.årg. er det særligt vigtigt, at de studerende 
lærer at planlægge, gennemføre og evaluere et undervisningsforløb. Mål nr. 6 om samarbejde med 
forældre, kolleger m. fl. og mål nr. 3. om at udvikle klassens sociale fællesskab har de studerende 
dog ikke beskæftiget sig med. Det skal de efter praktiklærernes opfattelse heller ikke på 1. årg., 
hvor det er vigtigt at de har mulighed for at koncentrere sig om det basale med at planlægge og 
gennemføre et undervisningsforløb.  
 
Med hensyn til mål nr. 8 om at analysere under inddragelse af professions-, udviklings- og 
forskningsforankret viden siger, at det er svært at bevæge sig i retning af dette mål så tidligt i 
læreruddannelsen. De studerende mangler analyseværktøjer:  
 

De siger de studerende også selv. De synes de simpelthen mangler noget at hænge det op på. 
Det var også det, trepartsamtalen kom til at handle meget om: Hvad er det egentlig for noget 
teori, vi kan bruge på det her?  

 
Praktiklærerne oplever generelt, at mål nr. 8 er for ambitiøst til rigtigt at være relevant for 
førsteårsstuderende. En praktiklærer nævner, at det er svært at bruge praktiklærernes 
professionsviden, hvis man dermed mener deres erfaringer, fordi erfaringer er bundet til person og 
personlighed. Men trepartsamtalen med professionshøjskolelærerens perspektiv kan virke i retning 
af mål nr. otte.  
 
De studerende har generelt oplevet, at de har bevæget sig godt i retning af alle mål – med en enkelt 
undtagelse nemlig mål nr. 6 om samarbejde med bl.a. forældre. De synes, det er helt OK, at det 
kommer senere, og at de har haft nok at se til her i deres første praktik. Også de studerende har 
oplevet, at der er lagt mere vægt på nogle mål end på andre. Som et mål der har fyldt meget nævner 
de nr. 3 om udvikling af det sociale fællesskab, hvor KLM’s inddragelse i didaktikrapporten har 
betydet vægt på dette mål.  
 
Mht. mål nr. 8 er det de studerendes oplevelse, at det tilgodeses især med didaktikrapporten. Også i 
bearbejdningen af ’onsdagspraktikken’ har de oplevet, at dette mål tilgodeses. Særligt 
bearbejdningen af, hvorfor undervisningsforløbene nogle gange gik anderledes end forventet, har 
været en god anledning til at analysere.  

4.2.4 Aalborg 
I forhold til målene for praktikken oplever de studerende, at de først og fremmest har lært noget om 
at planlægge og gennemføre undervisning og om at beskrive elevforudsætninger. Også målet at 
kunne observere, beskrive og dokumentere undervisning oplever de at have nærmet sig, og det 
samme gælder målet om at lede og udvikle klassens faglige og sociale fællesskab. I det hele taget er 
de fortrøstningsfulde i deres syn på deres udvikling i forhold til målene og siger, at i løbet af de fire 
år skal de nok nå dem alle sammen. Her på første år har de dog ikke arbejdet meget med punktet om 
samarbejde med elever, kolleger og forældre, og med det femte mål om evaluering har de også kun 
arbejdet overfladisk.  
 
Særligt adspurgt vedr. det ottende mål, at analysere undervisning og læring med inddragelse af 
forskellige former for viden, henviser de studerende til, at det netop er, hvad de har arbejdet med i 
professionsprojektet. 
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Professionshøjskolelærerne har stort set samme positive vurdering som de studerende, nemlig at de 
studerende er kommet et godt stykke på vej mod at opfylde målene for praktikken. Med hensyn til 
det ottende mål henviser lærerne ligesom de studerende især til professionsprojektet. Uden at give 
eksempler nævner de, at den teori, de har inddraget, sikkert for en dels vedkommende har grundlag 
i forskning eller i evidensbaseret viden. Udspurgt lidt nærmere om det forskningsbaserede henviser 
de bl.a. til forskningen om effektiv undervisning, som den er præsenteret i Hilbert Meyers bog 
”Hvad er god undervisning?”. En linjefagslærer i dansk mener, at det er vanskeligt at leve op til 
idealet om inddragelse af forskningsbaseret viden, når det gælder fagdidaktikken. Hun oplever, at 
mens der for det almene aspekt af det pædagogiske område er masser af viden at trække på, så 
mangler der viden inden for fagdidaktikken. Den teoretisk baserede litteraturpædagogik, der findes, 
anser hun for at være på for lang afstand af de studerendes horisont.  
 
Også praktiklærerne vurderer de studerendes udbytte af praktikforløbet positivt i forhold til målene 
for praktikken. Med undtagelse af forældresamarbejdet, som flere af de studerende kun har fået 
meget lidt erfaring med, oplever praktiklærerne, at de studerende er godt på vej i forhold alle de otte 
mål. Specifikt i forhold til det ottende mål om at analysere med inddragelse af forskellige 
vidensformer siger praktiklærerne, at de studerende har haft ringe grundlag for at udvikle sig i 
forhold til dette punkt, fordi de har for ringe pædagogisk og psykologisk viden. De har ikke nogen 
knager at hænge det op på, som en af dem udtrykker det.  

4.3 Vidensformer 

4.3.1 Hjørring 
Der er tydelige forventninger hos de studerende om, at teori og praksis skal ligesom hænge 
sammen, som en studerende fra Hjørring siger. Det synes de også generelt, at det har gjort på første 
år.  
 
Praksisviden 
Ikke overraskende er det især praktiklærerne, der fremhæver vigtigheden af, at de studerende 
tilegner sig praktisk viden: 
 

For dem er det bare vigtigt at komme ud og få fingeren i jorden og mærke de her unger og se, 
kan jeg overhovedet kommunikere med de her mærkelige børn, som nu er i klassen. 
(Praktiklærer, Hjørring) 

 
En praktiklærer fortæller, at hun har sat tre punkter op for hver studerende, som de særligt skulle 
arbejde med vedrørende, hvordan de skulle gebærde sig i klassen.  
 
Som nævnt har studerende i praktikken generelt været meget orienteret mod at lære at gennemføre 
undervisning, så også de har i høj grad haft fokus på den praktiske lærerfærdighed.  
 
Professionsviden 
Som eksempler på professionsviden, som de studerende har tilegnet sig de første dele af, nævner 
praktiklærerne blandt andet at kunne evaluere undervisning. Preofessionshøjskolelærere nævner 
adskillige eksempler på professionsviden, bl.a. generelle regler eller råd om, hvordan man skal 
planlægge undervisning og lede klassen, f.eks.: 
 Du skal være meget tydelig overfor eleverne med hensyn til, hvad der skal ske nu. 
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Forskningsviden 
De studerende oplever, at der også har været inddraget forskningsbaseret viden: Ja, men det teori, vi 
så har fået, synes jeg er forskningsrelateret. Og når vi er på en bacheloruddannelse med forskning i 
højsædet, så regner jeg da med, at den teori, jeg modtager, og den undervisning, jeg modtager, er 
forskningsbaseret. Men som en studerende også siger, kan de næppe på første år, have særligt 
præcise ideer om, hvad forskning er, og hvordan man bruger forskningsmæssig viden.  
 
Det et også lærernes opfattelse, at der har været inddraget forskningsbaseret viden. F.eks. nævner en 
linjefagslærer i dansk, at de har arbejdet med forskningsbaseret viden om læseforståelse og 
skriftsproglig udvikling.  

4.3.2 Silkeborg 
Praktisk viden 
Den studerende oplever, at det værdifulde ved praktikforløbet især har været at få indblik i 
hverdagen som lærer. For nogle af hendes medstuderende har dette tema været særlig 
betydningsfuldt, fordi det har indgået i overvejelser om at stoppe eller fortsætte som 
lærerstuderende.  
 
Praktiklærerne understreger, at studerende, der har erfaring med at arbejde med at lede børn i 
fritidsaktiviteter eller som erhvervsarbejde i børnehaver eller skoler, har en væsentlig praktisk 
erfaring, som gør det lettere for dem at komme ind i lærerrollen.  
 
Professionsviden 
Den studerende fremhæver, at de i planlægningen af deres undervisningsforløb har brugt den 
didaktiske relationsmodel, og at de har brugt SMTTE-modellen i forbindelse med evalueringen af 
forløbet. Også viden fra læreruddannelsens teoretiske del om grupper og samspil i grupper har de 
brugt i praktikken og kunne sætte den i sammenhæng med temaer om AKT og klassetrivsel, som de 
havde mødt på praktikskolen.  
 
Den studerende refererer som en meget positiv oplevelse af sammenhængen mellem 
læreruddannelsens forskellige dele, at de oplevede at kunne bruge noget fagdidaktisk teori som et 
stykke værktøj, der kunne hjælpe dem til at løse et problem, der var opstået i praktikken. De 
gennemførte et induktivt undervisningsforløb i matematik i en 5. klasse, og havde bedt eleverne om 
noget, som de havde vanskeligheder med at forstå. Ved at læse om matematisk fagdidaktik fandt de 
anden måde at formulere problemet på, som det var meget lettere for eleverne at arbejde med.  
 
Det er praktiklærernes oplevelse, at de studerendes tænkning om teori og praksis er præget af 
læreruddannelsesstedets krav om, at der skal ’teori på’:  
 

Jeg tror også, de øvede sig i forhold til deres projektopgave, den gjorde, at de tænkte, puhha, 
jeg skal også huske at få lidt på her, lidt teori på, hvordan vi kan nytte an til noget her. 

 
Forskningsviden 
Kun professionshøjskolelærerne udtaler sig om forskningsmæssig viden, og de gør det kun i form af 
generelle bemærkninger om, at de inddrager forskningsbaseret og –forankret viden i deres 
undervisning.  
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4.3.3 Skive 
Praksisviden 
Praktiklærerne er enige, om at man skal være tilbageholdende med at fortælle praktikanter, at sådan 
og sådan skal det gøres. De er nødt til at erfare, hvad der virker for dem: 
Der er selvfølgelig nogle staldtips, som man godt kan give videre, nogle helt konkrete ting, hvor 
man kan sige, at det kan de lige så godt få at vide i stedet for, at de skal brænde næsen eller 
nallerne… Men hvordan jeg synes, det skal være, det vil jeg ikke fortælle dem. Man bliver klogere, 
hvis man gør sine egne erfaringer.  
De studerende oplever, at de har lært meget praktisk ved selv at stå ved katedret, som de siger. 
 
Professionsviden  
Praktiklærerne giver udtryk for, at de har en forventning om, at de studerende har gennemtænkt en 
plan, når de kommer i praktik, og at de er nysgerrige efter og har mod på at prøve den af. 
Praktiklærerne ser i høj grad deres rolle som at hjælpe praktikanterne til at vurdere deres 
undervisning, mht. hvad der gik godt, og hvad der gik mindre godt, og at hjælpe dem til at få øje på 
mulige alternativer. De studerende er efter praktiklærernes opfattelse generelt for tilbøjelige til at 
forberede deres undervisning individuelt og for lidt tilbøjelige at planlægge sammen og lære af 
hinanden.  
 
De studerende nævner som eksempel på professionsviden, at praktiklærerne har givet gode råd, og 
dem har de naturligvis taget til sig.  
 
