
”De dygtige 
lærere er 
guldet.”

Paul Cobb
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Dygtige faglærere spiller en helt afgørende rolle i forhold til at 
udvikle undervisning af høj kvalitet. Det kan blandt andet være som 
coach for andre lærere, hvor de i nogle tilfælde helt skal overtage 
undervisningen i enkelte lektioner for at skabe nye forestillinger 
om, hvad god undervisning er. Det fortæller professor Paul Cobb 
fra Vanderbilt University i Nashville, som Gymnasieforskning havde 
inviteret til Danmark for at lede et todages seminar, om hvordan 
skoler udvikler deres undervisningspraksis.



Af Andreas Vappula Nilsson og Peder Holm-Pedersen

H
vordan udvikler man under-
visningen på en gymnasie-
skole? Hvad skal der til for, 
at de mange gode intentio-
ner om at udvikle brugen af 
formativ evaluering eller den 
skriftlige dimension i fagene 
når helt ud i klasselokalerne 
og gør en forskel i den dag-

lige undervisning? Er det kontinuerlig del-
tagelse i faglige kurser og efteruddannelse 
hos inspirerende kursusudbydere? Er det 
kollegial supervision eller aktionslæring? Er 
det udvikling gennem projektarbejde? Er 
det… ja, er det overhovedet muligt?

I maj afholdt Gymnasieforskning et to-da-
ges seminar om netop det spørgsmål. Der 
deltog gymnasielærere og ledere fra tyve 
skoler på seminaret, som blev ledet af den 
amerikanske uddannelsesforsker Paul Cobb 
og hans kollega Kara Jackson. Sammen 
med deres forskningsteam fra Vanderbilt 
University i Nashville, USA har de stået spid-
sen for et af verdens største empirisk funde-
rede forsknings- og udviklingsprojekter, det 
såkaldte MIST-projekt, hvor de igennem et 
årti har samarbejdet med flere end 40 skoler 
i fire skoledistrikter med over 300.000 
elever tilsammen – for at undersøge, hvilke 
knapper, der kan skrues på, når praksis skal 
udvikles.

 ”Og lad mig bare sige det med det 
samme: Den ene helt rigtige knap, som 
skulle være svaret på alle skolers udfor-
dringer, findes ikke. Udvikling af praksis er 
et langt og sejt træk, der kræver fokus og 
vedvarende systematisk arbejde,” slår Paul 
Cobb fast, da Gymnasieforskning intervie-
wer ham efter seminaret.

Nogle af de knapper, der skal skrues på, 
handler om, at de enkelte skoler udvikler det, 
som Paul Cobb kalder et ’teacher learning 
system’ (se boks side 31). Det vil sige, at 
der skabes en koordineret og systematisk 
sammenhæng mellem de forskellige typer af 
tiltag, som iværksættes for at støtte læreres 
læring og udvikling. Det vi med et fint ord 
også kalder pædagogisk kompetenceudvik-
ling.  

En fremmed fugl
I Paul Cobbs ’teacher learning system’ 
finder vi tre velkendte komponenter: kurser, 
teamsamarbejde og faglige netværk. Men så 
er der også en komponent, som forskerne 
kalder ’lærer-coaching’.

Den må betragtes som lidt af en frem-
med fugl i en dansk gymnasiesammenhæng, 
men Paul Cobbs forskning peger på, at læ-
rer-coachen er en vigtig kilde til professions-
udvikling, som samtidig kan spille en vigtig 
rolle i forhold til at skabe sammenhæng i det 
samlede ’teacher learning system’ og få ek-
sempelvis teamsamarbejde og kurser til at 
spille sammen. Derfor zoomer vi i denne arti-
kel ind på coach-funktionen og spørger nys-
gerrigt, om denne fremmede fugl har noget 
at tilbyde i en dansk sammenhæng. 

Find guldet
I det amerikanske skolesystem er lærer-coa-
chen meget udbredt, forklarer Paul Cobb. 
En coach er enten ansat på én skole eller af 
skoledistriktet som coach for flere skoler. En 
coach vil typisk være en dygtig og erfaren 
faglærer, der enten er fuldtidsansat til at ar-

bejde med andre lærere eller har det som en 
fast del af sit arbejde som lærer.

