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Indledning 
Skolen er en institution, der involverer alle og har en vigtig samfundsmæssig funktion. 

Med reformen af læreruddannelsen i 2012 blev formålet ”… en fagligt stærkere og mere attraktiv 

læreruddannelse, der matcher folkeskolens behov…” (Forskningsministeriet, 2018). Reformen skulle være 

grundstenen for en endnu bedre folkeskole, og året efter fulgte folkeskolereformen, som skulle sikre et 

fagligt løft af folkeskolen (Uvm, 2013). Helhedsskolen indføres og et læringsmålstyret paradigme er født.  

Biesta indrammer skolen i et dobbelt historisk perspektiv, hvori der viser sig en spænding i selve skolens 

struktur: ”en spænding mellem behovet for at indfri samfundets krav og behovet for at holde disse krav fra 

livet” (2017, s. 19). Han påpeger, at selvom dette forhold stiller lærerne over for nogle særlige udfordringer, 

så ved den gode lærer, at et valg for barnet ikke er et valg mod samfundet, eftersom lærernes opgave i bund 

og grund går ud på at hjælpe børnene til at være i verden (Biesta, 2017, s. 20). Problemet i nutidens samfund 

er imidlertid, at samfundsstemmen er blevet dominerende. Biesta mener, at dette er sket i et sådant omfang, 

at man må spekulere over, ”om skolen stadigvæk er en skole, eller om den allerede har transformeret sig til 

noget ganske andet – et sted for arbejde og produktion snarere end et sted for schole (…)” (2017, s. 20).  

Engsig beskriver, hvorledes begrebet ’den empiriske vending’ er dukket op i debatten om nutidens skole 

(2019, s. 6). Ifølge Helmke er den empiriske vending et udtryk for ”en kritisk bevægelse fra en overvejende 

normativt forankret professionsviden og -udøvelse til et videnskabeligt vidensdomæne og en professionel 

praksis, der i stigende grad baseres på evidens” (Engsig, 2019, s. 6). Gruschka understreger i denne 

forbindelse, at pædagogikken mister sin egentlige betydning i denne bevægelse, og Benner påpeger, at ”en 

ensidig fokusering på uddannelsesmæssige output og unuancerede effektmålinger eroderer den didaktiske og 

pædagogiske mening” (Engsig, 2019, s. 7). Evidensforskningen og evidensbaseringen af pædagogisk praksis 

rummer ifølge Engsig en afgjorthed, og denne medfører nogle problematiske implikationer for den 

professionelle dømmekraft (2019, s. 7), som er central i al pædagogisk og didaktisk praksis. 

I en rapport fra 2016 (Pedersen, Böwadt, & Vaaben) beskrives det, at lærerne føler sig nødsaget til at stoppe 

for at forblive lærere. Lærerne beskriver det som en nødvendighed, da de efter reformen ikke oplever, at det 

er muligt at være den slags lærer, som de gerne vil være, inden for folkeskolens rammer (Pedersen, Böwadt, 

& Vaaben, 2016, s. 6). De mener, at det handler om etiske grunde, da tidsstyring, topstyring og målstyring 

fratager dem muligheden for at varetage deres kerneopgave; at tage hånd om børnene både fagligt og socialt.  

Ifølge ovenstående indrammes lærerens didaktiske handlemuligheder i spændingsfeltet mellem samfundets 

krav (en ydrestyring) og lærerfagets etos (pædagogisk, professionel dømmekraft - en indrestyring), og med 

lærernes begrundelser for at forlade folkeskolen in mente, må man erkende, at lærerne mangler måder at 

håndtere dette spændingsfelt på i en kompleks praksis. Som Biesta formaner, må spørgsmålet være, hvordan 

balancen mellem de forskellige krav til skolen kan genskabes (2017, s. 20). 
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Problemfelt 
På baggrund af ovenstående er projektets hovedformål at undersøge: 

Hvorledes udfolder lærernes didaktiske praksis sig i folkeskolen i spændingsfeltet mellem intentionen for 

undervisningen og den uforudsigelige praksis?  

- Hvilke forhold har indflydelse på lærernes didaktiske praksis? 

- Hvorledes kan et (fornyet) fokus på det didaktiske ’hvorfor’ være med til at udvikle lærernes 

didaktiske og refleksive faglighed?  

Læsevejledning  
I første del rammesættes projektet gennem projektets formål, og metodeafsnittet præsenteres. I anden del 

bearbejdes første del af projektets problemformulering, og lærernes didaktiske arbejde i spændingsfeltet 

mellem intention og handling udfoldes gennem analysen, hvilket danner afsæt for tredje del af projektet. I 

tredje del undersøges projektets anden del af problemfeltet, og de forhold, der har indflydelse på lærernes 

didaktiske praksis, belyses gennem en analyse af deres intentioner for undervisningen. Gennem dette blik 

indad på det didaktiske arbejde, belyses potentielle komponenter i lærernes didaktiske intentionalitet.  

Denne analyse danner afsæt for bearbejdning af problemfeltets sidste del, hvor jeg i et handleafsnit, med 

reference til aktuel forskning, forsøger at (videre)udvikle en didaktisk model. Den didaktiske model tager 

udgangspunkt i den viden, de foregående analyser har fremsat, og sammenholdt med forskning på området 

danner den udgangspunkt for, at projektet på et metarefleksivt niveau udarbejder egne didaktiske teorier på 

baggrund af en forening af praksis (fronesis) og forskning (techne). Projektet afsluttes med en samlet 

konklusion. 

Rammesætning 
Bachelorprojektet arbejder ud fra den antagelse, at pædagogik er en refleksionsvidenskab, ”der til stadighed 

må genoverveje sit grundlag, det vil sige genoverveje opdragelsens muligheder i lyset af ændrede 

samfundsmæssige og historiske forhold” (Rasmussen, 2004, s. 10). Set i et Schleiermachersk perspektiv, kan 

den pædagogiske videnskab betragtes som en refleksionsvidenskab, der vedrører intervention. Rasmussen 

plæderer for, at definitionen på interventionen, som beskæftiger sig med spørgsmålet om, hvad den ældre 

generation vil med den yngre, også må omfatte et spørgsmål om, ”hvad samfundets uddannelsessystem vil, 

når det intervenerer i forhold til hele livsforløbet, og hvorfor samfundet intervenerer, som det gør” (2004, s. 

10) På baggrund af dette kan pædagogisk videnskab forstås som et område, der ”beskæftiger sig med 

spørgsmål om intervention i form af omsorg, disciplinering (…), undervisning og dannelse (Rasmussen, 

2004, s. 10).  
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Projektets ståsted er således funderet i pædagogisk teori, og i dette perspektiv har læreren et ansvar for at 

intervenere for at ”bringe sammenhæng mellem det lærende barn på den ene side og verdens mangfoldighed 

på den anden side” (Oettingen, 2017, s. 36).  