Videnskabelig viden 
Professionshøjskolelærerne mener, at hvis de studerende bruger de grundbøger, de har arbejdet 
med, inddrager de også videnskabelig viden, fordi meget af indholdet i disse bøger bygger på 
forskning. De nævner forskellige eksempler på, at studerende i bearbejdning af erfaringer fra 
’onsdagspraktikken’ har inddraget aktuelle undersøgelse om f.eks. uro.  
 
Nogle af lærerne er i øvrigt noget i tvivl om, hvad der menes med at bruge videnskabelig eller 
forskningsforankret viden. F.eks. spørger en KLM-lærer: Er Løgstrup forskningsforankret viden? 
De nævner i forlængelse heraf, at der ikke er mange empiriske undersøgelser over emner som 
medborgerskab.  
 
De studerende nævner trepartsamtalen som en foranstaltning, der fremmer inddragelse af 
professions-, udviklings- og forskningsforankret viden. Det samme gælder vejledningen i 
forbindelse med didaktikrapporten.  

4.3.4 Aalborg 
De studerende er kritiske over for læreruddannelsens optakt til praktikken. De taler kritisk om, at de 
blev præsenteret for mange trekanter og mange modeller, som de ikke kunne se, hvad de skulle 
bruge til, og at de blev præsenteret for en uoverskuelig stor mængde skriftligt materiale. Alle de der 
bunker af papir, som en af dem siger. En anden studerende: Og så bliver det med de 50 sider og 
trekanter på tavlen og … Ja, lad mig nu bare komme ud og møde de elever. 
 
De studerende har oplevet det som paradoksalt, at lærerne på den ene side havde præsenteret dem 
for store mængder af teorier og modeller, men på den anden side havde understreget, at man slet 
ikke kan bruge teori til at opbygge sin undervisning efter. Som en studerende siger: 
Ja, tak for ingenting. Altså, det er da lidt paradoksalt. Er det ikke? 
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Praktisk viden 
De studerende er først og fremmest optaget af, at praktikken er en mulighed for at prøve at være 
lærer, prøve at stå foran klassen og undervise en flok elever. Den mulighed har de været glade for at 
få. De har været utålmodige efter at komme i gang, og synes, at der er brugt rigelig tid på 
forberedelse og efterbearbejdning. De studerende er dog meget generelle i deres formulering af, 
hvad de har tilegnet sig af praktisk viden. De holder sig til formuleringer i stil med, at man har fået 
en ide om, hvordan det er at stå deroppe. Formuleringen tyder på, at de studerendes 
forhåndsopfattelse af undervisning er meget præget af ’tavleundervisning’, som en praktiklærer 
siger det.  
 
Mens de studerende formulerer sig meget kortfattet og generelt, når de skal beskrive den praktiske 
viden, de har fået ud af praktikken, er praktiklærerne mere detaljerede. Gennemgående er især en 
oplevelse af, at de studerende er blevet mindre nervøse, mere selvstændige og mere improviserende: 
 

Da de kom, var de rystende nervøse. De turde slet ikke give slip på sig selv. Jeg håbede, at det 
jeg kunne bidrage med var at få dem til at slappe af og få dem til at være sig selv og finde 
deres egen rolle og finde deres egen måde at gøre tingene på. Og det synes jeg var lækkert at 
se, at det lykkedes for dem. Altså at de til sidst ikke bare kopierede min måde at få ro på, men 
at de på et tidspunkt faktisk begyndte at udvikle deres egne metoder. Så synes jeg, man er 
kommet langt med dem. (Praktiklærer, Aalborg) 

 
Flere af praktiklærerne havde haft den samme oplevelse: De studerende havde ved begyndelsen af 
praktikforløbet været meget nervøse. Nogle studerende havde sågar haft svært ved at stille sig op i 
klassen og læse op for eleverne. Men efterhånden var størstedelen af denne nervøsitet forsvundet, 
og det oplever de som et væsentligt resultat af den første praktik.  
 
Professionsviden 
De studerende efterspørger pædagogiske redskaber. De tror, at det ville have givet dem større 
udbytte af praktikken, hvis de på forhånd havde været udstyret med flere redskaber. Til gengæld har 
de følt sig overfodret med modeller. På den anden side medgiver en af dem, at hvis man blev 
udfordret, så kunne man godt bruge det. Lidt – tilføjes det dog. Andre studerende supplerer med, de 
der 200 sider havde de alligevel nok i baghovedet, og at det har præget f.eks. deres måde at 
forberede undervisning på. De studerendes noget ambivalente forhold til ’teori’ kommer til udtryk i 
nogle af deres sproglige vendinger, som f.eks. når de taler om, at lærerne har givet dem nogle gode 
eksempler på, hvordan man kan proppe noget teori ind i deres professionsprojekt.  
 
Lærerne udtrykker sig som forventeligt betydeligt mere positivt om den teoretiske professionsviden. 
De siger, at de især tilstræber, at de studerende erhverver sig refleksionskompetence, men de 
anerkender også betydningen af, at de lærer at planlægge og gennemføre undervisning, herunder 
f.eks. at skrive en undervisningsplan.  
 
Praktiklærerne nævner som eksempel på en viden, den må kategoriseres som professionsviden, at 
de studerende har fået forståelse for undervisningsdifferentiering, og at de har erfaret, at hvis de 
underviser tilpasset mellemgruppens niveau, så vil de tabe mange af eleverne.  
 
Forskningsviden 
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De studerende mener at have brugt forskningsmæssig viden, bl.a. i 0,2 samarbejdet efter praktikken. 
De nævner som eksempel, at de har lavet en øvelse med at observere elever, og som forberedelse 
læste de noget teori om observation. En af lærerne fremhæver også arbejdet med systematisk 
observation som en god indgang til forståelse af en forskningsmæssig tilgang.  
 
Lærerne er opmærksomme på, at de studerende især ønsker sig teori som har præg af ’teknisk know 
how’, og de oplever, at det kan gøre det svært at introducere mere videnskabelige tilgange. De 
nævner dog Hilbert Meyer, som et eksempel på en forfatter, som er forskningsbasseret, og som 
samtidig forekommer de studerende meningsfuld. De understreger i øvrigt, at det videnskabelige 
perspektiv udvikles hen gennem læreruddannelsen og kulminerer med bachelorprojektet. En lærer 
siger, at 2/3 af de studerende faktisk efterhånden bliver interesseret i teori i løbet af det første, og at 
de godt kan finde på at sætte sig ned og læse en artikel. Den sidste tredjedel bliver dog ved at være 
afvisende.  
 
Professionshøjskolelærerne ser gerne, at praktiklærerne bidrager til at inddrage teoretiske 
perspektiver i samtalerne med de studerende. Det gør praktiklærerne da også efter eget udsagn. De 
oplever nemlig, at hvis der overhovedet skal mere teoretiske perspektiver i deres vejledning af de 
studerende, skal de levere dem. De studerende på første år har så ringe viden, at der ikke kommer 
noget bidrag fra dem.  

4.4 Sted/kontekst 

4.4.1 Hjørring 
De studerende har tilsyneladende ikke større problemer med at manøvrere mellem 
professionshøjskolen og praktikskolen og med at bruge noget det ene sted, som de har tilegnet sig 
det andet sted. F.eks. siger en studerende om PISA-undersøgelserne, at det er forskning som man 
måske tænker lidt på og så bruger, når man er inde i klassen.. Samtidig er de studerende dog 
opmærksomme på, at det er to forskellige kontekster med hver sin referenceramme. Temaer som 
PISA og læringsstile har de ikke mødt på praktikskolerne.  
 
De studerende har ikke følt noget problem med at blive integreret på praktikskolerne. De følte sig 
som en del af skolen og nævnte f.eks. at de på lærerværelset ikke sad for sig selv, men blandet med 
skolens lærere. De siger dog samtidig, at gruppen af medstuderende har været en tryg base i en ny 
verden.  
 
Professionshøjskolelærerne har bestræbt sig på at gøre deres undervisning relevant i forhold til 
folkeskolens verden, så det ikke skulle lyde så teoriagtigt. 

4.4.2 Silkeborg 
Den studerende havde svært ved at rumme de mange forskellige aspekter omkring praktikken. Hun 
havde nok i at få gennemført den planlagte undervisning. Praktiklærernes kontekst og 
referenceramme er – som man kunne forvente – helt domineret af deres skole, og forholder sig stort 
set kun til teoriverdenen ved at notere sig, at de studerende er optaget af at få ’teori på’ og ved at 
mødes med en lærer på praktikbesøg, hvor de opfatter vedkommende som værende i en rolle 
nærmest som gæstelærer.  
 
Derimod er professionshøjskolelærerne stærkt optaget af forholdet mellem de to verdener. Som 
nævnt oplever de forholdet til praktiklærerne noget forskelligt: I nogle tilfælde kan man byde op til 
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dans, i andre tilfælde er det som at sidde for hver sin ende af et meget langt bord. Jeg synes, det var 
hårdt arbejde, som en siger. Professionshøjskolelærerne oplever, at de gennemgående tænker 
anderledes end folkeskolelærere:  
 

Der er faktisk forskellige diskurser på spil i det her samarbejde. Praktiklærerne og skolerne 
har en diskurs, som er en anden verden. Jeg tror det ville være selvbedrageri at bilde os selv 
ind, at studerende (…) kan finde syntese mellem de der diskurser. Det tror jeg ville være at 
stikke sig selv blår i øjnene – hvilket ikke er det samme som at sige, at samarbejdet ikke skal 
foregå. Det er bare, at det foregår langt mere realistisk, hvis man gør sig det klart, at der 
faktisk er forskellige dagsordener på spil i det samarbejde der.  

 
I samtaler med de studerende oplever de sig nogle gange placeret i et ingenmandsland, der ikke er 
en del af nogen af de to verdener:  
 

Det var som om, at det rum, jeg var i med dem, det på en eller anden måde var afskåret fra 
både teoripraksis og skolepraksis. Det oplevede jeg flere gange, at det var ligesom en satellit 
uden forbindelse til noget som helst andet. Den sendte ikke nogen steder hen. 

 
Professionshøjskolelærerne oplever, at det for de studerende er et mismask, hvor tingene ikke reelt 
hænger sammen for dem, men hvor de blot prøver at leve op til både praktiklærernes og 
professionshøjskolelærernes forventninger uden at kunne se nogen helhed i de to sæt af krav.  

4.4.3 Skive 
En praktiklærer fortæller, at i hans ”teoritid” sad praktikanter og praktiklærer tit ude på skolerne og 
blev enige om en masse kritik af læreruddannelsen Når de studerende så kom tilbage til 
uddannelsen, fik de at vide af lærerne, at det var en meget dårlig praktiklærer. Resultatet var, at de 
studerende blev splittet mellem folkeskole og læreruddannelsessted. Derfor er det en god ide, at alle 
tre parter mødes til fællesmøder, trepartsamtaler m.m., så man opbygger en fælles kontekst.  

