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Formålet er å etablere og utvikle forum for praksislærere ved to skoler for å:
1) Å skape en arena der praksislærerne kan dele sine spørsmål, erfaringer og
kunnskap om praksis med mål om forbedret praksis.
2) Utvikle kunnskap og forståelse om praksis ved å fremme refleksjon som
skaper læring gjennom samtaler der både teori og praksis skal ha plass
3) Bidra med en struktur for hvordan et praksisforum kan se ut
 Både innhold og struktur blir til i et samarbeid med alle deltakerne
 Systematisk, organisasjonsnivå

4) Undersøke om etablering av et forum for praksislærere kan styrke
identiteten som lærerutdannere og bidra til å møte de utfordringene
praksislærerne opplever.
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Metode:
-Gruppeintervju
-Lydopptak og
transkribering av møter
i praksisforum
-Logg, notater,
møtereferater
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Deltakere:

Varighet:

-Skolens praksislærere
-Forsker og
praksislærer
-Rektor

Første intervju våren13.
Undersøkelsen
avsluttet våren-16.
2 intervju
6 møter

Teoretiske
begrep:
-Praksisfellesskap
-Refleksjon
-Dialog
-Aksjonsforskning

Hva setter i gang refleksjon om praksis?
TEMA

YTRINGER SOM FÅR SVAR MØTEFORM

* Praksisfortellinger
* Metoder i veiledning
* Retningsgivende
dokumenter for praksis
utformet av
lærerutdanningen

* Spørsmål – «Dette lurer
* Møteledelse
jeg på»
* Antall deltakere
* Erfaringsdeling - «Slik
* Møterom
gjorde jeg det»
* Teori – «Dette har jeg lest»
* Frustrasjon og
utfordringer - «Dette er
vanskelig»
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Der ideer og meninger møtes (Skagen, 2001)
Bygge på - Motstand – Undring,
gjennom spørsmål, andre fortellinger,
oppfordringer, uenighet.

Samtalene i praksisforum bar preg av en hyggelig tone. Ingen eksempler på at noen brukte
spørsmål som «våpen», snakket person i stedet for sak eller latterliggjorde hverandre. Ikke
«enetaler» der deltakerne prøvde å overbevise hverandre om at det de sier er riktig (jfr Svare,
2006). Likevel fant jeg tre faktorer som kan hemme eller hindre refleksjonen i samtalene:

Hva kan hemme eller hindre refleksjonen om praksis?
TID

MØTELEDELSE

YTRINGER UTEN SVAR

* Lengden på møtene

* Når møteleder stopper en
tankerekke (for å sørge for
at alle får taletid)

* Fortellinger som står
«alene»

«…Unnskyld at jeg avbryter. Det er
bare ett minutt til møtet starter. Vi
må gå nå.»

«..En fin start ja. En spennende
diskusjon i grunn. Men vi må videre
dessverre. Anne, hvordan hadde du
det i første del av praksisperioden?»
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Ingen bro mellom fortellingene (Gjems, 2007)
Stor vilje til å støtte hverandre og lytte, men
ikke gjenstand for ytterligere «granskning»

Metode:
-Gruppeintervju
-Enkeltintervju
-Lydopptak og
transkribering av møter
i praksisforum
-Logg, notater,
møtereferater
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Deltakere:

Varighet:

-Skolens praksislærere
-Forsker og
praksislærer
-Rektor

Første gruppeintervju
våren-13.
Undersøkelsen
avsluttet våren-16.

-UIT
v/lærerutdanningen

4 intervju
9 interne møter
3 med UIT

Teoretiske
begrep:
-Praksisfellesskap
-Lærerprofesjonalitet
-Identitet som
lærerutdanner
-Aksjonsforskning

Funn sett i lys av Wengers teori om
Praksisfellesskap:
Gjensidig engasjement
*Fra offer til aktør
*Kollektivt ansvar for studenter i praksis
Felles virksomhet
*Systematisk samarbeid
*Organisatorisk struktur
*Legitimitet, plass i organisasjonen
Utvikling av felles repertoar
*Kunnskapsdeling og dialog
*Kritisk blikk på egen virksomhet gjennom
felles drøftinger
*Felles forståelse for arbeidsoppgaver
*Prøve ut veiledningsmetoder i lag
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Det e veldig godt og greit å være et team av
praksislærere, så du ikke er helt alene. Man
blir litt klokere og litt tryggere i rollen når vi
får pratet i lag».
«

Praksislærer Gunn, intervju11.01.16
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INNHOLD
Tema for samtalen som bidrar til utvikling
av praksis
* Praktisk tilrettelegging
* Case
* Veiledningsmetoder, utprøving
* Erfaringsdeling
* Retningsgivende dokumenter/teori
ORGANISERING
Struktur som støtter opp om lærende møter
* Tid/tidspunkt
* Rom
* Møteledelse
* Involvering skolens ledelse/lærerutd.
Kalseth & Hansen, 2017

SAMTALEN
Der ideer og meninger møtes og alle
har like stort ansvar for å bringe inn
noe nytt
* Offer vs aktør (jfr Tiller, 2013)
* ’Fremmed tale’ (jfr Bakhtin)
* Ytringer
– med og uten svar (jfr Bakhtin)
* Tillit-Åpenhet-Å tørre dele (Svare, 2006)
* Det flerstemmige (Dysthe, 1995)
Deltakernes
motivasjon og vilje til å
få til lærende møter
(Svare, 2006)

DEN PERSONLIGE
DIMENSJONEN
Fellesskap – ikke ensomhet
Meningsfulle møter

DEN PROFESJONELLE
DIMENSJONEN
Utvikling av rutiner, verktøy
og språk (jfr. Wenger, 2008) til
støtte i sitt virke som
praksislærere.

Endring i egen praksis
Stolthet?

Forbedret forståelse av praksis
og egen rolle bl.a. gjennom
blant annet kritisk og
konstruktiv vurdering av
førende dokumenter for
praksis?

Dimensjoner ved aksjonsforskning hentet fra Noffke (2009)
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DEN POLITISKE
DIMENSJONEN
Praksislærerens vilkår som
lærerutdanner styrkes og blir en
ressurs i organisasjonen.
En struktur for samarbeid initiert
og utviklet av lærerne selv.
Som universitetsskole: Fra
følelsen av å være marginale
deltakere i lærerutdanningen, til å
ha en stemme som kommer til
uttrykk og bringes videre inn til
lærerutdannings-institusjonen.
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Hvis praksisforum skal være en arena som skal
styrke alle praksislæreres veilederkompetanse og
vilkår som lærerutdannere, hva kreves av..
1) lærerutdanningen
2) praksisskolene og dens ledelse
3) praksislærerne
…for å få dette til?
Kalseth & Hansen, 2017
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Et forum for praksislærere – en arena for refleksjon og læring?
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Det e’ jo vi som e’ praksisfeltet! - Praksisforum som arena for å styrke praksislærerens rolle som lærerutdannere.
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