Afgrænsning og undersøgelsens formål 

Undersøgelsesprocessen har frembragt mange perspektiver, som kan have indflydelse på og videreudvikle 

mit problemfelt. I projektet perspektiveres der udad til ydrestyrede forhold, som har indflydelse på lærernes 

didaktiske praksis, og set i et handleperspektiv, er der i aktuel forskning mange relevante bud på, hvordan 

man kan håndtere problemfeltet fra top-down (jf. aktionslæringsprocesser og didaktisk belægsanalyse på 

ledelsesniveau (Lund), afprivatisering af undervisning og professionelle læringsfællesskaber (Albrechtsen)). 

Om end disse perspektiver er relevante, er dette projekts formål at finde frem til lærernes handlemuligheder i 

dette spændingsfelt, og herigennem højne lærerprofessionen indefra. 

Dermed er intentionen for projektet at afdække lærernes didaktiske praksis, som den udfoldes i skolen, for at 

analysere de forhold, som influerer denne i spændingsfeltet mellem intention og handling i praksis, for at 

bruge disse i et handleperspektiv, som positionerer læreren som ansvarligt, professionelt og handlende 

subjekt.  

Didaktisk intentionalitet 
A. von Oettingens forsøg på at bringe den almene pædagogik tilbage til den pædagogiske forskning og 

udvikling (Qvortrup, 2012, s. 135) sætter fokus på lærerens dannelse til myndighed. Hans pointe er, at ”selv 

om der opstilles nok så mange politiske slutmål og læreplaner, slipper læreren ikke for hele tiden at stille sig 

selv spørgsmålet om, hvad hensigten med undervisningen er” (Qvortrup, 2012, s. 136). Med dette in mente 

tager projektet udgangspunkt i Thomas Iskovs begreb, didaktisk intentionalitet. Iskov beskriver didaktisk 

intentionalitet som ”et begreb for lærerens opmærksomhed på forhold i omverdenen, hensigter med 

undervisningen, planlægningsmæssige valg og sammenhængene herimellem” (2017, s. 286). Iskovs begreb 

arbejder dermed i spændingsfeltet mellem de vilkår og betingelser der er for lærerens pædagogiske arbejde 

og lærerens egen indre verden, hvor ”den pædagogiske rationalitet træder frem i form af viden, værdier og 

hensigter relevant for forestående og gennemførte didaktiske beslutninger” (Iskov, 2017, s. 286). Hermed 

betinges navigationen i spændingsfeltet af lærerens refleksive indsigt i egen intentionalitet.  

Metodeafsnit 
I følgende redegøres for det videnskabsteoretiske afsæt samt projektets metodik. Empirien i 

bachelorprojektet er indhentet på to folkeskoler, hvor tre lærere har stillet sig til rådighed for interview og 

observation. Empirien er indsamlet over 7 uger på den ene skole, samt 8 uger på den anden skole. 
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Videnskabsteoretisk afsæt 
Undersøgelsens genstand, lærerens didaktiske praksis, er forbundet med lærerens subjektivitet. Derfor tages 

der udgangspunkt i den kvalitative forsknings udlægning af fænomenologi, som et begreb ”der peger på en 

interesse for at forstå sociale fænomener ud fra aktørernes egne perspektiver og beskrive verden, som den 

opleves af subjekterne, ud fra den antagelse, at den vigtige virkelighed er det, mennesker opfatter den som” 

(Kvale & Brinkmann, 2015, s. 48). Lærerne betragtes som didaktisk handlende subjekter, og grundet 

projektets afgrænsning, er det deres didaktiske praksis og handlemuligheder heri, der er i fokus. 

Endvidere anlægges et hermeneutisk perspektiv, for at skabe en sammensmeltning af forståelseshorisonter 

(Gadamer). Husserl mener, at hvert individs erfaringer er udgangspunktet for forståelsen af virkeligheden, 

hvorfor hermeneutikken arbejder med at forstå og oprette kommunikation mellem menneskers forskellige 

erfaringer og forestillingsverdener (Mattsson, 2014, s. 92). Der kan så at sige etableres en hermeneutisk bue, 

som gør det muligt, at bygge bro over kløften mellem den ene og den anden forestillingsverden (Mattsson, 

2014, s. 92).  

Meningsfortolkningen ”ophøjer menneskelivet fra en biologisk, animalistisk tilstand til noget i retning af en 

åndelig tilstand og selvbevidsthed” (Ricoeur) (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 283), hvorfor Ricoeurs 

hermeneutik ikke kun handler om fortolkning, men også om fortolkningens mulighed for menneskets 

erkendelse.  

Metodetriangulering 
Mit metodiske design afspejler problemfeltets kompleksitet og søger at gøre det tilgængeligt gennem 

synliggørelse og systematisering af denne via forskellige metodiske tilgange. Endvidere søges der gennem 

trianguleringen at styrke undersøgelsens validitet. 

Der gøres brug af følgende metoder:  

- Livsverdensinterview: Fænomenologisk inspireret. 

- Argumentative interview: Kritisk hermeneutik – didaktisk belægsanalyse. 

- Observation: Kvalitative af lærernes undervisning - hermeneutik.  

På baggrund af følgende metoder trianguleres der i dataindsamlingsprocessen, hvor dataene produceres 

gennem de to interviewformer samt de kontinuerlige observationer af lærernes undervisningspraksis. 

Endvidere trianguleres data og metoder også i den analytiske proces, hvilket kan ses i bilag 1.  

Forskningsinterviewet  

Forskningsinterviewet er en kommunikativ hændelse, hvor der samtales om et afgrænset tema, og hvor den 

der interviewer, er en del af samtalen. Som Kvale peger på, kan ordet ”interview” tolkes som en udveksling 

af synspunkter (views) mellem to eller flere personer (inter) (Solud, 2014, s. 141).  
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Interviewet har en hverdagssamtalepræget karakter, men har et professionelt formål og er semistruktureret, 

hvilket betyder, at det ”hverken er en åben hverdagssamtale eller et lukket spørgeskema” (Kvale & 

Brinkmann, 2015, s. 49). Interviewene udføres i overensstemmelse med interviewguides, hvor der fokuseres 

på temaer relevante for problemfeltet, hvorfor det på forhånd er defineret, hvilke temaer 

forskningsinterviewet behandler (Solud, 2014, s. 144). Der er, med inspiration fra Kvales forskellige 

spørgsmålsformer  (Solud, 2014, s. 145), gjort brug af forskellige spørgeformer i livsverdeninterviewet. 

Disse præsenteres kort i præsentationen af omtalte interviewform. 

Livsverdensinterview – præsentation af lærernes didaktiske livsverden 

For at forstå lærernes didaktiske praksis i spændingsfeltet mellem intention for undervisning og handling i 

praksis, må man starte med at opleve verden fra lærernes perspektiv.  

Det semistrukturerede livsverdensinterview forsøger i et fænomenologisk perspektiv at forstå temaer fra 

”den levede hverdagsverden ud fra subjekternes egne perspektiver” (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 49). 