4.4.4 Aalborg 
De studerende oplever det som noget af en  dobbelthed at skulle færdes i de to kontekster, der 
udgøres af praktikskole og professionshøjskole. De modeller og teorier, der har status på 
professionshøjskolen, kan ikke bruges til noget på praktikskolen. De oplever, at praktikskolen har 
været mere klar i sin udmelding om forventninger og krav. De studerende synes, at 
professionshøjskolen fylder for meget og praktikskolerne for lidt i deres uddannelsesforløb, og at 
der er for lidt forbindelse mellem de to steder. De oplever ikke, at trepartsamtalen og de andre 
elementer i samarbejdet har ændret væsentligt på det forhold.  
 
Professionshøjskolelærerne oplever ikke i nær samme grad som de studerende, at der er tale om to 
forskellige kontekster med forskellige krav og forskellige referencerammer. De oplever snarere, at 
professionshøjskolen og dens teoretiske kontekst blot repræsenterer et mere generaliseret perspektiv 
på skolernes praksis, som en af dem udtrykker det.  
 
Praktiklærerne oplever heller ikke i samme grad som de studerende, at der er tale om to 
forskelligartede kontekster. De har dog en sprogbrug, der alligevel antyder, at de oplever 
professionshøjskolen som ét sted, der har en form for første prioritet, og skolerne som andre steder 
med lavere prioritet. F.eks. omtales praktikskolerne som herude – til forskel fra 
professionshøjskolens derinde.  



99 
 

 

4.5 Sammenfatning  
Alle de interviewede, lærere såvel  som studerende , er generelt glade for, at der bliver gjort noget 
for at udvikle samarbejdet mellem professionshøjskole og praktikskoler og for at få ’teori’ og 
’praksis’ til at hænge sammen.  
 
Elementer 
De elementer, der indgår i de fire professionshøjskolers udviklingsprojekt, bliver generelt vurderet 
positivt af interviewpersonerne, hvad enten de er lærere eller studerende (den interviewede gruppe 
af studerende fra Aalborg er dog noget af en undtagelse). Nogle af interviewpersonerne vurderer 
visse tiltag som værende utilstrækkelige og efterspørger mere information og samarbejde, flere 
fællesmøder, trepartsamtaler eller lignende. Grundholdningen er, at det er godt, hvad der er blevet 
gjort, men især nogle praktiklærere og nogle studerende tilføjer, at der burde være gjort endnu mere.  
 
Blandt de elementer, som bliver kraftigt fremhævet for deres positive virkning er: 

 Samme praktikskoler 
 Trepartsamtaler 
 Praktik-, professions- eller didaktikrapporter 
 Samarbejdet mellem linjefagslærere og lærere fra den pædagogiske faggruppe. 

 
For alle fire uddannelsessteders vedkommende er der elementer, der på papiret indgår i 
uddannelsesstedets model, men som stort set ikke nævnes af nogen interviewperson. Det tyder på, 
enten at det pågældende element ikke har været nogen realitet, eller at det har været uden betydning.  
 
Mål for læreruddannelsen 
Også med hensyn til dette emne er der høj grad af konsensus på tværs af de tre grupper af 
interviewpersoner. Man oplever, at de studerende har bevæget sig tilfredsstillende i retning af 
målene, især for nogle af målenes vedkommende (her nævnes som regel nr. 1, 3 og 7), mens de ikke 
har arbejdet med enkelte af målene (her nævnes som regel nr. 6 om forældresamarbejde). De fleste 
interviewpersoner har den vurdering, at de studerende har fået en vis kompetence til at ’analysere 
undervisning og læring med inddragelse af professions-, udviklings- og forskningsforankret viden’, 
og at deres udvikling har været tilfredsstillende set i lyset af, at de er på første årgang. Samtidig er 
det tydeligt, at interviewpersonerne er usikre over for begreberne professions-, udviklings- og 
forskningsforankret viden, og enkelte er kritiske over for denne brug af ’store ord’. 
 
Vidensformer 
De studerende og praktiklærerne lægger især vægt på, at de studerende har erhvervet sig en vis 
praktisk viden om at undervise og lede børn. De studerende fremhæver især, at det for mange har 
fungeret som en afprøvning af, om de overhovedet skal være lærere og fortsætte med 
læreruddannelsen. Praktiklærerne fremhæver bl.a., at en del studerende har fået reduceret deres 
nervøsitet for at indtage lærerrollen. 
 
Interviewpersonerne er mere usikre over for ’professions-’ og ’forskningsforankret’ eller 
’videnskabelig’ viden. Adskillige interviewpersoner, fra alle tre kategorier, nævner, at hvis de 
studerende anvender den grundbogsviden, de har erhvervet på professionshøjskolen, bruger de 
dermed også professionsviden og forskningsforankret viden. De studerende ser især den rapport, de 
skriver i forlængelse af praktikken, som noget der muliggør inddragelse af ’teori’. 
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Sted/kontekst 
Professionshøjskole og praktikskole er to forskellige verdener med hver sin referenceramme. Nogle 
studerende oplever, at det er vanskeligt at skulle begå sig i disse to forskellige verdener, mens andre 
siger, at det ikke noget større problem.  Enhver form for samarbejde og udveksling mellem de tre 
parter (studerende, praktiklærere, teorilærere) hilses dog velkommen, fordi det vurderes at være 
med til at reducere forskellighederne.  
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5 Studenterprodukter 
 
De fire læreruddannelsessteder har fremsendt de studenterprodukter, der afslutter 1. års praktikken. 
Alle produkter er udarbejdet af grupper på 2-4, som de studerende har været organiseret i under 
praktikken. Fra Hjørring og Aalborg er der fremsendt hhv. 6 og 8 produkter fra liniefagshold i 
Dansk . Fra Silkeborg er der fremsendt 5 produkter fra grupper med forskellige liniefag. Fra Skive 
er der fremsendt produkter fra de to grupper med liniefag i hhv. dansk og matematik, der blev 
observeret under deres praktik.  

I det følgende har vi valgt at analysere og fortolke de fire uddannelsessteder særskilt. For 
hvert læreruddannelsessted er:  

1. Produkterne blevet karakteriseret generelt  
2. Det er kort beskrevet hvilke problemstillinger og emner der tematiseres i de enkelte 

produkter  
3. Produkterne er læst med henblik på at identificeret, hvad der i produkterne kan relateres til 

vidensformer: praksis-, professions- og forskningsviden, ud fra de inklusionskriterier, der er 
angivet i indledning.  

4. Der er endvidere tolket hvordan produktteksten kobler til henhold vis praktikkonteksten og 
professionsuddannelseskonteksten, herunder hvordan praktik og professionsuddannelse 
forbindes med hinanden i produkterne.         

5.1 Professionsprojekt: Aalborg 
Generel karakteristik 
Udgangspunktet har været et fælles tema: ”At være lærer i skolen – lærer-identitet, skole og 
undervisningskultur”, her betegnelsen professionsprojekt. Projekterne er på 5-9 sider og opbygget 
efter en almindelig skabelon for projektrapporter med indledning, problemformulering, behandling 
af eller et eller flere temaer, konklusion og litteraturliste. Alle projekter er skrevet af grupper fra et 
danskhold, hvor der har været fokus på undervisningsdifferentiering. 
 
Emner, problemstillinger og identifikation af vidensformer 
Emnerne for professionsprojekterne er overvejende undervisningsmetodiske: 

 inklusion og undervisningsdifferentiering i klasser med niveauforskel 
 håndtering af konflikter i grupper 
 differentieret evaluering 
 undervisningsdifferentiering via læringsstile  
 inklusion og læringsudbytte i klasser med store faglige niveauforskelle 
 gruppearbejde og flerstemmigt klasserum 
 kommunikation i gruppearbejde under procesorienteret skrivning 
 evaluering 

 
Gruppe 1s problemformulering er: ”Hvordan kan vi som dansklærere, med særlig fokus på 
læringsrummet, inkludere den enkelte elev i en klasse uden at sænke fagligheden i klassen som 
helhed?” Efter indledningen følger to teoriafsnit om hhv. inklusion og undervisningsdiferentiering 
samt flow, herefter følger en beskrivelse af to episoder fra praktikforløbet, der fortolkes ved hjælp 
af teorierne, hvorefter der sammenfattes. 
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Problemformuleringen afspejler det fælles tema og er formuleret og valgt på baggrund af gruppens 
oplevelser i praktikken. Der refereres til lærebøger af pædagogisk psykologisk og didaktisk karakter 
og en debat bog. Teorien gengives overvejende beskrivende og de anvendes primært til at de 
beskrevne af episoderne ”oversættes” til en teoretisk beskrivelse. Der er ikke identificeret referencer 
til forskning. Der kobles fra praksiskonteksten mod professionsuddannelseskontekst i form af 
oversættelse til lærebogsteori.              
 
Gruppe 2`s problemformulering er: ”Hvordan optimerer man udbyttet af gruppearbejde i 
danskforløb og hvilke faktorer spiller ind for at gruppearbejdet fungerer? Hvordan håndterer man de 
konflikter, der kan opstå?” Der indledes med begrundelse for valg af fokus på gruppearbejde og 
introduktion til praktikkonteksten efterfulgt af beskrivelse af problemer/konflikter under 
gruppeprocesser i praktikken i 5. klasse. Herefter beskriver de studerende deres overvejelser over 
gruppeinddeling og forskellige former for tilrettelæggelse af gruppearbejdet. Afslutningsvis 
beskrives udbyttet af gruppearbejdet i danskfaget, og der konkluderes på ”erfaringerne og den læste 
teori”.       
 
Problemformuleringen afspejler det fælles tema og er formuleret og valgt på baggrund af gruppens 
oplevelser i under praktikken. Der er ikke et særskilt teoriafsnit, men der refereres til lærebøger. 
Teorien gengives overvejende beskrivende og de anvendes primært til at oversætter beskrevne 
episoder til en teoretisk beskrivelse. Der er ikke identificeret referencer til forskning. Der kobles til 
praksiskonteksten og professionsuddannelseskonteksten. 
 
Gruppe 3s problemformulering relaterer sig til de studerendes erfaringer af elevernes store 
niveauforskel i et avisskrivningsforløb i 4. klasse: ”Hvordan kan man i danskundervisningen 
differentiere evaluering og med hvilke formål? Først beskriver og begrunder de deres valg og 
tilrettelæggelse af et differentieret undervisnings og evalueringsforløb i tre grupper stærk, stærke og 
svage samt svage elever.  Det efterfølges af et teoriafsnit om formativ og summativ evaluering samt 
et afsnit om formålet med evaluering. I konklusionen argumenteres for differentieret evaluering. 
Der refereres til skoleloven og til lærebogsmateriale af almen didaktisk karakter. Der er koblinger 
til praktikkonteksten og til læreruddannelseskonteksten via reference til lærebogsteori, der er kun 
svage koblinger mellem praksisbeskrivelse og teori. Der er ikke direkte referencer til forskning men 
indirekte via henvisning til forskningsresultater i lærebogslitteratur.                 
 
