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Lærerudviklingstiltag 

Teacher quality is the single most important school 
variable influencing student achievement (OECD 2004) 
 
Afprofessionalisering: Tilrettelæggelse af 
undervisningen flyttes til andre instanser 
 
Professionalisering: Læreren er selv ansvarlig for en 
række områder inden for jobudførelsen, herunder 
udvikling gennem livslang læring, fagdidaktiske 
kompetencer og skole- og lærerudvikling gennem 
kombination af top-down og buttom-up 
 
Lærere har variende behov for kompetenceudvikling  

Livslang læring 

Læringsarena 

Professionelt modnet lærer 

Ny lærer 

Skolastiske rammer Arbejdssituationen 



Opfer & Pedder (2011): Kompetenceudviking 

Lærere foretrækker 
 
• kompetenceudvikling som kræver aktivitet, er  praksisrelateret  

og kan integreres i hverdagen 
• kompetenceudvikling som foregår over tid  
• at lærere fra samme skole deltager kollektivt i 

kompetenceudvikling 
• at kompetenceudvikling organiseres som læringsfællsskaber 

med henblik på  
• at forandring af undervisningen bliver et kollegialt ansvar 
• at diskutere problemer, strategier og løsninger vedr. undervisningen 

 



 
Klasserummet som udgangspunkt for  
forandringsarbejde og vidensproduktion 
International og  
 
• Teachers as Researchers: Den professionelle underviser er 

karakteriseret ved en engageret og systematisk undersøgende tilgang til 
egen undervisning (Stenhouse, 1975)  

• The knowledge-creating school:  Den vidensproducerende skole med 
en praksis,  der ikke kun er undervisning og læring, men også forskning i 
undervisning og læring af høj kvalitet (Hargreaves 1999) 

• Modelskolen: Hele skolens pædagogiske personale samarbejder med 
forskere om at skabe en skole, der arbejder på videnskabeligt grundlag og 
afprøvet erfaring (Kroksmark 2014) 

• Laboratorier:  Laboratorier og eksperimenter som redskaber til at gøre 
organisationer, herunder deres fagprofessioner og ledelse, 
forskningsbaserede, kontinuerligt lærende og innovative (Staunæs et al., 
2014) 
 



 
 
Aktionsforskning og professionel 
kompenceudvikling (Rönnerman 2004) 
 
 • Aspekter af egen praksis 
• Forståelse af egen praksis 
• Forståelse for de sammanhænge praksis 

indgår i  
• Kollegial læring    
• Faglig fordybelse 
• Praktisk udførelse i egen praksis med 

videnskabelig vejledning 
• Dokumentation af eget udviklingsarbejde 
• Præsentation af gennemført udviklingsarbejde 

 
 

 
 



Rönnerman & Wennergren (2012)   



 
Professionelle læringsfællesskaber  
 

 • Kollaborativ struktur og kultur 
• Deling af viden og visioner 
• Delt lederskab og fælles beslutninger  
• Kollektivt ansvar 
• Professionelt reflekterende dialoger 
• Søgen efter ny viden 
• Undersøgelse af egen praksis 
• Fokus på undervisning og læring 
  (Stoll, Bolam, McMahon, Wallace & Thomas, 2006; Nehring & 

Fitzsimmons, 2011) 



 
Laboratoriemodellens ide(al): 
 
Filosofferne har kun fortolket verden forskelligt, men hvad 
det kommer an på, er at forandre den. Karl Marx  
Producere viden fra praksis med værdi for praksis 
• Enhver forandring i klasserummet kræver elevernes 

accept, men forandringen starter altid hos læreren 
(Loughran) 

• Demokratiske arbejdsformer (Dewey) – Det 
ligeværdige møde mellem forskning og praksis 
gennem aktion 

• Naturlige eksperimenter (Lewin) -  Aktion, 
forskning og læring i et udviklingsperspektiv.  
 
 



Forandring, involvering og produkt 



Principper for samarbejde 

 
Laboratoriemodellens samarbejde mellem praksis og forskning 
• tager udgangspunkt i og bygger på styrkerne og ressourcerne i en lokal kontekst 
• bygger på ligeværdigt partnerskab i alle faser af forsknings- og udviklingsprocessen 
• handler om kompetenceudvikling for alle deltagere 
• skaber balance mellem vidensproduktion og intervention i praksis med udbytte for alle 

deltagere 
• er systemudviklende gennem en iterativ proces 
• sikrer udbredelse og deling til alle centrale aktører 
• er bæredygtigt og langsigtet 



 
Praktisk udfoldning af laboratoriemodellen 
• Lokale samarbejdsaftaler, herunder økonomimodel                
• Praksis, forberedelse, workshops og seminarer 
• Udviklingsteams: Fagprofessionelle, studerende og                                     

LSUL-medarbejdere 
 
Science i børnehøjde (100 pædagoger og lærere i Assens, Esbjerg, Fredericia, 
Odense og Varde Kommune)  
Praksisproblem: Pædagogiske læreplaner på daginstitutionsområdet (naturen 
og naturfænomener), overgang fra dagtilbud til matematik og natur/teknologi i 
indskolingen 
Fagdidaktisk tilgang: Et udfoldet og sammenhængende energibegreb 
 

 



 
Forandring og gabet mellem praksis og forskning 
 
Forandringsperspektivet fordrer en personlig udvikling hos læreren og et 
øget samarbejde og engagement med kolleger, men handler også om at 
lærerne skal have redskaberne og organisatoriskunderstøttelse til at sætte 
forandring af praksis på agendaen 
 
Hvordan skaber man dialog mellem praksis- og forskningsviden med en 
præmis om at begge former for viden har hver deres begrænsninger samtidig 
med at de også indbyrdes har komplementære styrker? 

 
Kommunikationen er en proces, hvor man deler erfaring, så det, man deler, 
bliver fælleseje. John Dewey 

 



Tak for opmærksomheden 


	Kompetenceløft af lærere og pædagogisk personale  �Laboratoriemodellen og gabet mellem praksis og forskning
	Lærerudviklingstiltag
	Opfer & Pedder (2011): Kompetenceudviking
	�Klasserummet som udgangspunkt for  forandringsarbejde og vidensproduktion�International og 
	��Aktionsforskning og professionel kompenceudvikling (Rönnerman 2004)��
	Rönnerman & Wennergren (2012)  
	�Professionelle læringsfællesskaber 
	�Laboratoriemodellens ide(al):�
	Forandring, involvering og produkt
	Principper for samarbejde
	�Praktisk udfoldning af laboratoriemodellen
	�Forandring og gabet mellem praksis og forskning�
	Tak for opmærksomheden