”Coaching er en form for professionel ud-
vikling, hvor en coach arbejder tæt sammen 
med en lærer eller en lille gruppe af lærere 
om at udvikle bestemte aspekter af deres 
undervisning – på vedvarende basis og på 
skolen. Coachen tilbyder altså ikke professi-
onel udvikling for en dag eller to og smutter 
så igen,” siger Paul Cobb. 

Coach-funktionen er på den måde i fami-
lie med, hvad vi kender som pædagogikum-
vejledere, faglige ressourcepersoner eller 
mentorer. Men en tilsvarende formaliseret 
funktion findes ikke rigtig i Danmark.

”I hele vores tilgang til udvikling af prak-
sis spiller de dygtige faglærere en helt af-
gørende rolle. De er guldet på skolerne. Og 
det er ledelsens opgave at finde det guld og 
sørge for, at skolen kan drage nytte af den 
ekspertise, som dygtige faglærere besid-
der. Og én af måderne at gøre det på er at 
sætte deres ekspertise i spil som coaches. 
En anden måde – og det vil ofte også være 
den samme person – er at udnævne dem 
som team- og fagledere,” siger Paul Cobb. >
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”Hvilke teoretiske skuldre står du og dine 
anbefalinger på, Paul Cobb?”
Når fronterne mellem pædagogiske tilgan-
ge trækkes hårdest op, er det med den 
angelsaksiske curriculum-tradition på den 
ene side og den kontinentale didaktik-tra-
dition på den anden. Derfor kunne man 
spørge, om det nu også er så frugtbart at 
invitere en forsker fra ”den anden” side til 
kontinentet, hvor vi ikke har tradition for 
at følge stramme læreplaner – curriculum 
– men i stedet priser læreren som virtuos 
didaktiker i klasserummet? Nuvel. Et mere 
nysgerrigt spørgsmål blev i stedet dette: 
”Hvilke teoretiske skuldre står du og dine 
anbefalinger på, Paul Cobb?”

Cobb smiler og indleder sit svar med 
at understrege, at hans Teacher Learning 
system ikke er nogen stor ”kosmologi”. Det 
er teori i praksis. Og så siger han:

”John Dewey. Absolut ham – men ikke 
kun ham – også Lev Vygotsky. Dewey var 
filosof fra øverste hylde og er en af mine in-
tellektuelle helte. Hans pragmatiske filosofi 
og pædagogik har haft stor indflydelse på 
mig. Se bare på coaching-cyklussens tre 
dele; ”preplanning”, ”classroom work” og 
”analytic de-brief”. Det er en undersøgel-
sescyklus, som John Dewey har beskrevet 
det. Men også Vygotskys tanke om del-
tagelse i praksisnære aktiviteter sammen 
med en dygtigere ”anden” er tydeligt i 
hele coach-tanken. Dewey og Vygotsky 
har mere til fælles, end mange er klar over. 
Normalt tænker vi på dette, når eleverne 
skal lære. Men det samme gælder jo, når 
lærere skal lære.”

Paul Cobb
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Tid og tillid
Men man er ikke nødvendigvis en god læ-
rer-coach, blot fordi man er en dygtig faglæ-
rer, forklarer Paul Cobb. For det første skal 
man kunne skabe gode og tillidsfulde relatio-
ner til de personer, man arbejder med.

”Tillid er en helt afgørende forudsætning 
for overhovedet at kunne få lov at komme 
ind i en andens klasselokale og arbejde 
med vedkommendes undervisning. Det duer 
ikke, hvis coachen bare er en ekspert, der 
“beemer” sig selv ind i lærerens klassevæ-
relse, giver sine ekspertråd og går igen,” 
siger Paul Cobb.

Samtidig skal coachen kunne forhandle 
målene for udvikling med læreren. Målene 
skal både være meningsfulde for den en-
kelte lærer og fokusere på aspekter af un-
dervisningen, som er afgørende for under-
visningens kvalitet og elevernes læring.

”Hvis læreren ikke ser udviklingsmålene 
som meningsfulde og værd at stræbe efter, 
hvorfor i alverden skulle han eller hun så 
investere tiden, indsatsen og energien i at 
forbedre sin praksis i den retning?” spørger 
Paul Cobb, og tilføjer, at arbejdet kræver tid 
og tilvænning.