Gruppe 4 stiller spørgsmålet: Hvordan kan vi som kommende dansklærere bidrage til en 
videreudvikling af undervisningsdifferentiering i 4b på Vester Hassing skole med særligt fokus på 
læringsstile. Først beskrives praktikforløbet i faser: Planlægning – gennemførelse – evaluering – ny 
planlægning, under anvendelse af SMTTE modellen. Herefter gengives kort Dunns læringsstile 
relateret til differentiering, der retrospektivt relateres til gruppen tilrettelæggelse af undervisningen. 
Konklusionen har karakter af at gruppen evaluerer egen praktikundervisning med henblik på, hvad 
der kunne have været gjort anderledes. Der refereres til lærebogsmateriale vedr. læringsstile og 
SMTTE-modellen. Rapporten kobler primært til praksiskonteksten og til 
professionsuddannelseskonteksten ved at anvende litteraturen til at genbeskrive og vurdere egen 
praksis. Der er identificeret praksisviden og professionsviden, der kobles i en vurdering. 
 
Gruppe 5 fokuserer på baggrund af oplevelser under praktikken på: Hvordan sikrer man fælles 
fagligt udbytte, med nødvendig brug af differentiering, i en klasse med stor niveauforskel? Efter 
indledningsvis at have beskrevet tilrettelæggelsen af deres undervisning analyseres 
differentieringsforløbet ved, at de studerende beskriver og vurderer deres erfaringer. Herefter 
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introduceres litteratur (teori) om differentiering, hvor der bl.a. fokuseres på transfer og 
klasseledelse. Afslutningsvis konkluderes med henvisning til 93 lovens vedr. elevernes medansvar 
for læring og samarbejdet om tilrettelæggelse af undervisningen. Der refereres til 
lærebogsmateriale. Rapporten kobler sig primært til praksiskonteksten og der kobles til 
læreruddannelseskonteksten gennem anvendelse af lærebogslitteraturen til at genbeskrive og 
vurdere egen praksis. Der er identificeret praksisviden og professionsviden, der kobles i en 
vurdering.   
 
Gruppe 6 stiller to spørgsmål: Hvordan kan vi som kommende dansklærere bidrage til en 
videreudvikling af gruppearbejde i 2. klasse med særlig fokus på elevsammensætning. Hvilken 
betydning har et flerstemmigt og dialogisk klasserum for undervisningen, men henblik på vores 
forløb om ”Frøken Ignora”?. Der følges samme struktur med indledning, problemformulering, 
beskrivelser af tilrettelæggelse, beskrivelse af hændelser i undervisning, der reflekteres og vurderes 
umiddelbar. Herefter følger teori om det flerstemmige klasserum, der anvendes til at fortolke og 
vurdere hændelserne. Der er referencer til lærebogsmateriale og en dansk undersøgelse. Rapporten 
kobler til praksiskonteksten og der kobles til læreruddannelseskonteksten gennem anvendelse af 
lærebogslitteraturen og der kobles til en dansk undersøgelse. Teorien anvendes til at genbeskrive, 
analysere og vurdere egen praksis. Der er identificeret praksisviden og professionsviden, der kobles 
i en argumentation   
 
Gruppe 7 skriver i deres problemformulering: ”Vi erfarede, at der er mange faktorer, der spiller ind 
på et godt samarbejde og et fagligt udbytte i gruppearbejdet. Hvordan fungerer kommunikationen i 
gruppearbejdet i forbindelse med procesorienteret skrivepædagogik? Forud for problemformulering 
beskrives erfaringerne fra praktikforløbet med elevernes samarbejde under processkrivning ved 
computer. Der gennemgås didaktisk og psykologisk teori fra lærebøger vedr. relationer i 
undervisning og gruppedynamik. Teorien anvendes til at genbeskrive relationerne mellem elever og 
PC. I konklusionen vurdere de studerendes deres egen undervisning og foreslå hvorledes 
processkrivning alternativ kunne organiseres. Rapporten kobler til praksiskonteksten og der kobles 
til læreruddannelseskonteksten gennem anvendelse af lærebogsteori. Teorien anvendes til at 
analysere og vurdere egen praksis samt foreslå en alternativ praksis. Der er identificeret 
praksisviden, professionsviden. De to vidensformer kobles i en argumentation.    
 
Gruppe 8 skriver i deres problemformulering: ”Hvordan evalueres et danskforløb så både elever og 
lærer får udbytte heraf. Hvorfor er evaluering vigtigt?” I rapporten beskrives rammer for evaluering 
med henvisning til lovgrundlaget, gruppens overvejleder og begrundelser for deres tilrettelæggelse 
af evalueringen. I konklusionen inddrages referencer til en forskningsformidlingsartikel og en bog 
om evalueringskultur skrevet af forskere med henblik på at indkredse mål og hensigt med løbende 
evaluering. Der er vedlagt bilag, der beskriver og dokumenterer tilrettelæggelsen og evalueringen af 
praktikforløbet. Der er referencer til lærebogsmateriale og forskningsformidling. Rapporten kobler 
til praksiskonteksten og der kobles til læreruddannelseskonteksten gennem anvendelse af 
lærebogsteori. Teorien anvendes til at analysere og vurdere egen praksis samt begrunde professionel 
praksis. Der er således identificeret praksisviden, professionsviden og indirekte forskningsviden. De 
tre vidensformer kobles i en argumentation.     
 
Tolkning 
For de fleste gruppers vedkommende tager problemstillingen udgangspunkt i udfordringer, de har 
oplevet i praktikken, f.eks. at der opstod konflikter i en del af grupperne, eller at man oplevede, at 
’svage’ elever blev ’tabt’ i et undervisningsforløb.  
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Samtidig med dette udgangspunkt i de studerendes praktikerfaringer, er det tydeligt, at de 
studerendes problemstillinger også er præget af temaer og begreber, der generelt er på dagsordenen 
i folkeskolens pædagogik. Det gælder f.eks. temaer som undervisningsdifferentiering og inklusion. 
 
Alle professionsrapporter refererer til de studerendes erfaringer fra praktikken. Det sker typisk ved 
beskrivelse af enten undervisningsforløb eller enkelte episoder. Der bliver typisk lagt vægt på 
noget, der er gået anderledes end forventet eller ønsket, f.eks. at samarbejdet i flere af 
elevgrupperne fungerede dårligt. Et af professionsprojekterne baserer sig på interview med de 
studerendes praktiklærer. Derudover refereres der ikke til systematisk indsamlet materiale 
(systematisk observation, interview el.lign.) eller til noget datagrundlag. 
  
Rapporterne henviser til 1-5 bøger, enten almenpædagogiske, almendidaktiske eller fagdidaktiske. I 
en rapport henvises til en engelsksproget bog, ellers drejer det sig om dansksproget litteratur. 
Derudover henviser enkelte til artikler eller hjemmesider. Litteraturen bruges til i hvert fald tre 
forskellige formål: 

 i nogle tilfælde opstilles og begrundes idealer eller principper som f.eks. inklusion, 
undervisningsdifferentiering eller flerstemmighed i klasserummet. 

 i nogle tilfælde hentes løsningsforslag i litteraturen. Det drejer sig særligt om 
undervisningsmetodiske problemer som f.eks., hvordan man sammensætter grupper.  

 nogle rapporter bruger overvejende teorien som begreber eller synsvinkler til forståelse og 
beskrivelse af erfaringer fra praktikken. F.eks. bruges begreber fra gruppepsykologi til 
forståelse af, hvorfor der opstår konflikter i grupper, og flowteorien bruges til at beskrive, at 
nogle elever har kedet sig i undervisningen. 

 
Sammenfattende følger professionsprojekternes tilblivelse nogenlunde samme proces, det fælles 
tema undervisningsdifferentiering og danskfaget didaktik har dannet grundlag for gruppernes 
planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af praktikundervisning. På baggrund af erfaringer 
fra praktikkonteksten har grupperne identificeret en problemstilling, der underbygges via beskrives 
af forløb eller episoder. Herefter har de studerende valgt og læst udvalgt litteratur/teori der på lidt 
varierende vis anvendes til at genbeskrive, forstå og i visse tilfælde fortolke oplevelser fra 
praktikken. Der konkluderes overvejende sammenfattende og handlingsanvisende og i mindre grad 
spørgende eller undrende. Der er identificeret professions- og praksisviden. Der er ikke direkte 
referencer til forskning (indirekte gennem lærebøger). Koblingen mellem praktikkonteksten og 
læreruddannelseskontekstens har forskellig karakter: 

 professionsviden i form af teori/idealer der anvendes i forbindelse med retrospektive 
vurdering af tilrettelæggelsen og gennemførelsen af praktikundervisningen  

 hændelser, oplevelser eller erfaringer fra i praktikkonteksten ”oversætte” til en teoretisk 
beskrivelse, dels for at vurdere (egen) praksis og i nogle tilfælde en ny fortolkning 
(forståelse) af denne praksis. 

 teori fra lærebogslitteratur og i to tilfælde forskningsformidling anvendes i en 
argumentation for rimelig praksis.                            

5.2 Didaktikrapport : Skive 
Generel karakteristik 
De to didaktikrapporter er på hhv. 13 og 17 sider plus bilag. Didaktikrapporterne har undertitlen 
praktikefterbehandling og refererer til studieenhederne KLM, Almen didaktik og liniefag i hhv. 
matematik og dansk. De har dispositioner i stil med følgende: Indledning, problemformulering, 
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begrebsafklaring, teori, case- eller episodebeskrivelser, analyse og konklusion. Rapporterne er 
præget af, at de forholder sig bevidst og begrundende i metodisk henseende i forhold til projektet: 
Problemstillingen begrundes, de anvendte begreber afklares, og der gives begrundelser for udvalget 
af episoder fra praktikken. Rapporterne anvender SMTTE-modellen, og der er bilag med udfyldte 
modeller og materiale anvendt i undervisningen. 
 
Emner, problemstillinger og identifikation af vidensformer 
De to grupper fokuserer på hhv.: 

 anerkendende tilgang, medborgerskab og demokratisk dannelse 
 anerkendelse og motivation  

 
Gruppe 1 har valgt at fokusere på en anerkendende tilgang i deres tilrettelæggelse af undervisningen 
og vil ”undersøge om målsætningen for vores undervisning [i matematik] er opfyldt og om en 
anerkendende tilgang til lærerrollen har en positiv effekt på elevernes læring, såvel som det sociale 
fravær” Gruppens problemstilling er ambitiøs idet gruppen yderligere vil undersøge, om der mellem 
eleverne er et aktivt medborgerskab i form af uformelle pligter, og om deres intention for elevernes 
demokratiske dannelse lykkes. Forud for problemformuleringen er der en indledning og 
problemindkredsning, herefter følger en afklaring af begrebet anerkendelse, en metodebeskrivelse 
hvor der redegøres for teorivalg og Kolbs model for reflekterende praksislæring. Herefter følger tre 
cases, der beskriver de studerendes refleksioner under praktikforløbet, tilrettelagt ved hjælp af 
SMTTE modellen. Cases der analyseres på lidt forskellig vis ved hjælp af teori om: Zone for 
nærmeste udvikling, lærerne som anerkendende og identitetsskabende forbundet med 
aktivitetsanalyse (SMTTE) og medborgerskab. I konklusionen og perspektivering belyses det ud fra 
analyserne, hvorvidt undervisningen var vellykket. 
 
