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Mange faktorer virker ind på de læringsresultater, som elever eller kursister/studerende 
opnår.  

Det jeg arbejder med som læringskonsulent er primært lærerens forståelse af den 
læringspsykologiske proces i klasseværelset, lektieværkstedet og hjemme hos eleven.  

Et sådant udviklingsprojekt kan have form af en fag- og lærerspecifik rådgivning. Det 
forudsætter direkte observation af en given lærers undervisning. Denne vej vælges fordi 
det er min erfaring, at der er grænser for, hvad lærere kan diskutere sig frem til, hvis de 
ikke ser hinandens undervisning.  

Gennem flere år har jeg til dette formål udviklet en praksis, hvor konsulentens direkte 
observation af undervisning  dokumenteres i observationsnotater, som færdiggøres i 
samarbejde med læreren og danner grundlag for præcise ideer om, hvordan elevernes 
hhv. kursisternes  læring kan styrkes.  

Projektformen er beskrevet i følgende artikel (Se Downloads / Artikler):  

Poulsen, S. C. På opdagelse i maskinrummet – reportage fra et projekt om udvikling af 
læring i praksis, ”Voksenuddannelse” nr. 105, juni 2013, s. 12-14 

Arbejdsformen kan kombineres med kollegial supervision med direkte kollegial 
observation af hinandens undervisning og påfølgende samtaler om timen. Jeg har valgt i 
en årrække at arbejde med denne form for kollegial supervision fordi jeg har opdaget, at 
der er en meget usikker relation mellem det en lærer fortæller om sin undervisning og 
den praksis, som kolleger hhv. konsulent kan se og høre i klasseværelset. Det er den 
virkelige undervisningspraksis, som er vigtig – ikke usikre sprogspil.  

De to modeller kan tænkes ind i rammen af ”aktionslæring”, hvor en gruppe lærere går 
sammen om at observere hinandens undervisning og bagefter i fællesskab udvikler ideer 
til bedre undervisning, som afprøves i praksis og følges op af nye observationer.  

Prisen for sådanne udviklingsprojekter er 950 kr. i timen plus moms og rejseudgifter. Der 
aflægges detaljeret og dokumenteret regnskab for tidsforbruget. 
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