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Praksislæring på Marjatta Seminarium 

 et pilotprojekt om, hvordan tæt kommunikation mellem seminarielærere, 
praktikvejledere og studerende/praktikanter kan skabe øget refleksions- og 
handlekompetence hos de studerende 

 
 

Baggrund 
Problemer med såkaldte ”praksischok” hos nyuddannede lærere og pædagoger er ikke nye, 
og der er gjort forsøg på at finde årsager hertil og afhjælpe disse gennem fokuserede 
indsatser (Brok, 2010, Jensen, 2012) 
 
Begrebet ”transfer” er meget anvendt og omdiskuteret indenfor den pædagogiske forskning. 
Det refererer oftest til en kognitiv forståelse af viden, som noget, der kan overflyttes mellem 
individer. (Rasmussen, 2009). I modsætning til dette begreb står ”praksislæring”, hvor fokus 
er på, hvordan viden, handlinger og erfaringer kan ses som integrerede i forhold til at forstå, 
hvornår mennesker kan bruge det, de lærer. (Illeris, 2004) 
 
Fælles er en interesse for at forstå, hvordan læring opnået i én kontekst (fx på seminariet) i 
samspil med en anden kontekst (fx praktikophold) bliver relevant og brugbar i form af 
personligt integrerede kompetencer, som kan kvalificere handlinger i praksis. 
Udgangspunktet i nærværende projekt er en antagelse om, at ”learning is a social and 
participative activity rather than merely a cognitive activity (Gheradi, 2000) 
 
På Marjatta Seminarium har man i en årrække eksperimenteret med en særlig type 
pædagoguddannelse, hvor den studerende er forankret i praksis, mens hun/han periodisk 
følger undervisning på seminariet. (se vedlagte beskrivelse af uddannelsen) 
 
En forudsætning for at kunne dokumentere en læreproces i en sådan uddannelse er, at der 
er tydelige, ekspliciterede krav til den studerendes læringsmål i forhold til faglige, sociale og 
personlige pædagogiske kompetencer. Krav, som er formuleret i et samspil mellem 
seminariets læreplan og den studerendes og praktikvejlederens fælles afklaring af, hvilke 
særlige udfordringer, det er relevant at arbejde med. Et tæt samarbejde mellem seminariets 
undervisere, praktikstedets vejledere og de studerende er således et centralt element. 
 
I Marjattas pædagoguddannelse indgår foruden teoretisk undervisning også læring gennem 
håndværksundervisning og kunstneriske processer i seminariets fagplan.  Tanken er, at især 
sidstnævnte fagområde ikke primært har til formål at lære den studerende, hvordan 
han/hun kan arbejde kunstnerisk med børn/borgere, men at udfordringer i disse processer 
vil øge den studerendes opmærksomhed på og refleksivitet i forhold til sig selv og andre i et 
samspil. At arbejde med udvikling af læreprocesser implicerer således en aktiv involvering af 
personlige refleksioner og kompetencer, hvilket stiller særlige krav til kommunikationen 
omkring den studerendes læreproces. 
 
 
 
 
 
 



Formål 
Projektets formål er, i samarbejde med undervisere, praktikvejledere og studerende, at 
udforske og dokumentere betydningen af kommunikation omkring de studerendes 
læreprocesser i en integreret studie- og praksiskontekst. Det skal ske med særligt fokus på, 
hvordan de involverede aktørers kommunikation bidrager til at skabe refleksion, en 
tillidsfuld relation og plads til forskellighed i samarbejdet omkring den studerendes 
læringsproces i praktikforløbene.  
 
 

Teoretisk, metodisk og empirisk ramme 
Teoretisk er projektet tænkt indenfor en aktionsforskningsteoretisk ramme, hvor de 
studerende, seminariets undervisere og praktikstedernes vejledere sammen med forskeren 
udforsker og udvikler kommunikationen omkring læringsmål og arbejdet med at opnå og 
dokumentere disse.  
 
Det vil derfor være relevant at inddrage teorier om dialog, hvor især Martin Bubers begreber 
for relationer som ”jeg-det” eller ”jeg-du” forhold og Bakhtins multivokalitets begreber er 
centrale, idet de giver mulighed for at indfange såvel de relationelle dynamikker som et 
åbent blik for forskellige perspektiver, interesser og værdier hos de involverede aktører. 
(Phillips, 2011) Desuden inddrages Donald Schöns begreber for ”refleksion i praksis” og Lave 
og Wengers begreber om ”læring i praksisfællesskaber”, da disse kan bidrage til en uddybet 
forståelse af kontekstens betydning for den kommunikative praksis. (Schön 2003, Lave, 
2001) 
 
Metodisk tænkes projektet kvalitativt med vægt på observation, interview, 
dokumentanalyse og workshops i samarbejde med de involverede aktører på Marjatta. 
 