Der er fokus på udvikling af professions- og praksisviden udviklet gennem refleksion over praksis, 
der forbindes med teori. Rapporterne er formelt problemorienterede. Der er på den ene side tale om 
en deduktiv metode, hvor praktikundervisningen er tilrettelagt via fx SMTTE, dels en induktiv 
metode baseret på refleksion over praksis, og hvor problemstillingen er konstrueret på baggrund af 
oplevelser fra praktikforløbet og vejledningssamtalerne. Der er reference til almen pædagogisk og 
didaktisk samt fagdidaktik lærebogslitteratur. Der er ikke identificeret reference til forskning. Der 
foretages koblinger til praksiskonteksten via cases og til professionsuddannelseskonteksten ved at 
lærebogsteori anvendes til at tolke hændelser i praksis.           
        
Gruppe 2 tager udgangspunkt i deres oplevelse af udfordringerne i at motivere eleverne til at 
arbejde med et materiale om ”kriminelle fortællinger”. I gruppens problemformulering stilles 
spørgsmålene: Hvorfor er læreren den største motivationsfaktor, når eleverne skal lære om 
krimigenren og hvorfor har materialet indflydelse på motivationen? Hvorfor er anerkendelse vigtigt 
i forbindelse med læring? Hvordan er læreren med til at skabe motivation og hvordan fastholdes 
motivation? Begreberne motivation, genrekendskab og anerkendelse afgrænses. Der redegøres for 
valg af episoder og teori. Valg af motivationsfremmende undervisningsmetoder begrundes, og det 
gennemførte forløb beskrives kort. Fire episoder med enkelte elever beskrives. For hver episode 
beskrives: Planlægning og gennemførsel efterfulgt af evaluering og analyse. Der afsluttes med en 
konklusion.  
 
Der refereres til litteratur, dels i forbindelse med valg og refleksioner over planlægning og 
gennemførelse, dels i forbindelse med evaluering og analyse. Der refereres til litteratur af almen 
pædagogiske, didaktiske og fagdidaktiske lærebøger samt fag-filosofisk litteratur. Der er ikke 
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identificeret direkte referencer til forskning. Der foretages kobling fra praksiskonteksten til 
professionsuddannelseskonteksten                    
 
Tolkning 
Rapporterne har præg af dels generel redegørelse og begrundelse for det undervisningsforløb, de 
studerende har gennemført i praktikken, dels diskussion af ting der gik anderledes end forventet, og 
dels diskussion af undervisningsforløbet i forhold til didaktiske og pædagogiske principper og 
idealer som anerkendende tilgang, motivation og demokratisk dannelse.  
 
Der refereres i didaktikrapporterne til erfaringer fra praktikken i form af forholdsvis detaljerede 
episodebeskrivelser på 1-2 sider pr episode. De studerendes forberedelse er dokumenteret med bilag 
med SMTTE-model og udleveret undervisningsmateriale, men der er ikke nogen dokumentation 
eller noget datamateriale fra selve forløbet udover de studerendes episodebeskrivelser.  
Konklusionerne drages på baggrund af de studerendes erfaringer eller iagttagelser, f.eks. 
konkluderes der bekræftende om den nævnte problemstilling om demokratisk dannelse på grundlag 
af en iagttagelse af, at en elev uopfordret hjalp en anden elev. 
 
Der refereres i rapporterne til 6-8 bøger og evt. nogle tidsskriftartikler med pædagogisk, 
almendidaktisk, fagdidaktisk og filosofisk litteratur. Teorien bruges til i hvert fald tre forskellige 
formål: 

 som begrebsapparat og model (SMTTE) ved planlægning af undervisningsforløb  
 som begreber og begrundelse af idealer og principper, f.eks. anerkendelse og demokratisk 

dannelse.  
 som analyseredskab i forhold til erfaringer i praktik. F.eks. bruges begreberne ’1. og 2. 

ordens sprog’ til analyse af elevers brug af matematisk fagsprog.  
 
Der er identificeret praksisviden og professionsviden men ikke direkte referencer til 
forskningsviden. Der kan være indirekte referencer i lærebøgerne, men argumentationen i 
rapporterne bærer ikke præg af det. Der er koblinger til professionsuddannelseskonteksten og til 
praksiskonteksten i form at anvendelse at professionsteorier til at argumentere for planlægning og 
tilrettelæggelse og vurdering af egen undervisning og hændelse i undervisningskonteksten. Der er 
tale om kobling til professionsuddannelseskonteksten gennem teoribaseret fortolkning af 
episoder/cases.  

5.3 Praktikrapport: Silkeborg 
Generel karakteristik 
Rapporterne er på 11-12 sider, og de fleste er opbygget efter almindelig rapport-disposition: 
Indledning, problemstilling, teori, analyse, konklusion. De fleste af rapporterne er bilagt 
undervisningsplaner, materiale udleveret til eleverne m.m. Rapporterne er præget af, at de forholder 
sig til forholdsvis meget og forskelligartet teori. 
 
Emner, problemstillinger og identifikation af vidensformer 
Blandt emnerne er bl.a.: 

 anerkendende tilgang 
 gruppesammensætning 
 undersøgende tilgang versus ’lærebogsundervisning’ i matematik 
 undervisningsmiljø, grupper og rummelighed 
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 klasseledelse og dens virkninger på læringsmiljø 
 
Gruppe 1 har fokus på anerkendende samtale og vil ”ud fra et praktisk eksempel analysere og 
diskutere, hvorvidt den anerkendende samtale kan være et brugbart værktøj til at gøre elever til 
bedre læsere”. Der indgår et teoriafsnit om den anerkendende samtale med reference til 
lærebogsmateriale og empiriafsnit i form af et praksiseksempel med observationer af en dreng i 2. 
klasse. Der er et analyseafsnit struktureret ud fra SMTTE-modellen, der anvendes til bagudrettede 
analyser af planlægning og gennemførelse af praktikundervisningen. SMTTE-analysen kædes 
sammen med teorien om anerkendelse i en diskussion om anerkendelse i undervisningen (ros versus 
dialog og anerkendelse), som der afslutningsvis konkluderes på.  
 
Der er primært fokus på professionsviden, hvor der inddrages begreber og teorier om anerkendelse, 
som sættes i relation til planer og analyser af erfaringer fra praktikkonteksten. Der er tale om 
kombineret koblinger til professionskonteksten og til praktikkonteksten i via fokuseret beskrivelse 
af praksis i form af citater og observationer, der forbindes med teorier og begreber, med henblik på 
vurderende konklusion.    
 
Gruppe 2 har fokus på gruppesammensætning. De har gennemført et uformelt eksperiment over tre 
uger med tre forskellige principper for gruppesammensætning hhv. køn, nationalitet og selvlagte 
grupper, der over en uge udarbejder en mindre skriftlig opgave. De vil undersøge effekten på 
elevernes samarbejdsevne og deres færdige produkter. Rapporten er bygget op omkring tre cases, 
hvor gruppens observationer fra gruppearbejdet beskrives og fortolkes med reference til teori om 
den lærende organisation, teori om inklusion – eksklusion, børn i grupper og co-operativ læring. 
Der er et kort afsnit om didaktiske overvejelser og en konklusion om, at det ikke er principperne for 
gruppesammensætning med derimod de enkelte elever, der er afgørende for samarbejdet og 
resultatet.  
 
Formen er undersøgende og dermed videnskabslignende, idet der stilles et spørgsmål som 
undersøges metodisk og systematisk ved hjælp af begreber fra 5 forskellige kilder, der dels er 
lærebøger, dels formidling af forskningsresultater. Litteraturen er af psykologisk, almen didaktisk, 
og organisationsteoretisk karakter. Teorien anvendes til fortolkning og vurdering af 
observationerne. Der tages udgangspunkt i kobling til professionsviden, med reference til teorier og 
dansk forskning. Der kobles til praksiskonteksten via tolkning gruppens deltagende observationer 
og overvejelser fra praktikopholdet. Fokus er således på professionskonteksten med koblinger til 
praktikkonteksten og i et enkelt tilfælde forskningsformidling.         
 
Gruppe 3 har fokus på nysgerrighed og motivation i matematik og undersøger: ”Hvordan har 
undersøgelseslandskabs- kontra lærebogsundervisning indflydelse på elevernes motivation i 
matematik i femte klasse?” Gruppen har tilrettelagt undervisningen i to 5. klasser ud fra to 
forskellige didaktiske principper hhv. et deduktivt princip med udgangspunkt lærebogen og 
induktiv princip vedr. en proces i et undersøgelseslandskab. Gruppens observationer fra de to 
klasser beskrives. Herefter følger et teoriafsnit baseret på lærebøger: en didaktisk relationsmodel, 
klasseledelse i et relationelt perspektiv, selvobjekt-teori i forhold til lærens betydning for 
engagement og indlevelse, samt matematikdidaktisk teori om opgaver og undersøgelseslandskaber. 
Herefter analyseres observationerne fra de to klasser i forhold til: læringsforudsætninger, 
rammefaktorer, indhold og læreprocessen. De konkluderer, at undersøgelseslandskabs-
undervisningen gav større motivation, efterfulgt af en kritisk tolkning. 
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Formen er undersøgende og problemorienteret, der foretages et uformelt eksperiment, med en 
uformel observation, fulgt af teori ledt og relativt systematisk tolkning af det observerede. 
Litteraturen er af både psykologisk, almen didaktisk og fagdidaktisk karakter. Der er overvejende 
tale om (re)produktion af professionsviden, hvor der tages udgangspunkt i teorier præsenteret i 
lærebogslitteratur målrettet læreruddannelsen. Fokus er på professionskonteksten (professionsviden) 
med kobling til praktikkonteksten og teorier formidlet i læreruddannelsen.       
 
Gruppe 4 har fokus på skolens rummelighed og vil ”..redegøre for de forskellige grupper og roller 
ud fra et psykologisk synspunkt” samt anvende teori til ”at analyse de forskellige grupper og roller 
vi møder i praktikken” og ”diskutere for og imod skolens rummelighed af elever med særlige 
behov”. Først beskrives der med henvisning til håndbøger og lærebøger forskellige begreber om 
betegnelser for gruppe og roller samt litteratur om lærerens autoritet og autenticitet. Herefter følger 
empirien, hvor den sociale inddeling af grupper i klassen karakteriseres på baggrund af 
praktikanternes observationer. Det efterfølges af en analyse på baggrund af de introducerede 
begreber og teorier af forholdet mellem primære og sekundære grupper samt betydningen af at 
arbejde med formelle grupper i lærerens organisering af undervisning. Der afrundes med en 
diskussion af rummelighed med reference til folkeskoleloven og en kort konklusion. 
 
Undersøgelsen har form af en karakteristik og refleksion over roller og grupper i den observerede af 
praktikundervisning, der leder frem til overvejelser om mulighederne for gennem undervisningen, 
at bryde med rolle- og gruppemønstre i klassen. Der refereres til lærebøger af psykologiske og 
didaktisk karakter. Udgangspunktet er professionskonteksten, og til dels praktikkontekstens 
rammebetingelser. Der er koblinger mellem begreber og teorier fra lærebøger og observationer fra 
praktikken. Der er identificeret professionsviden i form af begreber om og forklaringer af 
sammenhænge mellem grupper og roller i undervisningen og klassens øvrige sociale grupper og 
roller. Der er referencer til praktikkonteksten men ikke praksisviden i form af handleanvisninger. 
Der er ikke identificeret referencer til forskningsresultater.                        
 