Interviewformen søger at indhente en beskrivelse af lærernes praksis med henblik på at få et indblik i de 

fænomener, lærerne oplever, hvorfor den interviewedes livshistorie er central som indsigtsgiver i det, der 

betyder noget for den interviewede.  

Bachelorprojektets problemfelt er baseret på mine subjektive erfaringer som lærerstuderende. 

Livsverdensinterviewet kan indhente ny information og nye indfaldsvinkler, og herigennem tilvejebringe en 

forståelse af lærernes hverdagsverden, som er viden uden for min egen livsverden. Livsverdensinterviewet 

bruges i beskrivende forstand, og afspejler derfor doxa ud fra et fænomenologisk perspektiv. 

I livsverdensinterviewet er der i høj grad benyttet direkte, indirekte og specificerede spørgsmål, ligesom 

tavshed har været afgørende for interviewpersonernes mulighed for at reflektere i samtalen. Se 

fremgangsmåde i bilag 2. 

Argumentative interview – didaktisk belægsanalyse  

Intentionen med det argumentative interview er at ophøje mennesket til en åndelig tilstand og selvbevidsthed 

gennem en bevægelse fra doxa til episteme; m.a.o., ”fra en tilstand af blot at være påståelig til at kunne 

undersøge og begrunde, hvad de mente var tilfældet” (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 60).  

Gennem interviewformen, der er inspireret af den didaktiske belægsanalyse, spørges der ind til didaktikkens 

’hvorfor’ gennem et afsæt i begrundelserne (hjemmel og belæg) bag en given påstand, ytring eller mening 

om undervisningen (Lund, Moll, & Sunesen, 2020, s. 7). 

Følgende metode kan fremkalde vigtige beskrivelser og fortællinger om menneskers oplevelser, fortællinger, 

håb og drømme (doxa), men de kan også bruges ”som samtalebaserede måder at producere episteme på - 

viden, der er diskursivt begrundet i en samtale” (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 60). 
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Formålet er herigennem at eksplicitere lærernes ’tavse’ praksis gennem en åbning af fænomenerne i deres 

livsverdener, hvorfor analysen kan agere stillads for samtalen om lærernes undervisning samt deres 

didaktiske valg og fravalg. Den didaktiske belægsanalyse bruges dermed med henblik på at eksplicitere 

lærernes praktiske argumenter, hvorudfra jeg kan meningstolke og nå frem til en gyldig og fælles forståelse 

af en teksts mening (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 80). 

Hermed indfinder de argumentative interview sig i et kritisk hermeneutisk paradigme (Ricoeur), hvor jeg 

gennem objektivering af teksten via. den didaktiske belægsanalyse, distancerer mig fra min egen forståelse 

heraf, og dermed opnår større mulighed for erkendelse (Kvale & Brinkmann, 2008, s. 69). 

Spørgsmålene er de samme som fremkommer i livsverdensinterviewet, men er udbygget vha. den didaktiske 

belægsanalyse (se fremgangsmetode i bilag 3).  

Observation - af lærernes didaktiske praksis 

Der er observeret på lærernes handling i praksis.  

Observationen sætter mig som forsker i en anden position, hvor jeg gennem mine sanser som registrerer og 

nedfælder, aldrig kan være helt objektiv, da det er mine sanser, der indhenter informationer, og fordi, det, 

altid er filtreret gennem noget, jeg ved fra tidligere (Germeten & Bakke, 2014, s. 121). Hermed understøttes 

det hermeneutiske perspektiv. 

Observationerne registreres som feltnotater, hvorfor de fastholdes i et åbent skema med plads til beskrivende 

registreringer (fænomenologi), samt fortolkende tanker (hermeneutisk forståelse). Observationsnoterne er 

taget med en intention om objektivt at beskrive hvad der foregår, gøres og siges, således at fortolkningen af 

dette kan danne rammen for forståelsen. Endvidere er der i observationsarket gjort plads til mine subjektive 

refleksioner, som indeholder min oplevelse (min livsverden), da observationerne bliver brugt hermeneutisk i 

forhold til problemfeltet. 

Databehandling 
Interview som forskningsmetode beskrives som en proces, der løber over flere faser. Undersøgelsen gør brug 

af Kvales syv faser; tematisering, planlægning, gennemførelse, transskribering, analyse, verificering og 

rapportering (Solud, 2014, s. 140). I tematiserings- og planlægningsfasen er der udarbejdet interviewguides 

(bilag 2 og bilag 3).  

Efterbearbejdelsen af den indsamlede empiri består (jf. Kvale) af transskribering, analyse, verificering og 

rapportering (Solud, 2014, s. 140). Transskriberingsprocessen (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 236) af 

interviewene er præget af bachelorprojektets søgen efter at beskrive lærernes didaktiske livsverden så 
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nuanceret som muligt, hvorfor indholdet i interviewet ikke er blevet bearbejdet i transskriptionsfasen og 

tænkepauser er medtaget med ”…”.  

I analysen kodes empirien og ved gennemlæsning af udskrifterne kodes relevante passager. Projektets 

kodning indgår ”i en kvalitativ analyse af relationerne til andre koder og til kontekst og 

handlingskonsekvenser” (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 262), og gør brug af Glaser og Strauss’ Grounded 

theory, og definerer den handling eller oplevelse, der beskrives af den interviewede. På baggrund af 

kodningen gennemsøges empirien for nøgleord, som identificeres, konstateres og sammenlignes. Kodningen 

af observationerne findes i bilag 4, livsverdensinterviewet i bilag 5 og de argumentative interview i bilag 6.  

Observationsdataene behandles kvalitativt, hvorfor dataene kodes for bestemte temaer, ytringer, interaktioner 

og handlinger gennem en indholdsanalyse. Dataene knytter sig til det enkelte subjekt og bruges i et 

forståelsesperspektiv, hvorfor formålet med analysen er en forståelse for dynamikkerne i den undersøgte 

begivenhed set i et helhedsorienteret perspektiv.  

Sammenhæng mellem metodevalg og analyser 

Metoderne og rækkefølgen de er brugt i, afspejler den erkendelsesproces, der har været i udarbejdelsen af 

projektet. Livsverdeninterviewet bruges som indsigtsgiver i lærernes livsverden, som gennem interviewet har 

til formål at præsentere lærernes intentioner for undervisningen. Disse danner afsæt for de argumentative 

interview, hvis formål er at eksplicitere lærernes didaktiske intentioner - didaktikkens ’hvorfor’ - gennem 

belægsanalyse. Sidst men ikke mindst danner observationerne rammen om en forståelseshorisont, hvor 

lærerens intentioner for undervisningen udmøntes i handlinger i praksis. 

