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Læringscirkler – peer-group mentoring for studerende og nyuddannede 

lærere 
 

Emne 
Professionelle læringsfællesskaber for nyuddannede lærere og 4.-årgangsstuderende med henblik på at 

styrke overgang til arbejdsliv. 

En følgegruppe med repræsentanter fra f.eks.  Silkeborg kommune, læreruddannelsen, forsøges 

etableret.  

 

 

Projektdeltagere og projektansvarlig 
Projektet er forankret i VIA`s forskningsprogram ”Vejledning og Mentorskab”.  

Forskningsleder og ansvarlig: Lisbeth Lunde Frederiksen, ph.d.  

Projektmedarbejder: Elisabeth Halse  

Projektmedarbejder: Kirsten Rosholm (finansieret af læreruddannelsen VIA-Silkeborg) 

 

Projektet udarbejdes og afvikles i samarbejde med Læreruddannelsen i VIA-Silkeborg og Silkeborg 

Kommune. 

 

Sigte og forskningsspørgsmål 
Projektet sigte er at afprøve om læringscirkler i form af peer-group-mentoring for studerende og 

nyuddannede lærere kan kvalificere læreres overgang til arbejdslivet. 

Forskningsspørgsmål: 

Hvordan kan /kan ikke læringscirkler i form af peer-group mentoring med henholdsvis nye lærere og 

lærerstuderende bidrage til professionel udviklingsstøtte overgangen fra læreruddannelse til 

lærerprofession og bidrage til yderligere at forbinde teoretisk og praktisk viden? Hvor ligger 

udfordringerne, mulighederne og begrænsningerne i arbejdet med læringscirkler i dette regi? 
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Baggrund for projektet  
Mange professionsuddannelser og de professioner de uddanner til har udfordringer med at skabe en 

kvalificeret transition mellem uddannelse og arbejdsliv. En brobygning der er essentiel for mange 

nyuddannede, hvis de ikke skal forlade professionen de første år (Frederiksen, Krøjgaard, & Paaske, 2019;) 

At kunne levere kvalificeret arbejde af høj kvalitet med personligt engagement og ægthed kræver 

vitaliseringsmuligheder for den enkelte medarbejder, hvilket indebærer muligheder for anerkendelse af 

personen og dennes udøvende arbejde også selvom man er ny. 

Vi ved at lærerkvalitet er den mest afgørende faktor for elevers præstation og læringsudbytte 

(Nordenbo et al., 2008).  Set i dette lys er det stærkt foruroligende, at så mange lærere uden uddannelse 

underviser i folkeskolen, og at så mange nyuddannede lærere overvejer at forlade lærerprofessionen:  

25 % af de nyuddannede lærere overvejede i 2017 at droppe ud af folkeskolen (Frederiksen et al., 2017) 

og hver sjette nyuddannet lærer fravælger helt at arbejde i folkeskolen (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 

2016). Dette er et problem når 75 % af kommunerne samtidigt inden for de seneste år oplevet problemer 

med at rekruttere læreruddannede til de ledige stillinger på kommunens folkeskoler. Andelen af ansatte i 

kommunale lærerstillinger, som ikke har en læreruddannelse er steget fra 10,8 pct. i 2013 til 16,2 pct. i 

2016. Knap hver tiende læreransat havde i 2016 slet ingen erhvervskompetencegivende uddannelse mod 6 

%. I 2013 (AE, 2018).  

Hverdagsudfordringerne for den nye lærer er mange. Nogle typiske udfordringer for den nye lærer 

kunne f.eks. være flg.: den nye lærer mangler faglig og personlig autoritet over for forældre, hvilket har 

skabt begyndende mistillid. Den nye lærer har svært ved at anvende sine redskaber til at organisere 

undervisningen og klasseledelsesstrategier i forhold til at kunne håndtere uhåndterbar uro. Den nye lærer 

mangler undervisningsmetoder og aktiviteter til at skabe mere dialog og bedre læringsfællesskaber i 

undervisningen. For at styrke undervisningens kvalitet, elevernes læring, lærerens autoritet og 

professionelle udvikling og ikke mindst for, at styrke at lærerjobbet opleves som en attraktiv arbejdsplads, 

er det altså vigtig at støtte de nye lærere til at blive professionelle.  