Gruppe 5 vil ”undersøge, om der er et samspil mellem klasseledelse, læringsmiljø og 
elevreaktioner: Hvis dette er tilfældet, hvordan kan det da ses på læringen?” I tredje klasse følges 
fagene matematik, billedkunst og kristendom. Først beskrives empiriske observationer af tre lærere 
på praktikstedet, hvor den observerede undervisning og elevreaktionerne karakteriseres. Herefter 
beskrives praktikanternes sig selv i lærerrollen. Herefter følger en analyse af praksis, der har 
karakter af introduktion af begreber og teori baseret på lærebøger om den gode autentiske lærer, 
undervisningsdifferentiering, læringsmiljø og behavioristisk (amerikansk) klasserumsledelse samt 
tolkning af observationerne ved hjælp af disse begreber/teorier. Afslutningsvis konkluderes, at der 
er et samspil mellem de undersøgte elementer og at ”læring bliver opnået gennem lyst og ikke 
gennem tvang”. 
 
Der er igen tale om en fokuseret observation styret at en selvvalgt problemstilling, hvor der arbejdes 
undersøgende (forskningslignende) med teorifunderet observation og fortolkning. Der refereres til 
dansk og engelsk lærebogslitteratur af almendidaktik karakter. Der er både et 
professionsuddannelses perspektiv og et praksisperspektiv. I praksisperspektivet beskriver de 
studerende deres oplevelser, mens de i professionsperspektivet fortages en analyse og fortolkning 
via begreber og teorier. Der er således koblinger til professionsuddannelseskonteksten til 
praksiskontekst og der er indirekte kobling til forskning via lærebøger.              
 
Tolkning 
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Flere af rapporterne er præget af en problemstilling med udgangspunkt i teori, og hvor praksis 
bruges til at ’afprøve’ teorien eller som materiale for uformelle eksperimenter. F.eks. er en gruppes 
projekt at ’afprøve’ teorien om anerkendende pædagogik. En anden gruppe laver et uformelt 
eksperiment, hvor de afprøver effekten af forskellige måder at sammensætte grupper på. 
Rapporterne fra Silkeborg har således ikke i samme grad som rapporterne fra Aalborg og Skive 
udgangspunkt i forløb, der er gået anderledes end forventet eller har været oplevet som 
problematiske.  
 
Flere af rapporterne fra Silkeborg har samme form for brug af materiale fra praktikken som 
rapporterne fra Aalborg og Skive, nemlig beskrivelse af udvalgte episoder. Derudover forekommer 
tre andre former for brug af materiale: 

 to grupper har gennemført små uformelle eksperimenter med forskellige 
gruppesammensætninger, opdagende tilgang contra ’lærebogsundervisning’. 

 en gruppe har analyseret klasseledelse og effekt på læringsmiljø ved observation af tre 
praktiklærere. 

 en gruppe har lavet et ’sociogram’ for hver af de klasser, de har undervist (i form af 
udfyldelse af en ’rolleliste: konge, dronning, hofdamer osv., baseret på uformelle 
iagttagelser. 

 
De studerende referer til almendidaktisk, fagdidaktisk og psykologisk teori. Teorien bruges bl.a. på 
følgende måder: 

 som begreber til beskrivelse af undervisning og af elever (synergi, hegemonisk maskulintet, 
selvobjekt, classroom  management m.m.) 

 som modeller til planlægning eller analyse (SMTTE og didaktisk relationsmodel) 
 til at begrunde idealer og principper (eks: anerkendende tilgang) 
 til opstille hypoteser til nærmere undersøgelse i uformelle eksperimenter (eks: forskellig 

gruppesammensætning giver forskellige samarbejdsrelationer i gruppen). 
 
I Silkeborg har den empiriske forskningslignende tilgang til praktikrapporten betydet, at de 
studerende ikke blot beskriver, hvad de har oplevet under praktikopholdet, men at de forholder sig 
undersøgende på en teorirelateret måde. Det kommer til udtryk i, at der tales om cases, 
observationer og eksperimenter. Der indgår overvejelser om undervisningens tilrettelæggelse, og 
der anvendes didaktiske analyser med henblik på at forstå, hvad der er sket i praktikundervisningen. 
Rapporterne orienterer sig således ikke ud fra det handlingsperspektiv som karakteriserer 
praksiskonteksten, men orienterer sig primært mod analytisk forståelse af udvalgte 
problemstillinger i praksiskonteksten. Det sker primært ved at anvende teorier, der refereres fra 
lærebøger. I det analytiske sigte indgår en blanding af analytisk/videnskabelig argumentation 
orienteret mod viden/ikke viden og professionelle normer (anbefalinger), der er mere eller mindre 
argumenterede. Der indgår således indirekte reference til forskningsresultater i der er formidlet til 
læreruddannelsen. Det kan konkluderes, at den projektform, der er valgt i Silkeborg sammenlignet 
med de øvrige tre teorier har fremmet de observerende og analytiske elementer i lærerkompetencer, 
der er beskrevet i målbeskrivelsen for læreruddannelsen. Der er endvidere tegn på, at der i nogle 
rapporter indirekte kobles til forskningsviden i form af forskningsresultater via lærebøger og 
forskningsformidling. 

5.4 Præsentationsportfolio: Hjørring 
Generel karakteristik 
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Produkterne er frembragt af grupper på 2-3 studerende, på et liniefagshold i dansk, hvor det fælles 
tema har været procesorienteret skrivning. De studerende i Hjørring har skrevet og samlet 
præsentationsportfolier på godt fem sider plus bilag. De studerende har arbejdet ud fra seks krav til 
indholdet i portfolioen opstillet af professionshøjskolen: 

 omfang på fem sider 
 problemformulering. Der foreslås en standardformulering: Hvilke pædagogiske og 

fagdidaktiske overvejelser giver undervisningsforløbet anledning til? 
 en undervisningsplan for emnet procesorienteret skrivning 
 observation fra praktikken  
 dagsorden og referat fra trepartssamtale 
 formulering af foreløbige mål og fokus for egen lærerfaglig udvikling. 

 
De studerende lever stort set op til disse krav. De studerende beskriver indledninger i hvad de har 
valgt at fokusere på under praktikforløbet. Der er tale om en tilbageskuende beskrivelse af de valg, 
de har truffet under praktikopholdet, inden for de rammer der er udstukket fra professionshøjskolen 
vedr. portfolioen og processkrivning og ikke spørgsmål, som de studerende har stillet forud for 
praktikopholdet. Under overskriften: ”Hvilke pædagogiske og fagdidaktiske overvejelser giver 
undervisningsforløbet anledning til?” beskriver de studerende kortfattet (ofte i punktform) hvilke 
principper eller overvejelser, de har lagt til grund for deres planlægning og tilrettelæggelse af 
procesorienteret skrivning, efterfulgt af planer for undervisningsforløbet på praktikstedet. 
 
Undervisningsplanerne og dagsordnen for trepartssamtalerne tjener således til at fokusere på de 
studerendes arbejde og samtalerne med dem. Der er tale om korte planer ofte i punktform. Det kan 
således ikke afgøres om der er tale om en opremsnings af plusord og overskrifter til ære for 
bedømmere eller om dette disse punkter afspejler substantielle diskussioner. Kortfattet beskrevne 
observationer af undervisningssekvenser formidles i forbindelse med referater af trepartsamtalerne. 
Dette kædes sammen med formuleringen af en eller flere problemstillinger og mål for (individuel) 
lærerfaglig udvikling 
 
Emner, problemstillinger og identifikation af vidensformer 
De studerendes emnevalg er meget præget af det fælles fagdidaktiske fokus på procesorienteret 
skrivning. Derudover beskæftiger de sig bl.a. med følgende emner: 

 gruppedannelse 
 undervisningsdifferentiering 
 klasseledelse 
 lærerrolle 

 
Gruppe 1 vil undersøge, hvilke pædagogiske og faglige udfordringer undervisningsmaterialet giver 
anledning til i forbindelse med planlægningen af forløbet. Deres praksisbeskrivelser handler 
overvejende om praktikanternes oplevelse i praktikantundervisningen. Tavleorden, brug af 
eksempler, lærerrollen, interaktionen med eleverne, klasseledelse og organisering af 
undervisningen. 
 
Der anvendes almene didaktiske og danskfaglige didaktiske begreber i undervisningsplanen til at 
beskrive tilrettelæggelsen af praktikantundervisning. Der optræder praksisviden i form af planer for 
undervisningen, beskrivelser af oplevelser og erfaringer. Der optræder professionsviden i form af 
reference til lærebøger, der anvendes i forbindelse med planlægning. Koblingen mellem 
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praksisviden og professionsviden forekommer som reference til lærebøger i forbindelse med 
begrebssætning af planlægningen af undervisningen. Videnskabelig viden optræder ikke. 
 
Gruppe 2 skriver om deres tilrettelæggelse af procesorienteret skrivning i to klasser: Forberedelse af 
undervisningen; redskaber over for den enkelte elev; rolleskiftet fra studerende til lærer; deres 
forskellige fortolkninger af oplevelse af undervisningen og håndtering af uro i klassen 
 
Planlægning og gennemførelse af praktikantundervisningen samt oplevelser fra 
undervisningskonteksten beskrives. Der reference ikke til professionsviden ud over anvendelse af 
almindelige didaktiske begreber. Der er ikke identificeret videnskabelige vidensformer. 
 
Gruppe 3 fokuserer på deres positive overraskelse over elevernes engagement og målrettede 
deltagelse i projekt, tilrettelæggelsen af tværfagligt forløb i dansk og billedkunst; om betydningen af 
deres selvstændige tilrettelæggelse af 3 ugers forløb; overvejelser over grammatik som indhold i 
undervisningen af eleverne og i deres egen uddannelse; elevernes forskellige sproglige og skriftlige 
niveau og undervisningsdifferentiering    
 
I forbindelse med planlægningen refereres til og fortolkes trinmål for 4. klasse. Der refereres til den 
didaktiske relationsmodel, hvor begreberne anvendes som redskab til planlægning af undervisning. 
Der er ikke identificeret videnskabelig viden. Der forekommer ingen koblinger fra 
praktikkonteksten tilbage mod en professionsviden, men gruppen beskriver kort at de vil arbejde 
videre med undervisningsdifferentiering. 
 
Gruppe 4 fokuserer på opstilling af læringsmål for skrivekompetence; Skriveprocessen i forhold til 
klassens sociale udvikling herunder at eleverne giver respons til hinanden; 
Undervisningsdifferentiering og deres selvstændige strukturering og planlægning af 
undervisningsforløb; Deres oplevelse af succes/fiasko med at træde ind i lærerrollen herunder 
nervøsitet, konfliktløsning, forskellige elementer i lærerkompetencen, stigmatisering af elever og 
autoritet i lærerrollen. 
 
Planlægning og oplevelser fra gennemførelsen beskrives med reference til didaktisk relationsmodel 
(fra lærebog) og lærebogs kategorisering af lærerroller. Der er ikke referencer til videnskabelig 
viden. Der er ikke nogen decideret kobling fra praksis mod professionskonteksten ud over, at der 
anvendes begreber fra lærebøger i forbindelse med beskrivelser af planlægning af undervisningen.  
 