Empirisk vil der i projektet primært blive fokuseret på 4 studerende fordelt på 1. og 4. 
årgang, således, at der dels kan sættes fokus på, hvordan nye studerende håndterer de 
stillede krav og en mulig progression i krav og kompetencer undervejs i uddannelsen. 
 

Forskningsspørgsmål 
Et centralt fokus i projektet er at udforske og udvikle de involverede aktørers 
kommunikation i forhold til at bidrage til at skabe refleksion, en tillidsfuld relation og plads 
til forskellighed i samarbejdet omkring de studerendes læreprocesser med henblik på at 
kvalificere disse. Det gør følgende spørgsmål relevante:  
 

1. Hvordan – og i hvilke fora – foregår kommunikationen omkring den studerendes 
læreprocesser, og hvordan arbejdes der med dokumentation af disse? 
 

2. Hvor ligger udfordringerne i forhold til at håndtere forskellige positioner, 
perspektiver og interesser hos de involverede aktører, og hvordan kan der arbejdes 
med deres refleksions- og relationskompetencer i forhold hertil? 

 
3. Hvordan kan der meningsfuldt arbejdes med at udvikle kommunikationen mellem 

de involverede aktører, således at den studerende oplever, at hans/hendes 
læreproces optimeres? 

 
 
 
 
 



 

Forløb 
I forlængelse heraf kan et forløb i projektet tænkes således: 
 

1. Med udgangspunkt i særligt studerende og praktikvejlederes erfaringer med at 
kommunikere omkring den studerendes læreprocesser i praksis (i formelle 
vejledningssamtaler, i hverdagssituationer, gennem skriftlig dokumentation osv.) 
formuleres de specifikke områder, der skal være i fokus i projektet. 
 

2. Herefter følger en proces, hvor forskeren iagttager og interviewer med henblik på at 
skabe grundlag for en fælles udveksling af, hvad der sker i kommunikationen, og 
hvilke muligheder og begrænsninger, det fører til. I denne udveksling involveres også 
seminariets undervisere, da et centralt element i praktikvejledningen er at støtte 
den studerende i at forbinde seminariets undervisningstemaer med 
praktikforløbene. 

 
3. Den fælles udveksling fører til udpegning af et eller flere områder, hvor der skal 

sættes ind såvel fra undervisere som studerende og praktikvejlederes side. En 
proces omkring denne indsats, samt forhold vedrørende støtte til kvalificering og 
evaluering aftales. 

 
4. Den aftalte proces evalueres gennem en feedback-form, hvor alle involverede 

aktører inviteres til at reflektere over arbejdet med de udvalgte fokusområder. 
Målet er at kunne uddrage nogle kommunikative forhold, som har betydning for, at 
den studerende, praktikvejlederen og underviseren oplever, at den læring, der 
finder sted i de forskellige kontekster, bidrager til kompetenceudvikling.   

 
 

Relevans og validitet 
Et centralt grundlag for projektet er, at det skal give umiddelbar mening for de involverede 
aktører. Her er ikke tale om et evalueringsprojekt i traditionel forstand, men om et projekt, 
hvor forsker og øvrige aktører sammen udforsker muligheder for at skabe forandring 
efterhånden som nye erkendelser opstår. Således investerer Marjatta Seminarium ved at 
indgå i projektet en del ressourcer i undervisere og praktikvejlederes tid, ligesom de 
studerende skal være interesserede i at deltage i processen. 
 
Projektet vil til gengæld opnå høj validitet, idet det vil være umiddelbart meningsfuldt i 
Marjatta Seminariums videre arbejde med at udvikle praksis-læringsdimensionen og det vil 
dokumentere måder at arbejde med praksislæring, som kan bringe inspiration til andre 
pædagogiske uddannelser, som arbejder med at ”mindske praksischokket”. 
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Bilag 1 

Pilotprojekt: Praksislæring på Marjatta Seminarium 
 

Baggrund 
Tidsplan og organisering 
Udviklingsinteresser 
Forskningsinteresser 
 
 

Baggrund 

Den selvejende institution Marjatta har et seminarium, som uddanner pædagoger, der er 

særligt kvalificerede til at varetage socialpædagogisk arbejde indenfor feltet psykisk 

udviklingshæmmede. 

Denne uddannelse har væsentlige elementer af praktik, hvilket betyder, at læring i praksis er 

vægtet højt i den samlede uddannelsesplan. 

Der er igennem de sidste 5 år arbejdet intensivt med at udvikle og kvalificere den vejledning, 

som sker i praksis og som kan danne grundlag for den studerendes deltagelse, 

erfaringsdannelse og refleksion. Samtidig skal nye krav implementeres, hvis praktikforløbene 

skal opfylde kravene til praktik i den nye lov om pædagoguddannelse. 