Rønnestad (2008)pointerer med henvisning til Chin og Benne (Chin & Benne, 1969) og Korthagen og 

Wubbels (1995), at professionelle forandringer sker gennem refleksion over praksis, og opfattelser formes 

og ændres både i det reflekterende enerum og i dialog. 

 I disse typiske udfordringer kan det blive afgørende, at den nye lærer i samarbejde med andre får nye 

perspektiver, ny forståelse og i samarbejde med mentor og kolleger kan oversætte og omsætte det til 

konkrete tiltag i den nye læreres egen praksis. En undersøgende tilgang i mentoringen, f.eks. i form af 

educative mentoring, er her centralt.  

 

En læreruddannelse kan give lærerne de bedst mulige forudsætninger for at blive dygtige lærere i 

fremtiden, men nogle sider af lærerjobbet kan først rigtig læres, når den nyuddannede lærer møder skolens 

konkrete praksis og står med ansvaret for undervisningen af eleverne.  Vi ved fra meget forskning, at denne 

læreproces bliver mere effektiv, hvis den nyuddannede lærer i begyndelsen af sit lærerliv bliver knyttet til 
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en god lærerstartsordning, der også indebærer systematisk mentoring (Kunnskapsdepartementet, 2008). 

Med gode lærerstartsordninger er der simpelthen mulighed for hurtigere at få dygtigere lærere med en 

professionel identitet, der er udviklingsorienterede og parate til livslang læring. I den sammenhæng er 

mentoring, der på samme tid har fokus på både nye læreres læring og elevers læring vigtig. 

Dette skal sammenholdes med resultatet af den danske undersøgelse af hvordan praksis modtager nye 

lærere (Frederiksen et al., 2017), som viser, at langt over halvdelen af de adspurgte lærere ikke fik tilbudt 

understøttende initiativer i lærerstarten, og at næsten halvdelen af de nye lærere oplevede, at der generelt 

var mangel på struktur og plan for deres start på skolen, og at ledelsen slet ikke eller i mindre grad tog 

initiativ til etablering af sparring og vejledning i løbet af de første år.  

Samtidig understreger ekspertgruppens evaluering og vurdering af læreruddannelsen af 2013 

 

”…vigtigheden af et kontinuerligt og systematisk arbejde med at motivere den 

samlede gruppe af studerende gennem udfordrende og motiverende samtale og 

undervisning (s.17) 

” at en læreruddannelse med høj kvalitet nødvendigvis må gå hånd i hånd med 

løbende professionsudvikling i et livslangt perspektiv. Den seneste TALIS-undersøgelse 

peger på forskellige former for professionsudvikling som lærer, og den fremhæver – med 

reference til EU-kommissionen – at kompleksiteten i de krævede lærerkompetencer i dag 

er så betydelig, at det er nødvendigt med kontinuerlig professionsudvikling, fx i form af 

kompetenceudvikling. TALIS-undersøgelsen henviser samtidig til den stigende evidens, 

der vi-ser positiv sammenhæng mellem læreres professionelle udvikling og elevernes 

præstationer” (s.78) 

Ekspertgruppen peger på to potentielle indsatsområder i forhold til at sikre livslang op-kvalificering som 

lærer:  

at sikre et fokus på overgangen fra lærerstuderende til nyuddannet lærer i det første 

job i skolen. Det er velkendt, at der er udfordringer forbundet med overgangen til 

lærerjobbet, og også i nærværende evaluering viser data, at overgangen generelt er 

svær for dimittenderne. På den baggrund – og som en del af et livslangt 

læringsperspektiv – kan det være relevant at arbejde mere systematisk med 

overgangsfasen, fx i samarbejder mellem professionshøjskoler og kommuner. Såkaldt 

induktionsforløb har været fremhævet i forbindelse med evalueringen, hvor den 

nyuddannede støttes tydeligt i jobbet som lærer. (s.79) 
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en mere generel pointe relateret til behovet for løbende at kapacitetsopbygge og 

udvikle lærerens kompetencer for at sikre en kontinuerlig forbedring af lærerens praksis. 