”Helt konkret og skemalagt tid. Så det 
skal tænkes ind i skemalægningen og de or-
ganisatoriske rammer. Ellers dør det hurtigt 
ud.”  

Når billedet skal udvikles
Udover at have tid og tillid, så skal en coach 
selvsagt kunne lære fra sig. Det handler 
blandt andet om at vide, hvornår man gør 
brug af hvilke redskaber i coaching-proces-
sen. Nogle af redskaberne, en coach har til 
rådighed, er ”observation og feedback” og 
”co-undervisning”. Hvilke værktøjer, der skal 
i spil, afhænger helt af den konkrete lærers 
normale undervisningspraksis og den udfor-
dring, læreren og coachen i fællesskab har 
fundet det relevant at tage livtag med, forkla-
rer Paul Cobb. 

”Observation og feedback er for eksem-
pel effektivt, hvis en lærer allerede er op-
mærksom på et problem eller en udfordring i 
sin undervisning. Hvis han eller hun gerne vil 
udvikle sin brug af formativ evaluering eller 
i højere grad vil stille undersøgende faglige 
spørgsmål til sine elever – og har et godt 
billede af, hvordan en sådan praksis kan se 
ud – kan observation og feedback være med 

til at fintune eller raffinere, hvad læreren alle-
rede gør,” siger Paul Cobb. 

Men der er også situationer, hvor coa-
chen vurderer, at læreren har brug for at 
overskride sin egen forståelse af, hvad god 
undervisning overhovedet er, og hvordan 
den faktisk ser ud i praksis, forklarer Paul 
Cobb. 

Et lidt karikeret eksempel kunne være 
en lærer, som har en forestilling om god 
undervisning, der ligner den klassiske ’tank-
passer-pædagogik’ og som måske gerne vil 
udvikle sin undervisning i retning af en mere 
undersøgelsesbaseret tilgang.

”Der kan man ikke nå hen til blot ved at 
give feedback på lærerens egen praksis. 
Coachen vil i stedet kunne overtage under-
visningen, mens læreren observerer og har 
fokus på bestemte elementer af undervis-
ningen, som de har aftalt på forhånd, for at 
han eller hun på den måde kan begynde at 
udvikle sin forestilling om, hvordan god un-
dervisning ser ud i praksis,” forklarer Paul 
Cobb. 

Han fortæller, at de i deres undersøgelser 
så en klar sammenhæng mellem de lærere, 
der havde – eller fik udviklet – en præcis og 
nuanceret forestilling om, hvordan god un-
dervisningspraksis så ud, og så de lærere, 
der udviklede sig mest. Og det er måske 
ikke så svært at forstå, tilføjer han.

”Det er svært at ramme, hvis man ikke 
ved, hvad man sigter efter.”

Lad eleverne finde løsninger
Det kan også være lærernes forestillinger 
om deres elever, og hvad de faktisk evner 
at lære, som en coach skal være med til at 
udvikle, fortæller Paul Cobb. 

”Vi så meget ofte, at lærere alt for hurtigt i 
en time reducerede sværhedsgraden af ele-
vernes opgaver. Ofte ud fra devisen om, ’at 
det kan mine elever ikke finde ud af’. Så for 
at hjælpe dem, viste de enten eleverne, hvor-
dan opgaverne skulle løses eller også gav 
de dem standard-metoder til at gøre det, i 
stedet for at lade eleverne selv arbejde med 
at finde løsningerne – og støtte dem i dét 
arbejde.” 

I sådan en situation, hvor lærernes syn på 
deres elever skal udvikles, vil det ofte kræve, 
at coachen og læreren sammen planlægger 
undervisningen, som coachen så gennemfø-
rer, mens læreren observerer, forklarer Paul 
Cobb.

Paul Cobb
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”Men denne gang har de aftalt, at lære-
ren skal fokusere – ikke så meget på hvad 
coachen gør – men på, hvad eleverne gør. 
Netop for at udfordre lærerens nuværende 
antagelser om, hvad hans eller hendes elever 
er i stand til at gøre. Ved at se, at deres egne 
elever er i stand til at deltage i løsningen af 
vanskelige matematiske opgaver, og at de 
dygtiggør sig ved det.” 

