Et eksempel på case til station 1
Udgangspunktet for samtalen er en case fra skolens hverdag.
Der er fokus på ansøgers evne til at kunne samarbejde og forholde sig til egne
styrker og begrænsninger, da det er en forudsætning for at kunne indgå i
professionelle relationer. Der er også fokus på evnen til at identificere og forholde
til etiske problemstillinger og de hensyn, man som professionel er nødt til at kunne
tage i en given situation.
Der er desuden fokus på ansøgers motivation for at søge ind på
læreruddannelsen.
Stationen omhandler domænerne motivation, samarbejdsevne og personlig
integritet samt etisk formåen.

Caseeksempel
Baggrund
En gruppe lærerstuderende er i praktik i en 5. klasse. De har forberedt, at
eleverne i grupper skal lave et orienteringsløb i matematik, hvor de skal
anvende en app på telefonen til at finde nogle poster rundt omkring på skolen.
På disse poster er der matematikopgaver, som grupperne skal løse sammen.
Det lykkes for de fleste. I den fælles gennemgang på klassen sker følgende:

Situation
Midt i gennemgangen af opgaverne løber Sofie pludseligt ud af klassen, og en
af praktikanterne, Anders, løber efter hende. Han indhenter hende på gangen,
hvor hun grædende fortæller, at nogle af drengene forfulgte hende og filmede
hende under løbet, og selvom hun sagde, at hun ikke ville have det, blev de
ved. Lige før kunne hun se, at de havde sendt det rundt til andre elever, fordi
hendes sidekammerat viste hende videoen.
Midt i deres samtale ringer klokken til frikvarter, og Sofie siger, at hun gerne
vil ud til de andre piger.
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Anders går tilbage til klassen, hvor han informerer de andre praktikanter samt
praktiklæreren Morten om, hvad der er sket. Praktikanten Line siger, at
situationen bekræfter, at der ville blive bøvl med de mobiltelefoner i
undervisningen.
”Jeg vidste, at eleverne ikke kunne styre det,” siger hun. Morten spørger de
andre praktikanter, hvad de tænker om situationen, og hvilke forslag de har til
løsninger. Anders vil gerne tale med klassen om, hvordan man skal opføre sig
overfor hinanden, mens Line mener, at det vil udstille Sofie for meget. Mens de
drøfter situationen, kommer Sofies veninde Tilde løbende ind i klassen og
fortæller, at nu har hele B-klassen også set videoen.
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