Livslang læring må være forudsætningen for dels at kunne opsøge ny viden til brug i 

praksis. Ekspertgruppen bemærker, at kapacitetsopbygning og professionel udvikling 

kan forstås bredt. Det kan være formel kompetenceudvikling, men tilsvarende mulighed 

for observation, deltagelse i netværk, sparring, mentoring og coaching (bl.a. fra 

pædagogisk ledelse. (s..79) 

 

I lærerkommissionens rapport(Christensen, 2019) anbefaler man nu en mere systematisk modtagelse af 

nyuddannede lærere og foreslår, at alle skoler har en strategi for, hvordan de introducerer nyuddannede. 

Lærerkommissionen understreger, at der bør sættes fokus på at understøtte de nyuddannede i deres første 

lærerjob bl.a. gennem mentorordninger. Ligeledes peges der på behovet for kontinuerlig professionel 

udvikling gennem lærerlivet og på udvikling af professionel dømmekraft. Rapporten forslår også at centrale 

parter ”tager initiativ til at opsamle og udbrede gode erfaringer med tiltag, der bidrager til en god styrt for 

nyuddannede lærere, samt iværksætter forsøg på området, gerne i samarbejde med 

professionshøjskolerne (s. 67) 

 

Forskning viser, at lærerne fortsætter med professionel udvikling, hvis der på skolerne findes 

kollegasupervision, feedback-sessions, og som har en etos, der opfordrer til professionel udvikling og sørger 

for muligheder for introduktionsprogrammer, fx i form af mentorprogrammer og eller certificeringsforløb. 

(final, 2010; Wang  Odell, S.J., 2007). Flere ser mentorskab og professionelle læringsfællesskaber som en 

måde at kunne udvikle undervisningspraksis i skolen for såvel novicer som erfarne lærere (European 

Commission, 2010) 

Der synes at være stort behov for støttende forløb for lærere(European Commission, 2010; Lunde 

Frederiksen, 2009) til at sikre den professionelle udvikling og til at fastholde lærerne i arbejdet. 

Forskning viser  at der kan være gode grunde til, at sikre sig at der er sammenhæng mellem det, der læres 

på læreruddannelsen og det, der er behov for i den konkrete praksis på skolerne (Heikkenen & Jokinen, 

2008; Heikkinen et al., 2012). Endvidere påpeger forskningen, at evaluering af disse lærerstartsordninger er 

vigtig for at dokumentere effektivitet og sikre kvalitet.   

Med reference til  Wilson, Rozelle, and Mikeska 2011, p. 385  definerer Helleve  effektiv professionel 
udvikling som “sustained and long-term (allowing for teachers to repeatedly try new strategies and to 
reflect on what worked and did not) and focuses on records of practice, including student work” (Helleve, 
2017) Helleve skriver videre:  

” According to Wilson and Berne (1999, p. 175) it should also connect to and derive 

from teaching and learning experiences. Opfer and Pedder (2011, p.377) make a 

distinction between teachers’ professional learning and teachers’ professional 
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development. Teachers’ professional learning opportunities are embedded in 

professional development opportunities that have the features of “learning 

communities”, in which teachers learn from and with their peers. Through collaborative, 

ongoing reflective practice (Schön, 1983; van Manen, 1991) teachers’ professional 

learning moves teachers from isolation to interaction and personal engagement in 

communities in which they can analyze and improve their own practice (Shulman, 

2004)”(Helleve, 2017, p.33). 

 
I Finish Institute for Educational Research, University of Jyväskyla og Institute for Education and Information 

Science, University of Antwerp Belgium har man arbejdet med peer-group-model og haft gode resultater 

mht. fortsat professionel udvikling  af nyuddannede lærere (Geeraerts et al., 2015).  

Der er dog for lidt forskning, der har forsøgt at kombinere grupperne med lærerstuderende for dermed at 

drage nytte af henholdsvis de studerendes nye aktuelle teori viden med de nye læreres praktiske 

udfordringer og læringsfokus og dermed både kvalificere nye læreres handlekompetence og de 

studerendes undersøgelseskompetence med henblik på at udvikle praksis i fremtiden og udvikle deres 

didaktiske kompetence. Det er muligheder og begrænsninger ved denne kombination af peers, dette 

projekt bl.a. vil studere.  