Kvalitet fremfor kvantitet
Paul Cobb betoner, at coaching ikke handler 
om fragmenterede nedslag af feedback og 
kommentarer til lærerens praksis. Man skal 
se coaching-aktiviteten som en proces, der 
består af tre trin, som gentages i cyklusser. 

I den indledende diskussion planlægger 
coachen og læreren en time sammen og 
aftaler fokus, så de allerede i forberedelsen 
fokuserer på, hvad de efterfølgende vil tale 
om i de-brief-samtalen.

Dernæst gennemføres arbejdet i klasse-
lokalet, hvor coachen alt efter situationen 
eksempelvis vil observere eller co-teache.

Afslutningsvis samles der op i en de-bri-
ef-samtale, hvor der bliver fulgt op på målene 
for lærerens udvikling, der blev defineret i 
planlægningsfasen. Cobb betoner, at der 
er tale om en målrettet, analytisk samtale og 
ikke nogen løs refleksion.

”Coachen kan både give råd og spørge 
undrende ind til, hvad der skete, eller hvorfor 
læreren eller nogle af eleverne gjorde, som 
de gjorde. Det må ikke blive til et instrue-
rende bombardement af visdom, hvor coa-
chen bare fortæller, hvad læreren skulle have 
gjort. Det afgørende er, at samtalen ikke kun 
fokuserer på, hvad læreren gjorde eller ikke 
gjorde, men også på hvorfor. Det skal hele 
tiden kobles til spørgsmålet om elevernes 
læring. Hvad er de pædagogiske argumen-
ter for at gøre det ene eller det andet?”

Paul Cobb så gerne, at lærer og coach 
gennemførte en coachingcyklus hver måned 
– men han fremhæver selv, at det kan være 
svært at sætte tiden af til udviklingsarbejdet. 
Han og forskningsenheden i Nashville har 
ikke selv forsket i, hvor lidt, der skal til, førend 
coaching giver resultater. Men han henviser 
til, at forskere fra University of Pittsberg har 
indledende og endnu upublicerede resulta-
ter, der viser, at tre coaching-cyklusser på et 
år kan løfte kvaliteten af undervisningen. 

”Det er kraftfuldt materiale det her – men 
det er vigtigt, at understrege, at det er kvali-

tet frem for kvantitet. Det hjælper ikke noget 
at have en coachingsession om ugen, hvis 
den er ikke er af høj kvalitet,” siger Paul 
Cobb. 

Positiv ”spillover” effekt  
af coaching
Kan man få udviklet et godt coaching-sam-
arbejde på sin skole, er der meget at vinde, 
fortæller Paul Cobb.

”Udover den direkte effekt, som den dyg-
tige coach kan have på de enkelte læreres 
udvikling, så vi også en positiv ”spillover” 
effekt af det gode coach-samarbejde, som 
handlede om, at skolens samlede kultur så 

ud til at udvikle sig. For eksempel så vi, hvor-
dan det, vi kalder lærernes netværk, ligeså 
stille ændrede sig på de skoler, hvor der var 
et velfungerende coach-samarbejde, sådan 
at de enkelte lærere i højere grad begyndte 
at søge råd hos kolleger, der besad den 
rette ekspertise og derfor kunne medvirke til 
at udvikle den enkelte lærers undervisning.” 

En anden vigtig sidegevinst af coach-
funktionen er, at den kan fungere som bin-
deled mellem de forskellige elementer i det 
’teacher learning system, som Paul Cobb 
taler om.

”Den dygtige coach kan for eksempel 
helt oplagt også fungere som teamleder og 
på den måde være med til at sikre, at der 
er sammenhæng mellem, hvad en gruppe 
lærere har været på kursus i, og den måde 

man i det enkelte team arbejder med at ud-
vikle hinandens undervisning på,” siger Paul 
Cobb. 

Ikke skolelederens  
forlængede arm
En række studier har vist, at coachens for-
hold til skolelederen er helt afgørende for 
coachens arbejde med lærerne. 

”Det viser sig, at det er vigtigt, at skolele-
deren forstår coachens rolle, og hvad coa-
chen forsøger at opnå. Og tydeligt støtter 
op om det. Det er til gengæld ikke vigtigt, at 
skolelederen har et fuldt dækkende billede 
af, hvordan højkvalitetsundervisning ser ud i 
de enkelte fag. Det er coachens bord.”