Tilsammen udfolder metoderne et blik på lærernes didaktiske arbejde i folkeskolen. Dette blik bruges med 

analytisk formål, hvor metoderne danner fundamentet for en analyse af de forhold, der har indflydelse på 

lærernes praksis. Dertil gøres brug af Iskovs matrice over potentielle komponenter i lærerens didaktiske 

intentionalitet (2017, s. 293). Metodernes bidrag til analyserne er udgangspunktet for det handleforslag, der 

arbejder med problemfeltets sidste område. 

Analysemetoderne kvalificeres gennem sammenføjningen af de tre læreres respektive livsverdener, hvorfor 

disse udgør dele, der kan fortolkes i et større perspektiv. Der er valgt tre lærere med det formål at skabe en 

’generaliserbarhed’, således at feltet ikke kun repræsenterer én lærers livsverden, men tre læreres 

livsverdener. 

Analyse 1 – lærernes didaktiske praksis  
Grundet bachelorprojektet omfang og mit valg om at inddrage tre læreres praksis, skal følgende analyse ses 

som et smalt udsnit af lærernes livsverden. Analysens grundlag udgør derfor kun et lille udsnit af den 

samlede empiri, og analysen repræsenterer et lille udsnit af lærernes praksis. Endvidere kvalificerer den 
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ovenomtalte generaliserbarhed konklusionernes berettigelse, ligesom den senere analyse bruger et større 

udsnit af den indsamlede empiri.  

Lærerne i analyserne er som følger:  

- Lærer 1: en ældre, erfaren lærer, 40 års praksiserfaring 

- Lærer 2: midaldrende, erfaren lærer, 15 års praksiserfaring 

- Lærer 3: yngre, nyuddannet lærer, 1,5 års praksiserfaring 

I følgende analyse præsenteres lærernes livsverdener gennem de tre metodeformer (livsverdensinterview, 

belægsanalyse og observation), hvorefter lærernes praksis analyseres ud fra Schöns begreb om refleksion i 

og over praksis. Schön mener at refleksion er central i udviklingen af professionel kompetence. Som 

professionel må man være opmærksom på, hvad man foretager sig, og ”hvordan de eller det, man arbejder 

med, reagerer på ens handlinger”, og ”at man forsøger at blive klar over sammenhængen mellem, hvad man 

gør, og hvordan omverdenen reagerer, så man bliver stedse bedre til at gøre det, som frembringer den 

virkning, man ønsker.” (Weirsøe, 2020, s. 6). Schön opererer med refleksion i handling og refleksion over 

praksis.  

Lærer 1  
Lærer 1 beskriver i livsinterviewet sin forberedelse til en engelsktime i 5. klasse på følgende måde:  

Vi har jo vores årsplaner og bogsystemer… F.eks. nu her i engelsk, der er vi jo i gang med Fairy tales i 

let’s do it, så der skal de bare læse kapitlet og svare på spørgsmålene, og så bruger jeg forberedelsen 

på noget andet, laver kort eller spil, eller sådan noget. Nogle gange, så kan jeg også stå hjemme ved 

køkkenvasken, og få en ide til et eller andet, og så tænker jeg, hvad kan vi bruge det her til. 

I det argumentative interview argumenterer hun for valgene på følgende måde: 

 

 

I observation af undervisningen ses det, at intentionerne for undervisningen ikke gennemføres. Læreren 

ændrer sin plan, og løser i stedet opgaverne med eleverne i plenum. Læreren beskriver efterfølgende 

episoden på følgende måde: 

Det er sjældent at det sker, (…) Det var faktisk okay, tænker jeg, at det (…) sker for sådan en garvet 

hund som mig…. At FUCK (…) panik, panik… Hvad griber du lige i her, for du kan ikke sige til dem, 

nu tager I jer lige sammen (…) de kræver for meget hjælp, og det var der jeg simpelthen fik ondt i 

maven… og søvnløse nætter over det. Fordi, jeg havde simpelthen ikke set at det var så massivt.... men 

Påstand Belæg Hjemmel Rygdækning 

Det er nemt at bruge let’s do it  

i undervisningen. 

Let’s do it har indbyggede 

læringsmål for eleverne, og jeg 

kan bruge forberedelsestiden på 

noget andet. 

Når jeg bruger let’s do it i 

undervisningen er jeg sikker på 

at eleverne når det de skal, og 

lærer det de skal svarende til 

klassetrinnet, og jeg sikrer mig, 

at jeg har mere tid til 

forberedelse.  

Lærebøger er lavet af 

fagfolk, og derfor lærer 

eleverne det de skal.  
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så tænker jeg, burde du have vidst det? Ja, det gjorde du måske nok. Men, men jeg havde ikke tænkt det 

til ende, fordi at mange gange, så er vi hjulpet langt hen ad vejen i de der skriftlige opgaver i 

lærebøgerne, synes jeg. (…)  

Ifølge Schön refererer refleksion i handling til opmærksomheden på andres respons (Lund & Rasmussen, 

2006, s. 426). I ovenstående tilfælde er der et misforhold mellem lærerens intention for undervisningen og 

handlingen i praksis. Læreren reflekterer i praksis og ændrer sin plan. Refleksionen over handling refererer 

ifølge Schön til det at se sig selv udefra, hvor man må spørge sig selv, om man greb situationen 

hensigtsmæssigt an. I den argumentative samtaleform reflekterer læreren over handling. I denne refleksion 

italesætter læreren misforholdet mellem intention og handling. Læreren sætter (jf. belægsanalysen) sin lid til 

lærebogsmaterialerne, men kommer i refleksionen frem til, at jeg havde ikke tænkt det til ende, fordi at 

mange gange, så er vi hjulpet langt hen ad vejen i de der skriftlige opgaver i lærebøgerne.  

Lærer 2 
Lærer 2 beskriver sin forberedelse af en kristendomstime i 5. klasse på følgende måde: 

Skal jeg være helt reel, så handler min forberedelse mest om praktiske ting som at kopiere opgaver og 

tekster. Det er jo ikke vildt meget forberedelsestid vi har, og slet ikke til et fag som kristendom. Så jeg 

tager lidt hist og her, når jeg finder noget, og så ligger resten på rygraden.  

I det argumentative interview argumenterer han for sin forberedelse på følgende måde: 

 

 

I observationen af undervisningen ses en lærerstyret undervisning, hvor enkelte elever deltager aktivt. 

Eleverne spiller computer og der er uro. Læreren tysser og skælder ud, og fire elever placeres i løbet af 

undervisningen uden for døren eller ved et bord i den anden ende af undervisningslokalet. Læreren beskriver 

efterfølgende undervisningen på følgende måde: 

(….) I lærerstuderende tror altid, at I skal ud og redde verden. Men bare vent til I kommer ud i praksis. 

Jeg har været den dër lærer, som altid prøvede det nyeste af og tænkte at det skulle være sjovt at gå i 

skole for eleverne, men så kom skolereformen, og så var der pludselig ikke tid mere… jeg kunne ikke 

være i det… og det værste er, at man ikke kan gøre en skid.... Jeg gik ned med stress. Og siden da har 

jeg tænkt meget over det med, at det at være lærer også bare er et job som man kommer hjem fra. Man 

skal ligesom også kunne være i det som menneske.  

