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Klasserumserfaringer	  som	  didaktisk	  læringsarena	  	  
–	  et	  blik	  på	  VUC	  underviserens	  kompetenceudvikling	  i	  praksis	  	  
 
 
I denne artiklen sætter jeg fokus på voksenlærerens læring i praksis, og den indsigt vi har i, hvordan læreren kan udvikle 
sine didaktiske kompetencer i sin egen praksis. Mange kan nikke genkendende til udsagnet ”Det siger min erfaring mig” 
eller ”Det plejer jeg at gøre”. Erfaringer skaber rutiner, som gør det muligt at handle hurtigt og effektivt. I nogle situationer 
kan det fint lade sig gøre at handle, som man plejer, og i andre må man revurdere sine handlinger. Stort set enhver undervis-
ningssituation er uforudsigelig. Det er derfor min tese, at læreren ikke kan forlade sig på rutinerne alene, hvorfor en lærers 
professionelle virke udgør en bestandig læringsarena.  
 

Erfaringernes	  betydning	  for	  voksenlærerens	  professionelle	  udvikling	  
Professionerne indenfor de pædagogiske, sociale og sundhedsmæssige områder er ikke, som det er indeholdt i 
det klassiske professionsbegreb udpræget rationelle i deres valg og handlinger. Disse fagområder er blevet kaldt 
’De nye professioner’, ’Relations-professioner’ eller ’Semi-professioner’, hvilket illustrerer, at her er noget andet 
på spil end i en klassisk rationel forståelse, som også Donald Schön viser ved sin forskning om den ’Reflekte-
rende praktiker’. Studier indenfor læreres tænkning og handling viser, at det grundlag som lærerne baserer deres 
praksis på, snarere består af en praktisk erfaringsviden om, hvad der plejer at virke i den type situationer, og altså 
ikke så meget en teoretisk viden om fagdidaktik, pædagogik eller psykologi. 
 
Læreres overbevisninger og egne erfaringer spiller en afgørende rolle i deres didaktiske overvejelser og handlin-
ger. Det gælder også for undervisere af voksne. Vi ved, at disse overbevisninger og erfaringer kan påvirkes gen-
nem (efter-) uddannelsesinterventioner med særligt fokus på lærerens refleksion over didaktiske tanker og hand-
ling. Det ses fx i forskning inden for Continuing Professional Development, hvor interessen er at sikre en opti-
mering af de studerendes udbytte som følge af lærerens nye kompetencer. Men til trods for efteruddannelsers 
interventionsmuligheder lægger lærerne selv størst vægt på egne oplevede erfaringer, som de mest betydnings-
fulde for udviklingen af deres egen professionelle praksis1. 
 
I den nylige opstået interesse for evidensbevægelsen indenfor det pædagogiske felt forskes der internationalt i 
læreres brug af forskningsbaseret viden og her ses det, at majoriteten af lærere læser og benytter publicerede 
forskningsfund som inspiration til deres undervisning, men samtidig ses det, at lærerne uanset erfaring vurderer 
forskningsresultater, som de fremstår i akademiske sammenhænge, generelt set som utroværdige, ubrugbare og 
svært tilgængelige set i forhold til andre kilder til information om undervisning og læring. De værdsætter deres 
kollegaers referencer, erfaringer og gode råd højere. 
 
Erfaringer synes på en måde at udgøre fundamentet for læreres læring, men det falder ikke lærerne let at artiku-
lere endsige argumentere for den faktiske proces, hvori erfaringerne virker befordrende for læringsprocessen.  
Man må da spørge, om lærerens praksis består af rendyrket trail and error? Stopper lærerens udvikling som ek-
sperten på det punkt, hvor hun handler intuitivt på rutinerne? Min hypotese er, at der må være mere i lærerens 
udviklingsproces i praksis end novicens udvikling frem til den, af Dreyfus brødrenes beskrevne, ’intuitive ek-
spert’, der formår at mestre undervisningssituationens uforudsigeligheder på et lag af erfaringer. 
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Begreber	  om	  niveauer	  for	  almene	  didaktiske	  kompetencer	  
Jeg antager, med rod i Erling Lars Dales2 fremstilling af lærerprofessionens almene didaktiske kompetenceni-
veauer, at mestringen af undervisningen må kræve refleksion og tænkning i begreber over praksis og formålet 
med sin praksis. Selv en særdeles erfaren didaktiker kan opleve nye situationer og dermed rystes i sine forestil-
linger, hvorved der afkræves eftertanke. 
 