Forskningsdesign og metode 
Der udvikles og afprøves et forløb for nyuddannede lærere og lærerstuderende, hvor målet er er faglig 

kompetenceudvikling i tæt tilknytning til praksis. Peer-group mentoring (Geeraerts et al., 2015; Tynjälä et 

al., 2019) gennemføres i 2 læringscirkler(Persson, n.d.) af tre timers varighed pr. gang, hver bestående af 

fire nyuddannede lærere og fire 3. årgangsstuderende, og en peer-group mentor. Peer-group mentoringen 

ledes af en kvalificeret primær mentor/facilitator i hver cirkel, samt en sekundær mentor, der optræder 

som observatør.  

Mentoringen foregår over et år. Med 5 – 6 møder i løbet af skoleåret, med start efter uge 42.  Hvis 

muligt gennemføres det i 2 år. hvor de lærerstuderende, hvis de bliver tilknyttet Silkeborg kommunes 

skolevæsen, bliver de nye lærere og der inddrages nye lærerstuderende. 

 

 Der tilknyttes eventuelt en mentor/ praktikkoordinator fra en deltagende skole til hver læringscirkel 

som første skridt mod fremtidig overtagelse af facilitatorrollen i kommunen i fremtidige læringscirkler. 

Denne person deltager ikke i læringscirklen, men har observatørrolle og bidrager med logbog med 

refleksioner til forskningen.  

 

Udgangspunktet for arbejdet i læringscirklen er deltagernes arbejdssituation. Deltagerstyring vil være 

centralt. dvs. deltagerne, bestemmer sammen, hvilke genstandsfelter/temaer / udfordringer der skal 

fokuseres på i mentoringen, men temaerne skal have fokus på professionsudøvelse. Facilitatorerne kan 
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ligeledes bidrage med og til temaer ud fra forskningsbaseret viden. Deltagernes forberedelse vil være at 

forberede præsentation af udfordring og/eller af erfaringer med et allerede igangsat tema f.eks. i form af 

præsentation af artefakter. 

I læringscirklerne kan der være tale om mentoring med tilknyttede reflekterende teams (specielt 

bestående af lærerstuderende) når der er tale om en relevant lærerfaglige problemstilling, der er situeret i 

en enkelt ny lærers erfaringer og udfordringer, eller reflekterende samtaler på et mere generelt grundlag, 

hvis vejledningstemaet f.eks., pga. flere deltagere, har fælles tema.  

Der kan i læringscirklerne også indgå oplæg fra eksterne oplægsholdere.  

 

Dataindsamling 
Deltagerne vil skrive logbøger med refleksioner, de sidste 15 min.  af møderne, ud fra af forskerne 

fastsatte punkter, logbogsnotaterne sendes løbende til forskerne. 

Observation af læringscirkelmøderne.  

Logbogsnotater fra sideoplæring 

To x to fokusgruppeinterview i slutningen af forløbet af hver læringscirkel: A) nye lærere B) 

lærerstuderende 

Forskernes observationsnotater – både som primær og som sekundær mentor 

 

Analysestrategi:  
Der vil være tale om datadrevne analyser (Braun & Clarke, 2006) , som suppleres med begrebsdrevne 

fortolkninger med henblik på at kvalificere analysen. Der vil være tale om analyser af de enkelte cirkler, af 

begge cirkler sammen og en komparativ analyse mellem cirklerne.  

Anvendelsen af forskellige datakilder muliggør triangulering (i dette tilfælde gennem deltagernes 

logbøger, interview og observationer) 

 

