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Forbløffende praksisser
– en vej til uddannelsesudvikling
I Projektet ’Forbløffende praksisser’ har undervisere fra forskellige professionsuddannelser fået
mulighed for at observere hinandens undervisning og praksisfelter. Målet er at finde ud af, hvordan de kan blive bedre til at bygge bro mellem teori og praksis i uddannelserne. Metoden har
været at lade forbløffelsen over andres praksis føre til udvikling af egen praksis.
Projektet

At få teori og praksis til at hænge sammen er en stadig udfordring for professionsuddannelserne. Men de fleste udviklingstiltag retter sig mod de studerende.
’Forbløffende praksisser’ fokuserer på at
give undervisere lejlighed til at udvikle
nye forståelser af deres egen praksis
gennem observation af andres praksisser. Derfor har underviserne observeret
pædagoger, lærere, sygeplejersker samt
andre undervisere. Observationerne
har dannet udgangspunkt for en fælles
udforskning af, hvordan teori og praksis
forbindes på forskellige måder i professionsuddannelse og professionspraksis.
Det har skabt basis for udvikling af nye
forståelser af, hvordan teori og praksis
kan forbindes i undervisningen.
Projektet har vist, at underviserne forbinder teori og praksis på mange forskellige

måder i deres undervisning. For eksempel ved at fremstå som rollemodeller,
der anvender de metoder, som de studerende skal lære at bruge i praksis.

metoder, som med fordel kan overføres
mellem professionsuddannelserne. Samtidig er der også behov for at udvikle nye
professionsdidaktiske metoder.

Men projektet viser også, at der er ’blinde pletter’ både i den enkelte undervisers
og i uddannelsernes måder at organisere undervisningen på. For eksempel
præsenterer underviserne teori som
redskaber til analyse og refleksion, mens
de studerende efterspørger mere handlingsorienterede teorier. Underviserne
peger også på, hvordan uddannelsernes
egen logik med særlige arbejdsformer og
eksamenskrav kan sætte dagsordenen
for en undervisning, der fokuserer mere
på at ruste de studerende til uddannelsen end til professionerne.

I foråret 2012 gennemføres ’Forbløffende
praksisser’ på Professionshøjskolen
Metropol. Sigtet er at udvikle en generel
interventionsmetode til udvikling af egen
praksis gennem systematisk observation
af andres praksisser.

I relation til udvikling af undervisning
viser projektet, at der er undervisnings-

Undervisere på feltarbejde
16 undervisere fra læreruddannelsen, pædagoguddannelsen og
sygeplejeuddannelsen i UCC har været på opdagelse i hinandens
professioner og uddannelser. Ved at betragte en anden uddannelse
kan de nemlig bedre få øje på styrker og svagheder i deres egen.
Undervisere fra læreruddannelsen har f.eks. været på feltarbejde
i en børnehave, mens undervisere fra pædagoguddannelsen har
besøgt et hospital. Målet med projektet er, at underviserne skal reflektere over, hvordan praksis og teori hænger sammen – eller ikke.
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