Læreren reflekterer ifølge Schön i praksis, og reagerer ved at skælde eleverne ud og omplacere eleverne. 

Lærerens refleksion over handling er fraværende. Dette afspejles i afmagt, som ekspliciteres i hans måde at 

Påstand Belæg Hjemmel Rygdækning 

Kristendomsundervisningen 

kan sagtens gennemføres med 

den viden, jeg har på rygraden. 

Eleverne lærer det de skal 

gennem mine 

historiefortællinger. 

Jeg har været lærer i mange år og 

har stor viden om faget. 

Da vi havde test om Paulus 

vidste eleverne næsten alt om 

det. 

Når jeg bruger min 

erfaringsbaserede viden i 

kristendomsfaget, lærer 

eleverne det de skal.  

Mine tidligere 

evalueringer har vist, at 

eleverne lærer noget af 

min undervisning. 
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gribe beskrivelsen af undervisningen an på. Denne afmagt kan henledes til lærerens implicitte teorier og 

tankestrukturer, hvilket italesættes i anden del af analysen.  

Ved et blik på lærerens intention for undervisningen og hans argumentation heraf, ses et misforhold i forhold 

til lærerens handling i praksis.  

Lærer 3 
Lærer 3 beskriver sin forberedelse af en dansktime i 4. klasse på følgende måde: 

Ofte tænker jeg mest på, at eleverne skal være meget aktive. Elevstyrede aktiviteter, så eleverne er så 

meget på som muligt og lærer så meget som muligt. Det er lidt en dobbelt-win, for eleverne kender 

strukturerne vi arbejder efter, og så kører de bare, mens jeg kan forberede mig til næste forløb eller få 

svaret på nogle af alle de mails, jeg ellers ikke får svaret på. 

I det argumentative interview argumenterer hun for sin forberedelse på følgende måde: 

 

 

I min observation af lærerens undervisning gennemføres undervisningens indhold som planlagt. Nogle elever 

er meget aktive, mens andre er passive deltagere i gruppearbejdet. Læreren sidder ved sit kateder med sin 

computer, og opdager ikke elever, der sidder med hånden oppe. Eleverne tager hånden ned efter et stykke tid. 

Læreren beskriver efterfølgende sin undervisning på følgende måde: 

Undervisningen gik som den plejer. Eleverne fik lavet det de skulle, og jeg har en 

fornemmelse af at alle grupperne er der, hvor de skal være.  

Læreren beskriver i sine refleksioner over undervisningen en forudsigelig praksis, der foregår som den 

plejer. Ifølge Schön kan læreren, når hun har udviklet et repertoire af genkendelige forventninger, lære hvad 

man skal blive opmærksom på i praksis. Hvis læreren ikke møder overraskelser i sin praksis, risikerer 

lærerens viden-i-praksis at blive tavs og rutinepræget, hvilket kan føre til en snæversynethed, der gør det 

svært at vurdere egne handlinger (Lund L. , 2017, s. 33). 

Påstand Belæg Hjemmel Rygdækning 

Eleverne lærer mere, når der 

gøres brug af målstyret 

undervisning. 

CL og ugeskema gør eleverne 

mere aktive, og jeg får tid til 

forberedelse fordi de kender 

strukturerne.  

 Eleverne lærer mere, når de er 

aktive. 

Som nyuddannet har jeg lært, at 

målstyret undervisning er den 

bedste måde at undervise på.  

På læreruddannelsen (LU) lærte 

vi, at målstyret undervisning 

dokumenterer elevernes læring, 

og at det er et godt 

dokumentationsgrundlag. 

På LU lærte vi at bruge CL og 

ugeskemaer, da elevaktivitet er 

afgørende for læring. 

Når jeg bruger målstyret 

undervisning, CL og 

ugeskemaer, lærer eleverne 

mere og mit arbejde som lærer 

dokumenteres og effektiveres. 

Forskning og teori fra 

læreruddannelsen er 

central, og forskerne 

ved, hvad der virker i 

praksis. 
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Samlet analyse af lærernes didaktiske praksis 
Ifølge Erling Lars Dales professionsideal, er skolen en fuldprofessionel organisation, ”der indebærer det mål, 

at læreren som professionel handler og tænker didaktisk rationelt” (Lund L. , 2017, s. 58).  

Dales didaktiske rationalitet består af et samspil mellem indholdet i lærerprofessionens tre 

kompetenceniveauer (K1-K3) ”som tilsammen udgør synergien i en optimal læringssituation for aktørerne 

(…) i en uddannelsesinstitution” (Lund L. , 2017, s. 59).  

K1 har fokus på gennemførelse af undervisningen, og lærerens situation er på dette niveau præget af 

handletvang. Alle tre lærere befinder sig på K1 niveau. Dette kommer til udtryk i deres praktiske viden, 

handlemønstre, tavse viden og rutiner. Ifølge kodningen af dataene fra de to interviews samt observationerne 

(bilag, 4, 5, 6), handler lærerne i praksis primært ud fra deres erfaring og mavefornemmelser. Dette ses også i 

belægsanalyserne ovenfor, hvor lærer 2 bl.a. siger, ”når jeg bruger min erfaringsbaserede viden i 

kristendomsfaget, lærer eleverne det de skal”.   

K2 har fokus på konstruktion af undervisningsprogrammer, hvorfor læreren her arbejder med at realisere 

læreplanens muligheder i praksis. På dette niveau forenes lærernes teoretiske kundskab med deres erfaring 

og udgør dermed begrundelserne for deres didaktiske planlægning. Ifølge kodningen (bilag 4, 5, 6) bruger 

lærerne også deres erfaringer i planlægningen af undervisningen. Erfaringen kobles sammen med 

metodikker, som lærerne lægger ned over deres undervisning. Bl.a. argumenterer lærer 1 i belægsanalysen 

for, at lærebogssystemet er lavet af fagfolk, og lærer 3 bruger, qua sin læreruddannelse, metodikkerne som 

rygdækning for egen praksis. 

På K3 handler det om at kommunikere teori og selv udvikle didaktisk teori, hvorfor læreren på dette niveau 

må kunne ”udføre kritiske analyser af læreplanens mål, indhold, metode og dens konsistens, dens forankring 

i virkeligheden og dens mulighed for at blive realiseret (Dale, 1998, 1999)” (Lund L. , 2017, s. 59). K3 

niveauet forudsætter kritisk tænkning over holdninger, værdier, ideologier mv., hvilket lærerne ikke formår. 

Da lærerne skal argumentere for deres valg af undervisning gennem didaktisk belægsanalyse, har lærerne 

intentioner på elevernes vegne (bilag 6). Lærer 1 er imidlertid den eneste, der forsøger at forene sine 

intentioner for eleverne med sin praksis. Lærer 2 undgår at reflektere, for at kunne være i praksis. Lærer 3 

reflekterer ikke kritisk over brugen af målstyret undervisning og de evidensbaserede forskningsmetoder, men 

implementerer dem ukritisk ned over sin praksis, da det er det, hun har lært på læreruddannelsen.  