Centrale begreber 
 

Refleksion  
´Reflect´ betyder at spejle og spejle kan f.eks. være teorisøgning på alle niveauer for at kunne for klare 

eller undersøge en konkret praksis, konkrete udfordringer og konkrete muligheder.  Refleksion kræver 

viden om den sammenhæng praksis optræder i, men det kræver også teoretiske begreber for at kunne 

forstå den konkrete praksis Refleksion er analyse af egen aktivitet, men der må kritisk refleksion til at den 

fører til professionel udvikling Refleksion, der inddrager gennemførelse af praksis, forskningsbaseret teori 

og eget pædagogiske ståsted. Kvernbekk anvender begrebet ”førstehånderfaringens autoritet” (Kvernbekk, 
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2003, p. 165 ff.). I det ligger der, at vi tror, at vi kan lave nemme koblinger fra førstehåndserfaringer (fra 

praksis) til vigtig professionel viden for praksis. Men Kvernbekks pointe er imidlertid, at sådanne 

førstehåndserfaringer har en del fejlkilder som fx lettilgængelige forklaringer, hverdagsforståelser af 

sammenhænge, eller at sammenfald i tid er lig med sammenhæng i forklaring. Det er fejlkilder, som 

teoriindsigt kan forhindre. Teorien skal således være med til at fastholde og udvikle komplekse forståelser 

af komplekse problemstillinger. 

 Ifølge Klemp (Klemp, 2013) er refleksion noget der sker i bevidstheden i et dialogisk møde med verden. 
Refleksion skal helst give nye erfaringer og ny viden. Det vil sige refleksion er noget mere end blot at 
beskrive, hvad der er sket eller løsrevede tanker i denne forbindelse. Ifølge Klemp må refleksion ikke kun 
være bagudrettet, men også fremadrettet, og der må bringes noget nyt ind i refleksionsprocessen for at 
den ikke blot går i ring. Refleksion kan også forstås som foregribende tænkning f.eks. på alternative 
handlinger. (jf. Dewey(Rice, 1989)) Nye teoretiske begreber og indspil fra andre kan give ny forståelse og 
øge udbyttet af refleksionen. I den forståelse vil kollektive rum kunne skabe kollektiv refleksion. 
Peermentoring kan ses som et forsøg på at etablere et sådant kollektivt rum, hvor der kan reflekteres 
sammen.  
Ifølge Orland Barak,2005 i(Smith & Ulvik, 2018) er det meste af den refleksion der foregår i 
læreruddannelsen overfladisk og består af subjektive beskrivelser af erfaringer.  Dette kan f.eks. forstås i 
relation til Adlers forståelser af begrebet reflekteret praksis(Adler, 1991), hvor den første forståelse eller 
niveau er relateret til lærerens egen-vurdering og består af beskrivelser, det andet niveau går ud over 
beskrivelser og søger forklaringer ved at gøre det implicitte eksplicit, mens det tredje niveau  også går ind i 
de affektive , etiske og politiske sider ved praksis med en kritisk holdning. Dette tredje niveau betyder også 
at man må se på egne værdier og holdninger set i relation til Skolens værdimæssige ståsted og det 
samfundsmæssige ståsted (Smith & Ulvik, 2018, p. 93) 
En reflekteret praksis søger forklaringer og gør det implicitte eksplicit ved at danne forståelse af egen 
praksis, strækker sig ud over det tekniske i undervisningspraksis og går ind i det etiske, affektive og politiske 
sider af undervisning med en kritisk holdning.  Der er fokus på egne værdier og holdninger.  
Dybe refleksionsprocesser binder tanker, følelser, ønsker og handlinger sammen.  
 

Undersøgelseskompetence 
Med henvisning til Hedegaard og Jacobsen i Lunde Frederiksen & Hedegaard, (2016) ses 

undersøgelseskompetence og udviklingskompetence i sammenhæng med tre centrale dimensioner:.  

Hedegaard og Jacobsen  ser med henvisning til Cochran-Smith et al.,2007, Dale, 1998, Goodson 2007 og 

Hjort, 2005 dimensionerne kritik, intentionalitet og undren som sammenhængende forudsætninger i 

relation til undersøgelses-og udviklingskompetence (Lunde Frederiksen & Hedegaard, 2016, p.93). Dvs. 

”evnen til at stille spørgsmål og gennemføre en systematisk undersøgelse, kritisk blik” , ”en teoretisk 

ramme at reflektere inden for” og intentionalitet som ” et personlig projekt og en didaktisk vision med 

undervisningen ” Med andre ord, at undersøgelseskompetencen  er et led i at udvikle sig til en refleksiv 

didaktiker (Dale, 1998) 
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Vitalisering. 

