PÆDAGOGISK GRUNDSYN
Min overordnede tilgang til undervisning er klart konstruktivistisk, idét jeg har erfaret, at de studerende lærer bedst ved
selv at bygge deres viden op, med udgangspunkt i den viden de allerede har, i en vekselvirkning med underviser,
undervisningsmateriale, og andre studerende.
Dette betyder bl.a., at jeg tilstræber at de studerende får en dybtgående, og analyserende tilgang til deres egen læring, i
modsætning til den udenadslære, som jura ellers har et mere eller mindre berettiget ry for at opelske. Samtidig ser jeg det
som min fornemste opgave konstant at lede de studerende ind i deres nærmeste udviklingszone (Vygotsky, 1978, s. 86),
hvor de nok føler sig udfordret, men ikke overvældet. Det er selvsagt ikke en nem opgave med mere end 150 studerende,
idét de naturligt ikke vil have det samme niveau alle sammen, men det er ikke desto mindre det, der er mit mål.
Overordnet arbejder jeg med en målsætning om at de studerende skal være aktive under forelæsningerne. Derfor
arbejder jeg meget med at lægge små cases ind i forelæsningerne, og beder de studerende om at løse dem i
summegrupper. På den måde får de studerende mulighed for selv at formulere deres opfattelser, eller sagt på en anden
måde, mulighed for at konstruere deres egen viden.
Jeg arbejder grundlæggende med to former for cases: Cases, der kun handler om det aktuelle emne, der er ved at blive
gennemgået, og cases, der trækker tråde tilbage til tidligere gennemgået pensum. Så vidt muligt veksler jeg imellem de to
former, så de studerende både bliver udfordret ift. det aktuelle emne, og får lov til at arbejde koncentreret med en isoleret
problemstilling, og så de får repeteret tidligere pensum, hvorved denne viden lagres bedre i langtidshukommelsen. (Dolin,
2013, s. 74-75)
Derudover trækker jeg så vidt muligt eksempler fra nutidens samfund ind i casene, for at sætte pensum ind i en aktuel
sammenhæng, og derved fremme de studerendes engagement og evne til at sammenholde teorien med praksis. (Dolin,
2013, s. 81)
Når et spørgsmål fra en studerende i øvrigt giver anledning til det, benytter jeg gerne spørgsmålet som case i
forelæsningen ved at fremhæve at det er et væsentligt spørgsmål, og at jeg derfor gerne vil høre de øvrige studerendes
argumenter om samme. Det giver nogen gange anledning til en del diskussion, og fungerer derfor som aktiverende
aktivitet med en høj grad af studenterinddragelse. Ved således at opløfte spørgsmål fra en enkelt studerende til et fælles
problem for alle de studerende signalerer jeg også at spørgsmål tages seriøst, og at de studerendes undren er
konstruktiv. De kan bidrage til diskussionen i kraft af deres egen viden, og deres forforståelse og egne holdninger, hvilket
igen er en grundsten i det konstruktivistiske læringssyn. (Dolin, 2013, s. 70)
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