Erling Lars Dales arbejde bruges her som rammen for at tale om didaktiske kompetencer. Dale beskriver tre 
kompetenceniveauers indhold og sammenspil som elementerne i indfrielsen af en optimal læringssituation for 
aktørerne i en uddannelsesinstitution. Her vægtes målet om ’didaktisk rationalitet’, som kort sagt udgør en ud-
dannelsesinstitution i udvikling, hvor lærerne både formår og samtidig gives tid til at argumentere for valg og 
fravalg. Dale inddeler didaktiske kompetencer i følgende niveauer: Det praktiske kompetence niveau K1: At 
gennemføre undervisning, et niveau hvor læreren er præget af handlingstvang. K2: At konstruere og planlægge 
undervisningsprogrammer, et spørgsmål om læreplanens mulighed for at blive realiseret, et niveau for didakti-
kerne uden for klasserummet. K3: At kommunikere teori og selv udvikle didaktisk teori heriblandt at kunne udfø-
re kritiske analyser af læreplanens mål, indhold og metode og dens konsistens og forankring i virkeligheden og 
mulighed for at blive realiseret. Hvis man spørger Dale3 selv, bør hans ide om en didaktisk rationel undervis-
ningsinstitution ikke blot reserveres til grundskolen, idet de tre kompetenceniveauer udgør almene didaktiske 
elementer, der udspiller sig i enhver læreres professionelle virke. 

Hvad	  skal	  der	  til	  for	  at	  mestre	  undervisningen	  af	  voksne?	  
Læreren spiller en afgørende rolle som generator for et befordrende læringsmiljø, hvorfor opmærksomheden på 
lærerens kompetencer er stor. Nedenfor har jeg opsummeret bidrag fra forskning omkring de didaktiske kompe-
tencer, der fordres af en voksenlærer i praksis, som går ud over de formelle uddannelseskrav4. Disse kompeten-
cer har jeg ved hjælp af Dale differentieret ud på de tre forskellige kompetenceniveauer for at illustrere lærerpro-
fessionens kompleksitet. 
 
K1 - At gennemføre undervisning: Læreren kan i kraft af sin oprigtighed og autentisitet skabe et trygt, tolerant 
og dermed befordrende læringsmiljø. Her indgår kompetencer, som knytter sig til lærerens personlige egenska-
ber og identitet samt relationen til de lærende i undervisningen. Konkret drejer det sig om, at læreren: 
⋅ Møder de voksne deltagere som voksne og med ligeværd, respekt og tolerance. 
⋅ Er autentisk til stede og kommunikerer ligeværdigt og klart, værdsættende frem for vurderende 
⋅ Har en personlig robusthed og integritet 
⋅ Udviser social empati 
⋅ Udviser fagligt engagement i sin formidling  

 
K2 - At konstruere og planlægge undervisningsprogrammer: Læreren kan opstille undervisningsmål- og metode 
samt evaluere disse med udgangspunkt i både fagdidaktik og deltagernes forudsætninger. Her indgår kompeten-
cer som knytter sig til lærerens pædagogiske og faglige planlægningskompetencer. Læreren har kendskab dels til 
den voksne målgruppes læringsforudsætninger og dels til arbejdsformer specielt velegnede til at møde en voksen 
målgruppe. Konkret drejer det sig om, at læreren: 
⋅ Forstår, anerkender og inddrager deltagernes erfaringer og de voksnes særlige livssituation 
⋅ Kender til og kan anvende undervisningsmateriale til en differentieret voksen målgruppe 
⋅ Kender til og kan anvende deltagerengagerende undervisningsformer 
⋅ Har faglig indsigt i feltet til at differentiere undervisningen ift. den enkeltes niveau/behov 

 
K3 - At kommunikere teori og selv udvikle didaktisk teori: Læreren besidder teoretisk viden om voksenlivets 
psykologi og udvikling, samt evnen til metatænkning over voksnes lærerprocesser. Har teoretisk viden om og 
forståelse for voksnes modstandsformer og kan forholde sig konstruktivt til dem, så læring bliver mulig. Her 
indgår også kompetencer, som knytter sig til lærerens deltagelse i uddannelseskulturen, dvs. institutionens socia-
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le liv, samt kollegiale samarbejder, herunder indlevelsen i og forståelsen for institutionens normer og værdier. 
Konkret drejer det sig om at læreren:  
⋅ Besidder evnen til at formulere mål for institutionens arbejde på baggrund af en værdiafklaring 
⋅ Kan deltage i kollegialt samarbejde (i teams og på tværs af teams) 
⋅ Kan deltage i institutionelt udviklingsarbejde 
 
Denne opsummering viser os således, at en voksenunderviser som mestrer sin undervisning og som i bedste fald 
bestrider disse kompetencer, vil berøre alle tre niveauer og deres samspil. 