Ordet vital kommer fra det latinske ord ´vitalis´, afledt af vita, der betyder liv. Ifølge nudansk ordbog 
betyder vital, ”livsnødvendig, overordentlig væsentlig, livskraftig og frodig” (Nudansk ordbog, 1989 13. 
udgave, 8. oplag. Politikens Forlag).  
At kunne blive vitaliseret i sit arbejde kan have stor betydning for, hvordan man trives i sit arbejde og 
hvordan man tackler sit arbejde. Hvori vitalisering består, hvordan et individ kan vitaliseres, forstås 
forskelligt, alt efter hvilken teori, man belyser det ud fra (Lunde Frederiksen, 2007)  
I analysen anvendes begrebet vitalisering belyst ud fra dele af Kohuts og Axel Honneths teori (jf. Lunde 
Frederiksen 2007), analysen vil gå på det individuelle perspektiv.  
Karakteristisk er det, at dét at blive vitaliseret i arbejdet er med til, at man får energi i og af arbejdet. 
Og dette bidrager igen til at kunne levere fx undervisning af høj kvalitet og autenticitet. Muligheden for 
at blive vitaliseret som lærer, har således afsmittende virkning på undervisning, elever og skolekultur.  
I Axel Honneths teori kan dét at blive vitaliseret forstås, som dét at opnå en positiv forståelse af sig 
selv, i selvudfoldelse i frihed og i udvikling af individualitet og begrebet må her ses tæt knyttet til 
intersubjektiv anerkendelse (Honneth, 2006; Honneth & Willig, 2003). Vitalisering i arbejdet må først 
og fremmest forstås som det, at individet har mulighed for at udvikle selvværd gennem anerkendelse i 
arbejdet. Individet opnår anerkendelse i arbejdet og opnår dermed vitalisering ved på den ene side at 
indgå i et fællesskab med fælles værdier og på den anden side ved netop at være et enestående individ 
med en personlig ballast, der bidrager til fællesskabet. Anerkendelse fås som lærer ved at opfylde 
faglige-, sociale- (krav af relationsmæssig karakter) og organisatoriske krav i lærerarbejdet.  
I selvpsykologien er vitalisering et centralt begreb. Teorien fokuserer på vitalisering som noget 
overgribende, der kan føres tilbage til selvets sammenhæng (Kohut, 1990). Vitalisering er med til at 
individet kan engagere sig fuldt ud i meningsfulde projekter.  
For Kohut handler vitalisering bl.a. om at kunne engagere sig og skabe mening, at kunne bruge og 
videreudvikle sine evner og færdigheder, og at kunne udnytte og udvikle selvet alt sammen i et samspil 
med ydre sociale omgivelser.  

Vitalisering ses i tæt tilknytning til befordrende selvobjektsmiljøer/selvobjekter. I selvpsykologien 
er behovet for selvobjekter eller selvobjektsmiljøer et livsvilkår. Det er en forudsætning for selvets 
vækst. Selvobjektsbegrebet er et begreb, der er subjektivt bestemt, skabt gennem en subjektiv 
oplevelse, men det er på samme tid et intersubjektivt begreb, idet selvobjektoplevelsen er betinget af 
faktisk forekommende relationer til andre. Begrebet skal ikke forstås som, at det henviser til én person 
eller ét konkret ydre objekt, men snarere som en psykologisk funktion, en dimension i oplevelsen af en 
anden. Det kan således være sider af en person, værdier hos en person eller et miljø. Kohut opererer 
med tre former for selvobjekter/selvobjektsmiljøer: empatisk spejlende selvobjekter, hvis opgave er at 
forholde sig indlevende og spejlende i forhold til personens selvfremstilling, idealisérbare selvobjekter, 
som kan vise personen idealer og forbilleder, mening og værdier, som personen kan rette sig mod og 
alter ego selvobjektet, der har til opgave at stimulere kognitive kompetencer og give mulighed for 
gensidige fællesskaber og samhørighed Kohut (Kohut, 1984, 1990, 2000). 
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Professionel identitet og professionel udvikling  