Løvlie pointerer vigtigheden af K3-niveauet, da det er her, ”læreren er i stand til at tage forskningsafstand til 

sin egen undervisningspraksis” (Lund L. , 2017, s. 59). Dale udtrykker sammenhængen mellem de tre 

kompetenceniveauer på følgende måde: ”Ved at tænke i begreber (K3) om undervisningen (K1) og lokalt 

læreplansarbejde (K2) øger man evnen til refleksion. Hensigten er derfor at bidrage til konstruktion af 

didaktisk teori (K3).” (Lund L. , 2017, s. 59). Tilsammen danner kompetenceniveauerne mulighed for, at 
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læreren kan udvikle praktiske argumenter for egen praksis, hvor belæg og hjemmel har bund i andet end 

gisninger, fornemmelser og holdninger. 

Delkonklusion 1  
Ud fra ovenstående konkluderes det, at lærernes didaktiske praksis i spændingsfeltet mellem intention og 

handling i praksis primært bevæger sig på K1 og K2. Dette udfolder lærernes didaktiske arbejde i 

spændingsfeltet på et handle- og praksisniveau, som kan skygge for eftertænksomhed, analyse og udvikling 

af praksis (Kvols, Petersen, & Petersen, 2017, s. 227), og man risikerer derfor en praksis baseret på 

gisninger, fornemmelser og holdninger. 

For at undersøge årsagerne til, hvorfor lærerne primært agerer på K1 og K2 og ikke formår at reflektere over 

praksis, tages der fat på problemformuleringens anden del.  

Eksplicitering af potentielle komponenter i lærernes didaktiske intentionalitet 
På baggrund af analyse 1 drages der i følgende afsnit paralleller mellem de tre læreres praksis. Dette gøres 

gennem et blik på, hvilke mulige komponenter der har indflydelse på lærernes didaktiske intentionalitet. 

Hertil bruges Thomas Iskovs matrice, potentielle komponenter i lærerens didaktiske intentionalitet (2017, s. 

293). En teoretisk beskrivelse er at finde i bilag 7. 

Dataene analyseres, når der er indhentet data på alle tre komponenter. For yderligere data se kodning i bilag 

4, 5 og 6.  

Intentionalitet: didaktisk opmærksomhed (didaktiske betingelsesmomenter) 

Betingelsesmomenterne er resultatet af min fortolkning af analysedata, og er hentet i kodningen af lærernes 

livsverdensinterview (bilag 5). 

Lærer 1 • Garvet lærer - erfaring, praksisnær, kreativ, er lærer, dét, der virker, udviklingsparat, 

lærercentreret uv 

• Elevforudsætninger: unges engelsk (internettet), dokumentationskrav (elev- og 

læringsmål), testfokus, samfundsansvar, lærer i lokalsamfund, lærertidsaftaler, 

reform (forberedelsestid) 

 

Lærer 2 • Erfaren lærer (noget på rygraden), tidligere stressramt, 'kun' et job, læreren som 

formidler (lærercentreret undervisning)   

• Dokumentationskrav - skoleledelsen, elev- og dannelsesmål, elevernes forhold til 

religion, privilegeret ungdom, skolereform (fra ildsjæl til 'det er bare et job'), 

kristendomsfagets status, elevforudsætninger 

 

Lærer 3 • Nyuddannet - viden i rygsækken, skolen et sted for læring, læreren som igangsætter, 

evidensbaseret viden 

• Dokumentationskrav - målstyring: trinmål, kompetencemål, læringsmål, elevmål. 

Reform og arbejdstidsaftaler, forberedelsetid, elevforudsætninger: elever med angst, 

elever med diagnoser. 
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Intention: didaktisk hensigt (didaktiske begrundelsesmomenter) 

Lærernes intentioner, begrundelsesmomenterne, er hentet i kodningen af de argumentative interview (bilag 

6). 

I følgende er jeg inspireret af Thomas Iskovs phd. afhandling, Didaktisk intentionalitet (2017, s. 166), 

hvorfor der ikke kun præsenteres hensigter på elevernes vegne, men også på lærernes vegne. Disse ses vha. 

punkt 4) og 5) i nedenstående. 

Lærer 1 • 1) Klargøring til 7. kl. (videreuddannelse) - klædt på til livet, 2) udvikling af 

fællesskab  3) at kommunikere - demokratisk dannelse, livsduelighed 

•  4) ansvarliggørelse, inspirerende uv 5) lærebogssystemer, kreativ uv 

Lærer 2 • 1) Kristendom: elevernes almene dannelse, 2) lære om mangfoldighed, 3) det 

multikulturelle samfund (demokrati) 

• 4) at være i praksis, 5) erfaringsbaseret og lærerstyret, interessebaseret 

Lærer 3 • 1) Eleverne skal dygtiggøres, Nationale Test og PISA, 2) et arbejdende fællesskab, 3) 

ansvar for egen læring, selvstændiggørelse 

• 4) ansvarliggørelse, formålsparagraf, 5) evidensbaserede forskningsmetoder, 

målstyring 

 

Intention i handling: didaktiske planlægningsvalg (didaktiske beslutningsmomenter) 

Lærernes intention i handling, beslutningsmomenterne, er hentet i min kodning af observationerne (bilag 4). 

Lærer 1 • 1) Fagdidaktisk – mål for klassetrin, lærebog for 5. klassetrin, dannelsesintentioner, 

2) Præfabrikerede forløb - tilknyttede læringsmål for klassetrin, 3) praktisk 

gennemførbarhed, forudbestemt ift. lærebogssystem - afstemmes med sparsom 

forberedelsestid, 4) indlejret i lærebogsystem - afstemmes med eleverne 

 

Lærer 2 • 1) Fagdidaktisk - mål for klassetrin, viden på rygraden, forløb fra læringsplatforme 

(erfaringsbaseret), 2) afstemmes med årsplan, 3) praktisk gennemførbarhed, 

lærerstyret, fortælling - afstemt med sparsom forberedelsestid, 4) summativ, verbal 

evaluering i plenum 

 

Lærer 3 • 1) Fagdidaktisk – mål for 4. klassetrin, dannelsesintentioner, præfabrikerede forløb 

(læringsplatforme), 2) målstyring, læringsmål, fælles mål - afstemmes med indhold & 

metode, 3) evidensbaserede metoder, CL, ugeskema, praktisk gennemførbarhed, 

afstemmes med sparsom forberedelsestid, 4) afstemmes med læringsmål for forløb og 

trinmål (formativ og summativ) 

 

Analyse 2 - potentielle komponenter i lærernes didaktiske intentionalitet 
Ovenstående eksplicitering af lærernes intentioner i deres didaktiske praksis har, gennem de kategoriseringer 

som synliggøres, et refleksivt potentiale, da man ud fra synliggørelsen kan se, hvilke opmærksomhedsfelter 

og hensigtsaspekter, der har (eller ikke har) konkret didaktisk betydning for lærernes valg (Iskov, 2017, s. 