Det fremgår således af Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 1 med titlen ”Praktik i 

pædagoguddannelsen”, at praktik-elementet ønskes styrket i den nye pædagoguddannelse. 

Der stilles derfor specifikke krav til såvel læringsforløb som dokumentation af dette – krav, 

som uddannelsen på Marjatta ønsker at indfri og kvalificere i forhold til sit særegne 

pædagogiske fundament. 
 



Samtidig antages det, at den rapport, som udarbejdes på grundlag af forløbet på Marjatta, 
kan danne grundlag for en større ansøgning indenfor feltet. 
 
Kommunikation/RUC ved Birgitte Ravn Olesen har i en årrække arbejdet med, hvordan 
praktikere kan kvalificere og dokumentere deres praksis. Heri ligger et fokus på, hvordan 
kommunikative handlinger i undervisnings- og vejledningssituationer kan understøtte 
refleksionen over og forståelsen af egen praksis. I en videre udforskning af dette felt vil det 
være relevant at sætte fokus på, hvordan den studerendes læringsmål kan danne grundlag 
for vejledning og i sidste instans for læring, som kan italesættes af den studerende og 
dokumenteres i dennes praktikdokument.   
 
Erfaringer med kvalificering og dokumentation af, hvilken læring, der finder sted i praksis, 
forventes at have interesse for alle, som arbejder med praksislæring i forhold til 
pædagogstuderendes praksis. Der er således tale om et projekt, hvis teoretiske og 
metodiske dimensioner vil være alment relevante, mens de empiriske analyser primært vil 
være relevante for uddannelsen på Marjatta. 
 
 
 
Arbejdsopgaver og organisering 

 Styregruppen består af Lisbet Kolmos, leder af Marjatta Seminarium, Birgitte Ravn 

Olesen, kommunikationsforsker, Torsten Erland eller Marie Sonne fra fra SL, Mostafa 

Yamil, lærer ved Marjatta Seminarium og Tine Bay Sørensen, praktikansvarlig ved 

Marjatta Seminarium. Denne gruppe har ansvar for, at projektet gennemføres i 

overensstemmelse med de beskrevne retningslinjer og indenfor de beskrevne 

tidsfrister. Leder af gruppen er Marjatta Seminariums leder. 

  

 Studerende og praktikvejledere, som frivilligt melder sig til at være del af forløbet, 

udarbejder hhv. praktikstedsbeskrivelse og praktikdokument (som består af skriftlig 

dokumentation af refleksionsproces i forbindelse med afholdte vejledermøder, opgaver 

mv.), afholder vejledermøder og deltager i interviews. 

  

 Studievejledere og undervisere deltager i seminarer om projektet. 

  

 Forsker støtter studerende og praktikvejledere i arbejdet med at udfylde de krav, som 

stilles i den nye lov for pædagoguddannelsen, foretager observationer og interviews 

med henblik på at evaluere og dokumentere læringsmuligheder i praktikforløbet, og 

udarbejder rapport på grundlag af projektets resultater. 

  

  

Foreløbig tids- og arbejdsplan 
 
Projektet løber over tre år og er delt i 3 faser. 

 

1. Litteraturstudier, etablering af aftaler med studerende, 

praktikvejledere og studievejledere, herunder fælles afklaring af 

specifikke mål for projektet. 

 

Observation af vejledningssamtaler og interviews med praktikanter og 

praktikvejledere m.h.p. afklaring af, hvor de ser kvaliteter og oplever 

udfordringer i læreprocesserne, evaluering af studerendes 



praktikdokument og deres kobling til det teoretiske arbejde på 

seminariet 

  

 Januar 2014-juni 2014 

 

2. Fælles seminar for praktikanter, praktikvejledere og undervisere om 

foreløbig analyse m.h.p. at udpege et indsatsområde i forhold til at øge 

praktikforløbets læringspotentiale. 

Samarbejde omkring at få aktiviteter i indsatsområdet til at fungere 

 

August 2014-december 2014 

 

3. Interviews med praktikanter og praktikvejledere mhp at få indsigt i 

arbejdet med indsatsområdet 

Fælles seminar for praktikanter, praktikvejledere og undervisere om 

foreløbig analyse af betydningen af arbejdet med indsatsområdet. 

 

Evaluering af praktikforløbets læringspotentiale, herunder fælles 

seminar, hvor de udpegede kvaliteter og udfordringer udfoldes gennem 

fælles refleksion. 

Endelig rapport om kompetenceudvikling gennem tæt integration af 

læring i teori og praksis. 

  

 
 Januar 2015-juni 2015 

 