Med begrebet professionel identitet henvises til den personlige identitetsdannelse, som har at gøre 
med udøvelse af en profession (Heggen, 2008). For en lærer handler det om den forestilling, man har 
om sig selv i lærerrollen, altså en selvrepræsentation af lærerrollen; der er tale om den særlige måde 
den professionelle forstår sig som professionel på. Professionel identitet handler således om den 
enkeltes overvejelser over egne egenskaber, værdier og holdninger i forbindelse med udøvelse af 
professionen samt hvilke etiske retningslinjer, hvilke færdigheder eller kundskaber personen mener, er 
med til at konstituere denne som en god lærer. Der er tale om et normativt begreb, som til stadighed 
defineres og redefineres i mødet med forskellige praksisfelter og deltagerbaner (Lindhart 2007). 
Professionel identitet fæstner sig som kundskab, holdninger, værdier og udmønter sig i sociale 
sammenhænge. Den professionelle identitet skabes over tid, før optagelse på fx læreruddannelsen, 
under læreruddannelsen og efter læreruddannelsen i erhvervs-udøvelsen (Heggen, 2008)  
Den til enhver tid for individet gældende professionelle identitet påvirker orienteringer, valg og fravalg 
– og dermed den videre formning og udvikling af den professionelle identitet.  
Professionel udvikling kan ifølge Rønnestad (2008) forstås som tilegnelse af og ændring i kundskab og 
kompetence, som ”endringer i profesjonell holdning kognitiv og emosjonell fungering, interpersonlig 
fungering, profesjonell identitet, verdier og etikk, og forståelse af professionelle roller 
”(Rønnestad.M.H, 2008, p.279).  
Af centrale aspekter, som har betydning for optimal professionel udvikling, fremhæver Rønnestad 
(2008) faglig nysgerrighed og videbegær, en vedvarende kundskabssøgende holdning, en åbenhed for 
teori samt en forståelse af og bevidsthed om arbejdets kompleksitet i det professionelle arbejde, 
herunder tolerancen for flertydighed og evnen til at kunne udholde at forholde sig til sammensatte og 
komplekse problemstillinger i arbejdet. Det mest centrale enkeltstående aspekt ved professionel 
udvikling synes dog, ifølge Rønnestad, at være at kunne opretholde en kontinuerlig refleksion, når man 
møder udfordringer, og det uanset niveauer af professionel erfaring. Rønnestad pointerer endvidere 
med henvisning til Chin og Benne (Chin  K., 1969) og Korthagen og Wubbels (Korthagen & Wubbels, 
1995) at professionelle forandringer sker gennem refleksion over praksis, og opfattelser formes og 
ændres både i det reflekterende enerum og i dialog. Korthagen og Wubbels definerer refleksion som 
’the mental process of structuring or restructuring an experience, a problem or existing knowledge or 
insights’(1995).  
 

Educative mentoring 
Educative mentoring med bifokalt blik (Achinstein & Athanases, 2006; Bradbury, 2010; Norman & 

Feiman-Nemser, 2005; Whatman, 2016). Educative mentoring er en vejledning, hvor der tages 
udgangspunkt i nyuddannede læreres egen praksis og forståelse for undervisning, for derudfra at 
understøtte en professionel udvikling i en co-thinking/samtænkende relation med mentor.  
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I forskningen peges der på vigtigheden af educative mentoring med et bifokalt blik, når der gives støtte 

med henblik på professionel udvikling (Achinstein & Athanases, 2006; Bradbury, 2010; Norman & Feiman-

Nemser, 2005; Whatman, 2016). Et bifokalt blik vil sige et blik både på såvel elevens læring og trivsel som 

på nyuddannede læreres læring og udvikling. Der er samtidig både fokus på nyuddannede læreres her og 

nu behov for støtte og nyuddannede læreres langsigtede professionelle udvikling, gennem en 

undersøgende og co-thinking/samtænkende tilgang i mentorsamtalerne (Bradbury, 2010; Feiman-Nemser, 

2001). At fokusere på educative mentoring bliver også understøttet af OECD’s undersøgelse af induction-

programmer for NYE LÆRERE, hvor der, som før nævnt, påpeges at nyuddannede lærere har behov for 

både personlig, social og professionel støtte (European Commission, 2010).  