293) 

Lærer 1’s didaktiske intentionalitet er rettet mod hensigten om, at eleverne skal lære at tale engelsk som 

svarer til de dokumentationskrav der stilles i lærerens omverden. Hun er opmærksom på det dynamiske 
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samfunds indvirkning på elevernes engelskforudsætninger, og hun er opmærksom på erfaringens rolle qua 

den korte forberedelsestid på skolen. Lærerens opmærksomhed er dermed rettet mod hensigten om, at 

eleverne skal lære så meget som muligt, og at ydrestyring i form af reform og dokumentationskrav har 

indflydelse på hendes handlemuligheder. Opmærksomheden på disse betingelsesmomenter indlejrer hende i 

en intentionel tilstand, en ’psychological mode’, hvormed dette spændingsforhold mellem elevernes læring 

og lærerens handlemuligheder kommer til at udgøre ’the intentional content’ (Iskov, 2017, s. 49). 

Lærerens forudgåede intention for undervisningen på elevernes vegne retter sig mod en klargøring af 

eleverne til skiftet fra mellemtrin til udskoling, dette med en indbygget intention om at klæde eleverne på til 

deltagelse i konkurrencestaten. Endvidere er intentionen at danne eleverne til deltagelse og samtale i et 

demokratisk samfund. Lærerens intention for undervisningen på egne vegne handler om ansvarliggørelse i 

forhold til overgangen mellem mellemtrin og udskoling, hvorfor læreren bruger lærerbogssystemer som 

rygdækning. 

Lærer 1’s intention i handling afspejler hendes intention om, at eleverne skal gøres klar til næste skridt i 

deres skolegang. Dette ses i de planlægningsmæssige valg, hvor hun fagdidaktisk læner sig op ad 

lærebogssystemer. Lærerens dannelsesmæssige intentioner på elevernes vegne og lærerens intentioner på 

egne vegne, udmøntes dog ikke i lærerens intention i handling, hvor beslutningsmomenterne er præget af de 

betingelsesmomenter, der vedrører elevernes forudsætninger for læring. De planlægningsmæssige valg 

knytter sig til lærerens opmærksomhed på betingelserne i lærerens omverden, der omhandler 

dokumentationskrav og test. De forudgående intentioner, der vedrører demokratisk dannelse og 

livsduelighed, forenes ikke med lærerens intention i handling. Dermed fremkommer en difference mellem 

intentioner for og i handling, og de betingelsesmomenter, der vedrører lærerens egenverden (kreativ ildsjæl). 

De betingelser, der vedrører elevforudsætningerne, underlægges de betingelsesmomenter og intentioner, der 

omhandler opfyldelse af samfundets og skolens krav til den enkelte lærer. 

Lærer 2 har en didaktisk intentionalitet rettet mod hensigten om, at eleverne skal forholde sig til religion i et 

dannelsesperspektiv, og at dette skal ske i overensstemmelse med de nødvendige dokumentationskrav. Han 

er opmærksom på at bruge den erfaring og viden han har på rygraden som substitut for den korte 

forberedelsestid. Opmærksomheden på betingelsesmomenterne indlejrer ham i en intentionel tilstand, 

hvormed hans lærererfaringer og kristendomsfagets status kommer til at udgøre ’the intentional content’.  

Lærerens forudgåede intention for undervisningen på elevernes vegne retter sig mod dannelsesaspektet i 

religionsfaget, hvorimod lærerens intention for undervisningen retter sig mod det at kunne være i praksis, 

gennem erfaringsbaseret og lærerstyret undervisning baseret på lærerens egen interesse for faget. 

Lærer 2’s intention i handling afspejler hans intention om at kunne være i praksis. Dette ses i de 

planlægningsmæssige valg, hvor den praktiske gennemførbarhed af undervisningen er central, og i den 
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erfaringsbaserede og lærerstyrede undervisningsform. Dermed udmøntes lærerens intention for 

undervisningen på elevernes vegne primært gennem indholdsvalget, hvor historiefortællinger udgør 

dannelses-, socialiserings- og uddannelsesafsættet. Lærerens intention for og i handling er forenelige med 

betingelsesmomenterne i lærerens egenverden, hvor læreren passer på sig selv som tidligere stressramt. De 

betingelsesmomenter, der vedrører elevforudsætningerne er ikke forenelig med de betingelser, der dikterer 

lærerens planlægningsmæssige valg, og der fremkommer en difference mellem intentioner for og i handling.  

Lærer 3 har en didaktisk intentionalitet rettet mod hensigten om, at eleverne skal lære det, som svarer til de 

krav der stilles i lærerens omverden. Læreren er opmærksom på kravene til hende, og imødekommer disse 

ved at bruge den teoretiske viden, hun har lært på læreruddannelsen. Hendes opmærksomhed er dermed rettet 

mod hensigten om, at eleverne skal lære så meget de kan, og denne intentionelle tilstand udgør den 

intentionelle ’content’. Endvidere er læreren dog også opmærksom på elevforudsætningerne, da hun har en 

gruppe elever med forskellige diagnoser; herunder ADHD og angst. 

Læreren har en forudgående intention for undervisningen på elevernes vegne, der retter sig mod opfyldelse 

af folkeskolereformens intention om, at alle elever skal blive så dygtige som de kan, og i forlængelse heraf at 

eleverne skal klare sig godt i PISA-undersøgelserne og Nationale Test. Derudover, at eleverne skal dannes til 

selvstændiggørelse. Lærerens intention for undervisningen på egne vegne retter sig mod ansvarliggørelse og 

opfyldelse af lærerens forståelse af lærerprofessionen, gennem et fokus på evidensbaserede 

forskningsmetoder og målstyret undervisning. 

Lærer 3’s intention i handling afspejler hendes intention, som retter sig mod elevernes læring. Dette afspejles 

i en målstyret undervisning samt en gennemsyrende brug af metodikker, som danner videnskabeligt belæg i 

argumentationen af lærerens didaktiske valg (jf. belægsanalyse). Endvidere begrundes metodevalget som et 

middel til at opfylde de krav, der stilles til læreren, hvorfor metoderne bruges bevidst til frigørelse af mere 

forberedelsestid. Lærerens intention for undervisningen og intention i handling må dog afstemmes med 

lærerens didaktiske opmærksomhed på betingelsesmomenterne. De forudgående intentioner er forenelige med 

den intention i handling, læreren præsenterer, og det samme gør sig gældende for elementerne i lærerens 

egenverden. Betingelsesmomenterne vedrørende elevernes forudsætninger for læring, er imidlertid ikke altid 

forenelige med de betingelser, der dikterer lærerens planlægningsmæssige valg, og der fremkommer en 

difference mellem intentioner for og i handling. Ifølge Iskov kan denne difference illustrere lærerens trængsel 

(Iskov, 2017, s. 290), og må derfor danne grundlag for refleksion. 