Gruppe 5 fokuserer på læsetræning og genreforståelse: På deres forståelse af procesorienteret 
skrivning; Om at rette opgaver i forhold til grammatik og retskrivning; Uro i klassen, konflikter 
mellem elever og konflikthåndtering. De er optaget af, hvordan elev med faglige indlærings-
vanskeligheder og/eller har det svært i klassen, kan aktiveres og involveres så de får en positiv 
oplevelse. Rolle fordeling mellem praktikanterne og forståelsen og udviklingen af deres lærerrolle 
belyses, herunder deres oplevelse af resultaterne af et planlagt forløb: ”Hvad eleverne får ud af det”      
 
I forbindelse med planlægningen anvendes danskfaglige og almendidaktiske begreber. I forhold til 
planlægningen refereres der ikke eksplicit til teorier om procesorienteret skrivning. Oplevelser fra 
undervisningskonteksten fortolkes uden teori. Der er ikke identificeret reference til videnskabelig 
viden. Der er ikke nogen form for kobling mellem de problemer der beskrives og viden om disse 
fænomener i form at forskningsviden eller professionsviden. Teorier der kan anvendes til 
fortolkning. Teksten refererer primært til handlinger i undervisningskonteksten       
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Gruppe 6 er optaget af rammefaktorer som klassestørrelse og lokaler; En elev med personlige 
problemer; Deres egen overraskelse over hvor væsentlig undervisningsdifferentieringen er; 
Lærerrollen, herunder lærer-elev relationen, samt at sætte grænser og være en autoritet. I forhold til 
deres lærerfaglige udvikling fokuserer de på betydningen af mål og plan for at fastholde fokus/miste 
overblik; Betydningen af oplevelsen af succes/fiasko for at overleve og deres relation til 
enkeltelever.  
 
Produktet beskriver praktikanternes oplevelser fra praksis, ved hjælp af didaktiske 
kategorier/begreber. Der er ikke identificeret referencer til videnskabelig viden. Der er ikke 
identificeret nogen kobling mellem beskrivelser af praktikkonteksten på den ene side og på den 
anden side professionsviden eller videnskabelige viden, ud over anvendelse af didaktiske begreber i 
beskrivelsen af planlægning af undervisning.  
 
Tolkning 
Med hensyn til problemstilling holder de fleste grupper sig til den standardformulering, som 
professionshøjskolen har foreslået. Som konsekvens af genren portfolio og i overensstemmelse med 
kravene fra professionshøjskolen indeholder produkterne fra Hjørring mere 
dokumentationsmateriale fra praktikken end fra de tre andre institutioner: Lektionsplaner, planer for 
forløb, undervisningsmaterialer, elevprodukter m.m. Ligesom fra de andre uddannelsessteder bruger 
flere af de studerende fra Hjørring episodebeskrivelser.  
 
Som konsekvens af portfolioformen er der mindre eksplicit brug af teori med reference i 
produkterne fra Hjørring. Alligevel kan man konstatere forskellig brug af teori: 

 Brug af fagdidaktiske (eks: procesorienteret skrivning) og pædagogiske (klassisk, 
humanistisk og progressiv lærerrolle) begreber. 

 Brug af modeller (didaktiske relationsmodel og model for lektionsplan) ved planlægning og 
analyse af undervisning. 

 
I Hjørring er der fokus på praksisviden, hvor de studerende beskriver deres planer og oplevelser 
med reference til praktikkonteksten og hvor produktet har karakter af dokumentation. Der er ikke 
identificeret referencer til videnskabelig viden og de koblinger, der forekommer i 
præsentationsportfolioen til professionsviden har form af anvendelse af faglige, fagdidaktiske eller 
almene pædagogiske begreber i forbindelse med planlægning og beskrivelser af undervisningen i 
praktikkonteksten. Produkterne i Hjørring orienterer sig således primært mod at understøtte den 
udvikling af praksisviden, der finder sted gennem praktikanternes undervisning og 
praktikvejledningen  
 
Valget af program for 1. års praktikken i Hjørring kan fortolkes således, at produktet skal 
rammesætte, at de studerendes lykkes med at tilrettelægge og gennemføre et undervisningsforløb 
inden for et afgrænset fagligt og fagdidaktisk felt. Det er afspejlet i produktforventningerne, der skal 
understøtte planlægning, gennemførelse og kontekstrelateret refleksion i vejledningssamtalerne. 
Dermed styres de studerendes fokus i retning af praktikkonteksten, hvilket formentlig understøttes 
af, at de studerende har en interesse i at få en oplevelse af succes i praktikkonteksten. Produktet 
refererer således primært til handling og oplevelser i praksiskonteksten og i begrænset omfang til 
professionel teori eller viden om undervisning og læring. Det implicitte succeskriterium i Hjørring 
er således succes/fiasko i forhold til at tilrettelægge og gennemføre undervisning vurderet ud fra 
deltagernes (studerende og vejledere) oplevelse af succes. Lidt skrapt stillet op er det 
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succeskriteriet: at kunne undervise frem for viden om at undervise, der er den styrende kode i 
produkt kommunikationen. Grundet produktkravene i Hjørring er produkterne primært orienteret 
mod praktikkonteksten og de er beskrivende og ikke åbent argumenterede i forhold til de normative 
anbefalinger der implicit ligger i flere af produkterne, og er i mindre grad analytiske og 
undersøgende. 

5.5 Sammenfatning og anbefalinger 
I tabel 5.1. er der sammenfattende søgt at give et overblik over produkternes karakter herunder: 
Hvilke elementer fra elementanalysen der relaterer sig til produkterne; De temaer der har været 
introduceret som en fælles fokus for praktikforløbet forud for praktikopholdet; Gruppestørrelse; 
Produkternes omfang; Hvilke elementer der går igen i disponeringen af produkterne samt antal af 
referencer i form af litteratur der er henvist til.  
 
Figur over studenterprodukter fra 1. års praktikken 

 Hjørring Silkeborg Skive Aalborg 
Produktets 
karakter 

Præsentations 
portfolio: 
Består af en række 
obligatoriske produkter 
beskrevet i 
praktiknøglen 

Praktikrapport: 
Problemorienteret, 
hvor skriftlighed 
vægtes som en 
væsentlig studie-
kompetence 

Didaktikrapport: 
En undersøgelse af en 
konkret 
problemstilling fra 
undervisningen, som 
knytter an til 
praktikkens tema 

Professionsprojekt: 
’Induktivt’ 
undersøgende. De 
studerende skal 
fokusere på og 
bearbejde 
iagttagelser fra 
praksis 

Elementer 
relateret til 
produktet  

Empirisk orientering 
- 
Logbog 
Port folio 

Empirisk orientering 
Problemorienteret 
- 
- 

Empirisk orientering 
Problemorienteret 
Logbog 
- 

- 
- 
- 
Port folio 

Fælles fokus Dansk: 
Procesorienteret 
skrivning 

 Dansk/Matematik 
SMTTE – modellen 

At være lærer i 
skolen: lærer-
identitet, skole og 
undervisningskultur. 
Dansk (?) 
Differentiering 

Antal produkter 6 5 2 8 
Gruppestørrelse 2, 2, 3, 3, 3 og 3 3, 3, 3, 3,  2, 4 2, 3, 4, 3, 2, 2, 4, 3 
Omfang (sider)  9, 6, 5, 8, 10, 11 11, 12, 12, 12, 12  18, 13 7, 5, 9, 5, 5, 7, 6, 6 
Disponering Alle indeholder 

elementerne:  
 Problemformulering 
 Undervisnings plan 
 Observation af 

undervisnings-
sekvens 

 Referat af 
Trepartsmøde 

 Mål for (individuel) 
lærerfaglig 
udvikling 

Gennemgående 
elementerne: 
Indledning/problem-
formulering 
Teori/begreber  
Empiri 
Analyse 
Konklusion 

Indeholder 
elementerne: 
Indledning/problem-
formulering 
Begreber  
Case  Analyse 
Diskussion/Konklusion 

Indeholder 
elementerne: 
Indledning/ 
Problemformulering 
Beskrivelser og 
analyse af 
praktikforløb 
Afsnit med teoretisk 
tema 
Konklusion 

Referencer 2, 0, 0, 0, 0, 0 8, 6, 5, 5, 6 11, 8 7, 3, 4, 2, 2, 2, 5, 3 
 
Det kan konkluderes, at produkterne nøje afspejler de krav, der er stillet til dem og at de 
programmer (planer for læreruddannelser), der er valgt på de fire steder giver sig udslag i fire ret 
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forskelligartede former for produkter. Alle fire steder har produkterne en relativ fast form 
(disponering, omfang mm).  
 
Der er ikke systematiske forskelle mellem stederne i forhold til de temaer eller problemstillinger de 
studerende fokuserer på. Følgende temaer går igen i mindst to af de fire læreruddannelsessteder: 

 anerkendelse  
 undervisningsdifferentiering 
 gruppedannelse 
 lærerrollen 
 klasseledelse      
 inklusion/rummelighed 
 evaluering 

 
Sammenholdes dette med observationerne er konklusionen at dette afspejler de temaer som 
praktikanterne primær er optaget af i praktikkonteksten. I Skive Silkeborg og Aalborg inddrages og 
anvendes teorier (professionsviden) formidlet i lærebøger til at analysere praksis. Teorivalget 
afspejler de temaer der tages op i produkter. I Silkeborg fremstilles teorien forud for 
fortolkning/analyse, mens der i Aalborg og Skive først beskrives praksis hændelser for derefter at 
inddrage teorier i tolkning.      
 
De forskellige programmer har givet anledning til nogle systematiske forskelle. Der er forskel på 
hvordan produkterne afgrænses og fokuseres tematisk. I Hjørring Aalborg og Skive er produkternes 
tematisk fokus præget af de rammer, der er stillet op enten i form almen didaktik (metodisk) 
tematisk fokusering på differentiering, SMTTE modellen eller fagdidaktisk fokusering på 
processkrivning. I Silkeborg er produkternes fokus i udgangspunkt åbent og problemorienteret, 
mens der har været binding i form af en videnskabslignende undersøgende tilgang. I Skive og 
Aalborg arbejdes der også systematisk med problemformulering. I Hjørring og Skive arbejdes med 
en empirisk tilgang, hvor produkterne har en mere programmatisk form, således at den empiriske 
tilgang fortolkes som praksisbeskrivelser. I Skive kobles dette til en teoribaseret analyse der er mere 
løs og mindre systematisk end i Silkeborg. I Silkeborg har den undersøgende tilgang til praktik- 
forløbene været problem- og teoriorienteret, således at observationerne i højere grad har været 
teoristyrede beskrivelser og analyser. Det kan således konstateres, at de tre steder, der har empirisk 
orientering, forvalter det på tre forskellige måder. Angiveligt med forskellige 
læreruddannelsesdidaktiske begrundelser.                                          
 
De forskellige programmer har givet anledning til en systematisk forskel i de studerendes videns- 
orientering i produkterne. Alle tre fire steder er de identificeret såvel praksisviden som 
professionsviden. I Silkeborg og Aalborg er der i nogle af produkterne identificeret direkte eller 
indirekte referencer til forskningsresultater. Den væsentlige forskel mellem de fire 
læreruddannelsessteder ligger i hvilken form for kobling mellem praksisviden og professionsviden 
der er identificeret. Denne systematiske forskel hænger sammen med hvilken hensigt produkterne er 
tiltænkt på de fire læreruddannelsessteder, hvilket også fremgår af de fire steders egne beskrivelser.  
 