Paul Cobb bruger termen ”distribueret 
lederskab” til at forklare forholdet mellem 
skolelederen og coachen. Skolelederen bør 
give den del af sit mandat, der angår lærer-
nes faglige udvikling, til coachen,

”Distribuering af lederskab følger kontu-
rerne af ekspertise. Og hvis det handler om 
at støtte lærerne på en skole i at blive bedre, 
så er skolelederen og coachen et team, hvor 
det faktisk er coachen, der har den største 
ekspertise i at arbejde med lærerne om at 
støtte deres læring,” forklarer Paul Cobb.

Skolelederen skal involveres i samtalen 
om, hvilke lærere der skal arbejdes med. 
Men det ville hverken gå, hvis lærerne fik 
fornemmelsen af, at coachen ikke havde op-
bakning fra ledelsen, eller hvis lærerne ople-
vede, at coachen løb tilbage til ledelsen med 
en bedømmelse af lærerne.

”Ledelsen skal acceptere, at der er en del 
af coachens arbejde med lærerne, som de 
ikke kender til. Det handler ikke om at evalu-
ere lærerne, men om at støtte og forbedre.” 

Man vinder sin autonomi
Hvad tænker du om de reaktioner, dit tea-
cher learning system og coaching-funktio-
nen er blevet mødt med fra danske gymna-
sielærere og ledere?

”Det er min fornemmelse – uden at jeg 
kender omfanget – at det her i landet er læ-
rerens ret at træffe beslutninger om, hvad 
der skal undervises i, hvordan, hvornår og 
hvilke materialer der skal bruges osv. En 
form for lærer-autonomi, hvor man kan sige; 
’ja, okay, du underviser på din måde, og 
jeg underviser så på min måde.’ Den vil jeg 
gerne stille mig lidt kritisk overfor.”

MIST-projektet
MIST står for Middle-school 
Mathematics and the Institutional 
Setting of Teaching. Projektet er et 
forskning- og udviklingsprojekt, der blev 
gennemført af forskere fra Vanderbilt 
University i Nashville, USA.

Det overordnede mål er at svare på, 
hvordan man bedst udvikler og støtter 
udviklingen af matematikundervisning af 
høj kvalitet on a large scale. Projektet 
begyndte i 2007 og blev afsluttet 
i 2017. Undervejs har forskerne 
samarbejdet med matematiklærere og 
ledere i fire store by-skoledistrikter med 
tilsammen 360.000 elever.

>
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”Hvis der er ekspertise i 
rummet, så virker det.”
Tina Riis Mikkelsen, vicerektor, Silkeborg Gymnasium,  
Brian Krog Christensen, uddannelseschef,  
Silkeborg Gymnasium

Hvad tænker I om at udnæv-
ne de dygtigste lærere til 
coaches?

Tina Riis Mikkelsen:
”Først og fremmest handler 
det – coach eller ej – om at 
samarbejde lærerne i mellem 
for at gøre undervisningen 
bedre. Risikoen ved uformelt 
samarbejde uden struktur er, 
som de (Paul Cobb m.fl., red.) 
beskriver, at man bare taler 
om det, og at der ikke kommer 
noget ud af det.”

Brian Krog Christensen:
”Vi lægger mærke til, at deres 
forskning siger, at hvis man 
bare sætter nogle lærere 
sammen, som så at sige er på 
samme niveau, så sker der ikke 
noget særligt. Vi føler egentlig, 
at der er sket noget i vores 
projekt-teams, men vi tror på, 
at der kan ske endnu mere, og 
at det kan være fremmende for 
undervisningen, at der kommer 
endnu mere struktur på.”

Hvad er det vanskeligste ved 
coach-ideen?

Brian Krog Christensen:
”Der vil være mange, mange 
kvalificerede lærere, som ville 
blive forbigået, hvis vi skulle 
finde en eller to per fag. Så det 
ville på sin vis være urimeligt, 
og på sin vis ville det skabe 
unødvendigt splid. Det er jo 
ikke sådan, at man skal sige, 
“nu er I fire sammen, og det er i 
øvrigt dig, der er den dygti-
ge.” Hvis der er ekspertise i 
rummet, så virker det. Og det 
kunne jo være, at de tre er rigtig 
fremragende undervisere, og 
den fjerde måske lige er lidt 
uerfaren.”