I nedenstående figur fra Bradbury (2010, p. 1052) fremgår det, at mentorfunktionen har udviklet sig fra 

at være følelsesmæssig støtte, en ekspert der f.eks. deler praktisk viden, er en rollemodel, løser dag-til-dag 

problemer, giver adgang til ressource og indføring i skolekulturen, til i dag at være samarbejdende om at 

løse problemer, holde sig opdateret med ny viden – egentlig educative mentoring. 

Traditionel mentoring Uddannende/udviklende mentoring 

Tilbyder tilstrækkelig støtte til at fastholde NYE 

LÆRERE i professionen 

Understøtter tilbøjelighed til vedvarende 

undersøgelse af undervisningspraksis 

Møder her-og-nu behov Møder her-og-nu behov samtidig med udvikling af 

langsigtet orientering mod ”reformbased (her 

undersøgende)” undervisning 

Deler praktiske løsninger på dag-til-dag problemer Tænker på undervisning som en kompleks proces 

hvor der sjældent er et korrekt svar 

Tilbyder kopier af lektionsplaner, noter og faglige 

aktiviteter 

Udnytter baggrundsviden om elever og deres 

arbejde/prøver til at planlægge lektioner, der støtter 

læring om et specifikt emne 

Giver råd (fra mentor til NYE LÆRERE) Værdsætter bidrag og ideer fra både NYE LÆRERE 

og mentor 

 

Clarkes domæneteori  
Ifølge (Clarke & Hollingsworth, 2002) er professionel vækst og udvikling hos lærere 

en kompleks proces. Ændringer i læreres praksis sker gennem medierende processer 
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af refleksioner og “enactment” (dvs. bevidste aktive tiltag i relation til pædagogiske 

holdninger, værdier eller erfaringer) i fire forskellige domæner som omfatter lærerens 

verden: 

• Det personlige domæne (omhandlende viden, værdier og holdninger) 

• Praksisdomænet (omhandlende professionseksperimenter, fx eksperimenter med 

nye undervisningsmetoder eller tilgange) 

• Konsekvensdomænet (omhandlende fremtrædende resultater/outcomes, fx elevprodukter) 

• Det eksterne domæne (omhandlende kilder af information, stimulus og support). 

Professionel vækst kan udvikles gennem mange forskellige indgange til disse fire 

domæner. Ifølge Clarke og Hollingsworth (2002) sker der først vedvarende ændringer 

i praksis når forandring i ét domæne leder til forandring i et andet domæne, ligesom 

der først kan være tale om professionel vækst og udvikling når der er tale om vedvarende 

ændringer (Clarke & Hollingsworth, 2002, s. 950). 

  Nielsen(Nielsen, 2012) har endvidere udviklet modellen ved at tilføje et kollaborativt domæne og vist at 

lærere anser netop samarbejde om undervisningsudvikling, kolleger imellem, som vigtigt. 

Ovenstående kan ses i relation til Guskeys (1986) forskning der fremhæver, at læreres handlinger, værdier 

og holdninger først rigtigt ændres efter at de har fået positive erfaringer med ny praksis og set 

forandringer i elevernes læring. Dette svarer til hvad Morten Blomhøj fremhæver: 

“Man skal ikke forvente at kunne skabe udvikling af praksis gennem direkte 

påvirkning af lærerens opfattelse og holdning til fag, undervisning og læring. Det 

handler om at støtte og skabe rammer for, at lærere kan afprøve nye elementer i deres 

egen undervisning, der så kan føre til, at læreren oplever et forbedret læringsudbytte hos 

eleverne.” (Blomhøj, 2016, s. 23) 

Formidling  
Viden genereret gennem processen tænkes formidlet løbende til uddannelse, kommune, til et tilknyttet 

nordisk netværk finansieret af Nordplus samt gennem artikelskrivning. 

Der tænkes i første omgang formidlet til fagligt tidsskrift (f.eks. International journal of mentoring and 

coaching in education, eller Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk) og til undervisere og ledere på 

læreruddannelsen i VIA samt til Silkeborg kommune. Derudover tænkes der præsentation til ECER-

konferencen i 2021 evt. 22. i netværk ´Professional Development´. 
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