Professionel	  udvikling	  gennem	  refleksion	  over	  forstyrrelser	  af	  rutiner	  
I en søgen efter lærerens udvikling af sin praksis, kan vi stå på skuldrene af den megen viden om den professio-
nelles kontinuerlige progression, som også refererer til udviklingen frem mod Dreyfus’ intuitive ekspert. Her ser 
vi, at læreren via erfaringerne opbygger et repertoire af lignende situationer, som hun kan trække på. Dette peger 
i retningen af, at lærerens kompetenceudvikling gennem praksis foregår som en tavs og ofte kropslig lagret viden 
på K1 og til dels K2 niveauerne. Men eftersom undervisning kræver kommunikation og består af relationelle 
elementer, hvor stemning, humør og kropslige påvirkninger spiller ind, må vi også være opmærksomme på de 
afvigelser, der altid vil være i de forskellige undervisningssituationer til trods for de mange erfarede gentagelser. 
Læreres karrierehistorier viser os for eksempel, at læreres udvikling ikke nødvendigvis skabes i form af trinvise 
kontinuerlige sekvenser af livserfaringer, men nærmere i form af forskellige plateauer, diskontinuitet og regres-
sion, særlige begivenheder eller skelsættende episoder. Vi kan derfor og måske med god grund bevæge os lidt 
væk fra stadieforståelsen af udvikling i særlige trin, og se på læring som en mere iterativ proces.  
 
Her kan vi skæve til livsalderpsykologiens beskrivelse af en bevægelse på vej væk fra en organisk udviklings-
psykologisk forståelse af udvikling i stadier, med øje for at voksnes udvikling rummer mange dimensioner, der 
går i forskellige retninger og på sin vis er plastisk. I denne optik overlades lærerens udvikling til den sociale 
tvangs lunefulde forløb med dets brogede begivenheder. De lunefulde begivenheder eller forstyrrelser læreren 
udsættes for, kan ryste de fastgroede rutiner og derfor vidne om, at læreren til trods for sin intuitive eksperttil-
stand ikke altid kan forlade sig på erfaringen alene. Undervisningsrummet indeholder konstant nye aspekter, 
store som små, der kræver refleksion over handling, planlægning og tanke. En sådan professionel udvikling er en 
uforudsigelig rejse, en rejse med op- og nedture og med transformative perioder eller øjeblikke. Udtrykt ved 
hjælp af Peter Jarvis, da vil en underviser udsættes for potentielle læringsgenerende forstyrrelser, idet læring 
finder sted som følge af en disharmonisk oplevelse. Her bliver det tredje kompetenceniveau sat i spil.  
 
Det tredje kompetenceniveau og dets indhold, som jeg har hentet fra voksenpædagogiske studier, påpeger det 
faktum, at lærerens praksis må fordre en tænkning-over-handling. Her er læreren uden for handlingstvangen i 
undervisningssituationen på K1, som fx i Schöns begreb om praktikerens ’refleksion on action’, der består af et 
handlingstidsrum, som også går udenfor handlingstvangen og som kan vare fra minutter til langt længere tidsin-
tervaller og dermed berører de kompetencer, der ligger på K2 og K3 niveauerne. Glemmer vi det tredje niveau, 
foregår der ingen metarefleksion og dermed ingen udvikling. En lærer, der mestrer sin undervisning, formår at 
indgå i interaktion og samtale mellem K1 og K2 med henblik på facilitering af læring hos voksne som selvstæn-
digt tænkende mennesker, hvilket kræver et sprog at tænke i på det tredje kompetenceniveau. 
 
Dette niveau for refleksion rummer også overvejelser over dannelsens væsen, hele formålet med det at bedrive 
uddannelse og undervisning. Her indgår det, at læreren må forholde sig til det pædagogiske paradoks; hun må 
forstå den pædagogiske takt, hun må rumme dilemmaerne i en undervisningssituation, hvor hun som facilitator 
for voksnes læring udfylder en vejledende rolle, men samtidigt indtager en magtposition. Netop derfor kan Dales 
samspil mellem de tre didaktiske niveauer vise sig at være rammende for lærerprofessionens udvikling, eftersom 
man ikke kan drive god uddannelse og undervisning på et ikke-reflekteret grundlag. Sagt med andre ord må rol-
len som underviser nødvendigvis involvere rollen som lærende. 
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