Tina Riis Mikkelsen:
”Det er klart, at der både skal 
være ekspertise og en form 
for ledelse i rummet. Og kan 
man ramme den samme, så er 
det jo alle tiders. Men at tro, at 
man kan gå hjem og finde tre 
coaches til hele gymnasiet. Vi 
har 150 lærere, og der vil vi nok 
gå bredere ud og lave nogle 
mindre grupper, der skal sam-
arbejde, så der på den måde 
vil være lærere, der vil fungere 
som en form for projektledere.”

Hvordan kan I implementere 
det i praksis hos jer?

Brian Krog Christensen:
”Vi sigter helt sikkert mod at 
involvere … jeg er lige ved at 
sige alle … men nærmest alle 
lærere. Men som Paul Cobb 
også sagde, kan det være rigtig 
godt at starte i det små. Så lige 
nu sigter vi mod et pilotprojekt, 
hvor der bliver præsenteret 
nogle tanker om, hvorvidt vi 
kunne gå denne her vej og lave 
vores egen model.”

Tina Riis Mikkelsen:
”Vi vil se, hvem der vil løbe med 
den udfordring fra starten og så 
bygge videre på det.”

Brian Krog Christensen:
”Vi arbejder i forvejen med 
projektledere og faggruppe-le-
dere. Vi er vant til, at nogle har 
bolden, som skal være ledende 
i en proces med nogle kolleger. 
Det er vel det, vi skal sigte imod 
og bygge på.”

”En coach kan give noget 
andet end en leder”
Majken Bach Myhr, uddannelsesleder, Randers Statsskole, 
Lene Feldstein, medlem af pædagogisk udvalg (PU)  
og formand for pædagogisk råd, Randers Statsskole

Hvad tænker I om at udnæv-
ne de dygtigste lærere til 
coaches?

Lene Feldstein:
”På en måde er det en fremmed 
tanke pga. vores lighedskultur. 
Men der er også sket noget 
siden 2005, hvor vi fik klasse-
teams. Jeg kan tydeligt huske, 
hvordan det var i begyndelsen. 
Man var meget nervøs over, at 
andre skulle bestemme over 
en. Men det har vi ligesom lært 
at leve med. Derudover har vi 
også nogle strukturer, hvor alle 
nye lærere gennem pædago-
gikum udsættes for en eller 
anden form for coaching. Vi 
talte om, at man kunne bygge 
ovenpå den vejledning, man har 
der. Og vi har nogle kursusle-
dere, som måske også har et 
overblik over, hvem der er gode 
i den vejlederrolle.”

Majken Bach Myhr:
”Jeg kan rigtig godt lide hans 
tankegang. Men om det lige 
skal hedde ”coaches”, ved jeg 
ikke. Jeg kan meget bedre lide 
ordet ressourcepersoner. Og 
selvom vi bruger et andet ord, 
kan vi sagtens overføre og an-
vende de principper, Paul Cobb 
taler om. En coach, som en 
ressourcestærk lærer, kan give 
noget andet, end en leder kan. 
Det er ret vigtigt. Vores lærere 
er jo dygtige fagpersoner, så 
vi har en stor ressource i vores 
lærerstab allerede. Jeg tror ikke, 
at coaches skal komme udefra.”

Hvad er det vanskeligste ved 
coach-ideen?

Majken Bach Myhr:
”Det er kulturen – at alle lærere 
er lige. Det er den norm og 
kultur, vi har på skolerne – og 

det er den, der skal rykkes ved. 
Man skal turde tage imod råd 
fra en ligeværdig kollega.”

Lene Feldstein:
”Det er vigtigt, at lærerne føler, 
at det er en person, der er kvali-
ficeret til at give gode råd. Hvis 
de ikke oplever, at personerne 
leverer kvalitet, vil det ikke blive 
accepteret men blive set som 
unødvendigt – “vedkommende 
kan da ikke komme der og sige 
noget. Det ved jeg da godt i 
forvejen.” Lærerne skal have 
tillid til disse personer.”