I Silkeborg er der tale om en forskningslignende fremstilling, der orienterer sig efter viden/ikke 
viden i beskrivelse og fortolkning af praksis men også handlemuligheder og begrundelser for 
handling.  
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I Hjørring skal produktet primært understøtte og dokumentere de studerendes tilrettelæggelse og 
gennemførsel af praktikundervisningen samt den parallelle vejledning.  
 
I Skive fremstår produkterne som en didaktisk og almenpædagogisk refleksion over 
problemstilling, der er identificeret og afgrænset på baggrund af praktikforløbet.  
 
I Aalborg varierer billedet men er overvejende refleksion over praksis ved hjælp af begreber og 
teorier hentet fra læreruddannelseskonteksten, med henblik på at forstå og begrunde praksis. I 3 ud 
af 8 produkter refereres til forskningsformidling i sammenhæng med en argumentation for rimelig 
praksis.      
 
Det kan konkluderes at produkterne i Hjørring orientere sig mod praksiskonteksten og derfor  
overvejende reflekterer over vellykket/ ikke vellykke handling i praksis. Og at teori primært 
anvendes til at argumentere for og begrebsligt afklare tilrettelæggelsen af undervisningen.  
 
I Skive og Aalborg veksles mellem reference til praksiskonteksten og teorier fra 
læreruddannelseskonteksten, der anvendes til at genbeskrive, analysere, fortolke, vurdere og 
begrunde handlinger eller foreslå alternative handlinger i praksiskonteksten. De er orienteret mod 
både praksisviden og professionsviden. Produkterne rummer både normative og analytisk 
(teoretisk) begrundelser for rimeligheden af handlingerne i praksis.  
 
I Silkeborg adskiller orienteringen sig ikke principielt fra Skive og Aalborg, der refereres til både 
praksiskonteksten og professionsuddannelseskonteksten, men koblingens form adskiller sig i 
Silkeborg fra de øvrige steder fordi den undersøgende tilgang betyder at produkterne også 
orienteres mod (en videnskabslignende) undersøgelse orienteret efter viden/ikke viden. Og ikke kun 
mod handling eller begrundelse af handlinger i praksis. I Silkeborg er produktet således primært 
orienteret mod professionsviden og i mindre grad praksisviden end de tre andre steder.  
 
Det kan konstateres at de fire valgte programmer orienterer sig forskelligt i forhold til vidensformer 
og det må således kritisk diskuteres hvad de mulige konsekvenser er af disse valg i forhold til 
udvikling af lærerkompetencer. Det skal understreges at produkterne her er analyseret løsrevet fra 
de øvrige elementer i praktikforløbet og at de forskelle der fremtræder mellem fx Hjørring og 
Silkeborg er mindre hvis alle elementer tages i betragtning. Det må således medtænkes at de 
studerende i Skive og Silkeborg grundet produkternes omfang antageligt har anvendt mere tid på 
produkterne. Tid der alternativ kan anvendes på andre former for undervisning/studieaktivitet.            
 
Det anbefales, at stederne for at videreudvikle praktikforløbene overvejer de 
(læreruddannelses)didaktiske begrundelser, og udmøntninger af forventninger til produkterne 
tydeliggøres i forhold til:  
 et empirisk orienteringssigte i forhold til udvikling af lærerkompetencer og den empiriske 

orienteringsform, herunder forventninger til teorigrundlag, metode, observation og 
dokumentation af praksis.      

 problemorienteringens karakter og funktion før, under og efter praktikforløbet samt i de 
skriftlige produkter.  

 hvilke vidensformer og dermed hvilke koder og hvilken kontekst, produktet ønskes orienteret 
efter.  

 hvilken form for kobling mellem lærebøgernes begreber/teorier og 
praksisbeskrivelser/observationer, der ønskes:  
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o begrebsligt rammesættende anvendelse af teori  
o foreskrivende teori   
o teori som redskab til genbeskrivelse eller analyse,  
o teori som grundlag for observation og empirisk analyse 
o eller andre former            
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Bilag 1 
Elementer i udbudsstedernes specifikke tiltag 
 
Hjørring  

1. Praktikken på 1. og 2. årgang gennemføres så vidt muligt på de samme udvalgte 
praktikskoler. 

2. Som fokusgruppe vælges et linjehold i dansk, hvor praktikken på 1. årgang i overvejende 
grad vil være knyttet til undervisning på mellemtrinnet, mens den på 2. årgang vil være 
aldersspecialiseret. 

3. De involverede praktiklærere har alle som udgangspunkt deltaget i et kortere 
praktiklærerkursus. 

4. Praktiklærerne inddrages i læreruddannelsesstedets praktikforberedelse og  – 
efterbehandling. 

5. Trepartssamarbejdet søges realiseret gennem fællesmøder både før, under og efter 
praktikken (se nedenfor samt vedlagte praktiknøgle for 1. årgang). 

6. De studerende indsamler systematisk empiri under praktikken med inddragelse af logbog. 
7. De studerende sammenfatter deres arbejde i en præsentationsportfolio, som formidles i 

forbindelse med praktikkens efterbehandling. 
8. Der iværksættes efteruddannelse af de involverede praktik- og professionshøjskolelærere 

med henblik på at koordinere uddannelsesaktiviteterne/samarbejdet og kvalificere de 
studerendes lærerfaglige kompetencer. 

 
Silkeborg 

1. Årgang 2008 følges i deres første og andet studieår (2008 og 2009). 
1.1. De studerende er på samme praktikskole i begge år.  
1.2. Til hver praktikperiode udarbejdes problemorienterede praktikrapporter (se 

beskrivelse i vedlagte folder)  
1.3. Fokuseret praktikbesøg: 

1.3.1. Alle studerende på første og anden årgang besøges af teorilærer i praktikken.   
1.3.2. Praktikrapportens tematik er en central del af indholdet. Praktiklærer 

inddrages. 
1.4. Der etableres didaktikseminarer der skal fungere som kommunikative fora med 

praktikkens indhold i fokus. Studerende, folkeskole- og 
professionshøjskolelærerelærere deltager. 

1.5. Liniefagets særligt tilrettelagte element (§ 26) inddrages. Der sættes særlig fokus på 
praktik. 

1.6. Studerende på 1. og 2. årgang forpligtes i studieordningen på studiekompetencer, 
hvoraf empiriindsamling og skriftlighed er centrale. 

 
Skive 

1. Praktikken på 1. og 2. årgang gennemføres så vidt muligt på de samme udvalgte 
praktikskoler – og med de samme klasser og praktiklærere. 

2. De involverede praktiklærere har som udgangspunkt gennemført praktiklæreruddannelsen – 
eller er under uddannelse. 

3. Læreruddannelsesstedets praktikforberedelse og – efterbehandling tager udgangspunkt i en 
eller flere lærerfaglige problemstillinger, som er forankret i konkrete problemer eller 
problemstillinger fra det aktuelle praktikforløb.  
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4. Praktiklærerne inddrages i læreruddannelsesstedets praktikforberedelse og -efterbehandling. 
 

5. De studerende introduceres til faget praktik gennem enkeltdagspraktikken ved studiestart på 
1. årgang: 
a. Fokus på metoder til erfaringsopsamling og analyse af praksis. 

6. Der afholdes fællesmøde inden den sammenhængende praktikperiode på 1. årgang. Mødet 
sætter fokus på information og introduktion vedrørende rammer, intentioner og opgaver i 
forbindelse med praktikken. Mødet foregår på læreruddannelsesstedet og betragtes som en 
fælles konferencedag for samtlige involverede parter med henblik på begyndende 
planlægning af praktikken.  

7. Under praktikken gennemføres en trepartsamtale mellem en praktikgruppe, en praktiklærer 
og en eller to teorilærere. Mødets tager afsæt i konkrete problemstillinger under inddragelse 
af de i studieordningen nævnte temaområder: 
a. På 1. årgang: Lærerens kommunikation og klasserumsledelse.  
b. På 2. årgang: Lærerens rammesætning af undervisning og elevers læring. 

8. De studerende formulerer dagsorden for mødet i samråd med såvel praktiklærere som  
teorilærere. Mødet har en varighed af 2 timer og foregår på praktikskolen. 

9. Den studerende indsamler systematisk empiri under praktikken, herunder inddragelse af 
logbog - se tiltag under bachelorprojekt. 

10. Praktikefterbehandlingen gennemføres på de enkelte hold i et samarbejde mellem 
pædagogik- og linjefagslærere - se tiltag under 0,2-samarbejdet. 

11. Den studerende sammenfatter arbejdet i en didaktikrapport, der både er en undersøgelse af et 
konkret problemstilling fra undervisningen og overordnet knytter an til praktikkens tema – 
se tiltag under bachelorprojekt. 

12. Der iværksættes efteruddannelse af involverede professionshøjskolelærere med særlig sigte 
på vejledning og det øgede samarbejde mellem læreruddannelsens fag. 

 
Aalborg 

 Praktikken på 1. årgang og 2. årgang afvikles på faste praktikskoler; men ikke nødvendigvis 
på den samme skole på 1. og 2. årgang. 

 I projektet indgår et stamhold (dansk eller matematik). På 1. årgang med undervisning på 
mellemtrinet – på 2. årgang aldersspecialiseret mod indskoling eller ’overbygning’. 

 Det pågældende stamhold vil være knyttet to praktikskoler på 1. årgang: Skansevejens Skole 
og Vester Hassing Skole. På 2. årgang kan der komme flere skoler til. 

 Arbejdet med praktik koordineres af de lærere, der er involveret i 0,2-samarbejdet 
(liniefagslærer og pæd-fagslærer). 

 De studerende fordeles ’forlods og centralt’ på praktikgrupper på 1. årgang. På 2. årgang 
vælger de studerende selv praktikgruppen. 

 De studerende udarbejder i relation til praktik en portfolio, der består af en række 
obligatoriske produkter. 

 Praktiklærerne på 1. årgang har ikke nødvendigvis deltaget i praktiklæreruddannelse/-kursus. 
Praktiklæreruddannelse/-kursus iværksættes med henblik på 2. årgang for både praktiklærere 
og teorilærere. 

 I forbindelse med praktikken på 1. og 2. årgang afvikles et professionsprojekt. (Se 
uddybning nedenfor)  

 Trepartssamarbejdet søges realiseret igennem fælles møde før praktik (i 
praktikforberedelsesugen), i trepartsamtaler under praktikken og evt. i forbindelse med 
professionsprojektet efter praktikken.  



119 
 

  
 
 

Litteratur 
Andersen, N. Å. (1999). Diskursive analysestrategier. Foucault, Koselleck, Laclau, Luhmann. 

København: Nyt fra Samfundsvidenskaberne. 
Dahler-Larsen, P. (2002). At fremstille kvalitative data. Odense: Odense Universitetsforlag. 
Rasmussen, J. (2004). Textual interpretation and complexity - radical hermeneutics. Nordic 

Educational Research, 24(3), 177-194. 
Rasmussen, J., Kruse, S., & Holm, C. (2007). Viden om uddannelse. Uddannelsesforskning, 

pædagogik og pædagogisk praksis. København: Hans Reitzels Forlag. 
 
 