Hvordan kan I implementere 
coach-tanken hos jer?

Majken Bach Myhr:
”Jeg ser i hvert fald et poten-
tiale i vores kursusledere. Paul 
Cobb sagde, at man både 
skulle ”support and press” 
– støtte og skubbe – lidt til 
lærerne. Og det er det, en 
kursusleder kan, bør og gør 
for at udvikle kvalitet. Så jeg 
tænker, vi skal få klædt nogle 
af de funktioner på, som vi 
allerede har, til at udleve dette i 
et bredere spektrum. De er jo i 
forvejen i en form for coach-rol-
le.”

Lene Feldstein:
”Det er noget med at udvide 
den stab af folk, der har de 
kompetencer. Det her handler 
rigtig meget om teknik -hvordan 
man gør. Vi er rigtig gode til at 
sidde over frokosten og fortælle 
om, hvordan vores egen under-
visning er. Men det her handler 
om at stille spørgsmål til andres 
undervisning. Vi er gode til at 
snakke om, hvad vi gør men 
ikke så meget hvorfor.”

Paul Cobb
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Paul Cobb understreger, at han blot for-
klarer, hvordan han ser på spørgsmålet, og 
at det selvfølgelig er op til den danske skole-
kultur, hvordan man stiller sig.

”Jeg er ikke ude i et eller andet naivt im-
perialistisk ærinde; ”you’ve got your culture 
all wrong…”, hvis du forstår, hvad jeg mener. 
Men for mig at se modarbejder den form for 
lærer-autonomi professionaliseringen af læ-
rergerningen. Se på alle andre professioner. 
De får ikke alle sammen lov til selv at finde 
på, hvordan den enkelte vil gribe sit fag an,” 
siger Paul Cobb. Han trækker først paral-
leller til medicin og jura, men breder hurtigt 
sammenligningen ud til håndværksfag bredt 
betragtet.

”De lærer alle sammen af hinanden og 
har udviklet et fælles repertoire af værktø-
jer, kompetencer og sprog. Vi (lærere og 
undervisere, red.) famler stadig rundt for at 
udvikle et fælles sprog… Vi har virkelig lang 
vej endnu,” siger Paul Cobb. 

Overvejelserne om, hvordan vi skal forstå 
læreres autonomi, får Paul Cobb til at nævne 
Piaget. 

”Autonomi er et Piagetbegreb, og mange 
tolker det sådan, at det betyder, at elever 
kan gøre, hvad de vil – at de skal arbejde 
og lære på deres egen måde. Men en anden 
betydning af autonomi, som jeg og mine kol-
leger er kommet til at omfavne, er, at vi vil 
have autonome elever – fx autonome mate-
matik-elever. Og hvad betyder så det? Det 
betyder, at børnene skal vide noget. De skal 
vide, hvad der tæller som et acceptabelt ma-
tematisk argument – og hvad der ikke gør. 
Autonomi er noget man vinder ved at vide 
noget.”

Det samme gælder for lærerne i deres 
autonomi, mener Paul Cobb.

”Hvad er et acceptabelt pædagogisk ar-
gument og ræsonnement? Vi skal da kunne 
retfærdiggøre vores undervisning og elever-
nes læringsmuligheder. Jeg skal ikke gøre 
ting for min egen bekvemmeligheds skyld 
eller for at appellere til autoriteterne. Og 
mit argument vinder altså ikke, fordi jeg har 
undervist i 20 år, og du kun har undervist i 
fem.” 

I Danmark er Paul Cobb desuden blevet 
mødt med en vis skepsis over, at coach-rol-
len skulle karambolere med en dansk lig-
hedskultur. Her forsøger Cobb at afbøde 
sammenstødet ved at konkretisere sin 
pointe.

”Det handler ikke om, at nogle er bedre 
end andre, fordi de har været ansat i flere 
år. Og det handler heller ikke om, at nogen 
er en bedre lærer end andre. Men måske er 
en lærer særligt god til at introducere udfor-
drende opgaver for eleverne. Og måske er 
en anden lærer dygtig til at planlægge dis-
kussioner for hele klassen. Og måske har en 
lærer særlig ekspertise i at organisere grup-
pearbejde. Hvis vi bliver så specifikke, ville 
jeg glæde mig over, at jeg havde kolleger, 
jeg kunne lære af.” ●

Paul Cobb er professor ved Vanderbilt University, 

Nashville, USA, hvor han gennem flere årtier har 

været en af verdens førende uddannelsesforskere 

og matematikdidaktikere. Igennem de seneste ti 

år har han stået i spidsen for MIST-projektet, hvor 

han og hans forskningsteam har undersøgt, hvor-

dan man bedst støtter læreres læring og udvikler 

undervisning af høj kvalitet. 

På www.gymnasieforskning.dk kan du læse 

mere om Paul Cobb og hans forskning og bl.a. se 

hans oplæg om coaching.

Et samlet system til støtte for læreres læring
I MIST-projektet identificerede Paul Cobb 
og hans kolleger fire forskellige typer støtte 
til den enkelte lærers læring og udvikling af 
sin undervisning. Paul Cobb argumenterer 
for, at hvis man som skole vil understøtte 
den enkelte lærer i at udvikle sin under-
visning, skal man betragte de forskellige 
typer støtte som et samlet system – som 
et ’teacher learning system’, hvor de fire 
forskellige elementer supplerer og under-
støtter hinanden.

Et ’teacher learning system’ består af 
følgende fire komponenter: 

Kurser 
Kurser kan i visse sammenhænge være 
nødvendige, men selv kurser af høj kvalitet 
kan sjældent stå alene, hvis det skal føre til 
egentlig udvikling af praksis.  

”I de fleste tilfælde så vi ikke et eneste 
blivende spor i klasseværelset af enkeltstå-
ende kurser. Hvis kurser derimod bliver sat 
ind i en ramme, hvor lærerne efterfølgende 
bliver støttet og samarbejder om at imple-
mentere den nye viden i deres undervis-
ning, kan det give mening.”

Teamsamarbejde
Læreres samarbejde om at planlægge 
og udvikle undervisning har længe været 
udpeget af både forskningen og praktikere 
som en vigtig kilde til at udvikle undervis-
ningen. I MIST-projektet har de undersøgt, 
hvad der skal til for at teamsamarbejde gør 
en forskel i praksis. 

”Det er ikke nok bare at sætte nogle 
lærere sammen og bede dem om at samar-
bejde. Det afgørende er kvaliteten af sam-
arbejdet. Og det forudsætter blandt andet 
en dygtig facilitator, som ved, hvordan man 
samarbejder om at udvikle undervisning 

og kan lede arbejdet. Når den nødvendige 
ekspertise ikke var til stede i samarbejdet, 
kunne vi faktisk ikke se nogen effekt af 
teamsamarbejde i undervisningen.”

Coaching 
Coaching-funktionen er ikke rigtig brugt i 
Danmark, men meget udbredt i det ame-
rikanske skolesystem. En coach er ansat 
på skolen og arbejder enten enkeltvis eller 
med en gruppe af faglærere om at udvikle 
deres undervisning gennem for eksempel 
co-teaching, feedback og observation. 

”I coaching er man på en anden måde 
end ved andre former for professionsud-
vikling helt tæt på praksis og samarbejder 
om lærerens undervisning. Samtidig kan 
coachen også fungere som et bindeled 
mellem de forskellige elementer i ’teacher 
learning’ systemet.”

Netværk. 
Lærer-netværk handler om, hvilke kolleger 
man normalt søger råd hos i dagligdagen 
på sin skole. Der er således tale om de 
uformelle strukturer på en skole, som kan 
være svære at styre og organisere. Men 
MIST-projektet viser, at de andre elementer 
i ’the teacher learning system’ og særligt 
coach-funktionen kan have en positiv indfly-
delse på, hvem lærere søger råd hos. 

”Det har vist sig, at hvis lærere hen-
vender sig til kolleger, der har en mere 
nuanceret tilgang til praksis end de selv 
har, så har det en positive effekt på deres 
egen undervisning. Det gælder omvendt 
ikke, hvis læreren, man søger råd hos, er 
på samme niveau, som én selv. Man kan 
som skole således vinde meget, hvis man 
kan udvikle en netværkskultur, hvor lærere 
søger råd dér, hvor ekspertisen findes.”

Paul Cobb
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