Delkonklusion 2  
Gennem analyse af lærernes intentioner, kan man fremanalysere nogle af de komponenter, der har 

indflydelse på lærerens didaktiske praksis. Gennem et fokus på lærerens intentioner tilskrives læreren agens 

som handlende subjekt, hvorfor læreren tillægges myndighed. 
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Gennem analyse 2 synliggøres nogle af de kategorier, som på tværs af de tre lærere har didaktisk betydning 

for lærerens valg. I forholdet mellem intention for og i handling, bliver det i afstemningen med 

betingelsesmomenterne synligt, at der i forskellige grader og på forskellige måder er fokus på især to 

områder: 

- Opfyldelse af kravene fra samfundet og fra skolen 

- At passe på sig selv i praksis 

Lærer 1 har intentioner på elevernes og egne vegne, som peger i en almenpædagogisk dannelsestradition. 

Læreren vil danne og uddanne eleverne til deltagelse i et demokratisk samfund. Endvidere ønsker hun at 

skabe en interessant og kreativ undervisning, og være en god lærer. Betingelsesmomenterne i omverdenen, 

de udefrakommende krav i form af test og målstyring, eroderer imidlertid hendes intention i handling, som er 

lærercentreret og konsekvent gør brug af bogsystemer. Dét, at lærerens intention om at skabe en 

undervisning, hun kan være stolt af - og som forbereder eleverne til livsduelighed, ikke er forenelig med 

hendes intention i handling (og dermed hendes praksis), resulterer i lærerens trængsel: 

”… og det var der jeg simpelthen fik ondt i maven… og søvnløse nætter over det”  

Læreren sætter sin lid til lærebogssytemer, da disse gør, at hun kan være i praksis. Endvidere er lærings- og 

kompetencemål inkorporeret i systemerne, hvilket er hendes belæg for at eleverne kommer igennem det, de 

skal, og dermed lærer det, de skal. 

Lærer 2 er ifølge analysen optaget af at passe på sig selv. Lærerens intentioner på elevernes vegne afspejler 

religionsfagets dannelsesmål, hvorimod hans intentioner på egne vegne retter sig mod at kunne være i 

praksis. Læreren er bevidst om kravene udefra, men lader det ikke erodere hans undervisning. Hans intention 

i handling er lærerstyret og erfaringsbaseret, og det didaktiske arbejde er præget af hans tidligere erfaringer 

som stressramt. Læreren har gennem erfaringer skabt en implicit teori om, at lærerfaget blot ’er et job’, og at 

man, hvis man vil det bedste for sig selv og eleverne, må have et realistisk syn på praksis.  

Lærer 3’s intention for og i handling er forenelige med de betingelsesmomenter, der vedrører lærerens 

egenverden, samt de fleste af de betingelser, der er i lærerens omverden. Hun er primært optaget af at 

opfylde de krav og forventninger, hun er blevet præsenteret for gennem den undervisning, hun selv har 

modtaget på læreruddannelsen. Dermed er lærer 3 et tydeligt produkt af det læringsmålstyrede paradigme, 

som fulgte med læreruddannelsesreformen og folkeskolereformen. 

Sættes ovenstående op imod en diskussion omkring teknisk rationalitet og pædagogisk rationalitet (Iskov, 

2017), må man påpege, at forholdet mellem den tekniske rationalitet (som er mest iøjnefaldende via de 

institutionelle betingelser i betingelsesmomenterne) samt den pædagogiske rationalitet (som er mest 

iøjnefaldende igennem opmærksomheden på elevforudsætninger) præger de tre læreres praksis på forskellige 

måder. Afstemmes lærer 1’s intention for og i handling med betingelsesmomenterne, den didaktiske 
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intentionalitet, synliggøres lærerens trængsel i spændingsfeltet. Læreren ligger søvnløs om natten, fordi hun 

ikke kan forene sine intentioner for undervisning med sine intentioner i handling. Afstemmes lærer 2’s 

intention for og i handling med betingelsesmomenterne, den didaktiske intentionalitet, synliggøres lærerens 

trængsel i spændingsfeltet i sit fokus på at kunne være i praksis. Afstemmes lærer 3’s intention for og i 

handling med betingelsesmomenterne, den didaktiske intentionalitet, synliggøres lærerens trængsel i 

spændingsfeltet ikke helt på samme måde som hos de to andre lærere, hvilket kan skyldes det forhold, at 

læreren ikke formår at reflektere. Lærer 3 bevæger sig primært i den tekniske rationalitet, hvilket hun i 

livsverdensinterviewet tillægger sin tid på læreruddannelsen: ”Jeg kører målstyret læring ret slavisk, for det 

er det vi lærte på læreruddannelsen og det er det, der virker.”  

Fælles for alle lærerne er dog, at nogle ydrestyrede forhold, de tekniske rationaler, har stor indvirkning på 

lærernes didaktiske praksis. I spændingsfeltet mellem intentionen for undervisningen og handlingen i praksis 

efterlades lærerne dermed i trængsel, hvorfor lærerne ikke har mulighed for at nå op på det refleksive 

kompetenceniveau (K3, jf. Dale), hvor læreren tager forskningsafstand til egen undervisningspraksis for at 

konstruere (egen) didaktisk teori. 

M.a.o, lærerne forsøger at passe på sig selv i praksis – både personligt og ansvarsmæssigt, hvilket efterlader 

dem i et etisk dilemma mellem et teknisk og pædagogiske rationale. Nogle af de forhold, der ud fra min 

undersøgelse dermed har allerstørst indflydelse på lærernes didaktisk praksis, er læringsparadigmets tekniske 

rationalitet samt lærernes egen etiske lærerfaglighed. 

Forskningsmæssigt perspektiv på delkonklusion 2  

”Hvis der skal ske ændringer, skal de komme oppefra.” – lærer 2 

Under livsverdensinterviewene spurgte jeg lærerne, hvad der skulle til i bestræbelserne for en bedre praksis. 

Citatet fra lærer 2 afspejler lærernes svar. Ændringerne skal ske oppefra, hvis man spørger lærerne. Dette 

lægger op til at lederne må gøre noget, hvilket understøtter top-down-styringen. Som nævnt i 

afgrænsningsafsnittet er der i aktuel forskning fokus på styrkelse af lærernes faglighed fra et top-down-

perspektiv; både i læreruddannelsesregi og på skoleledelsesregi.  

En top-down-styring viser sig, som denne udformes aktuelt - ifølge ovenstående analyse – at underminere 

lærernes autonomi.  

Så NEJ! Hvis der skal ske ændringer, må de ikke kun komme oppefra! 

Derfor er intentionen med dette projekt at belyse lærerens ansvar som professionel, handlende subjekt, 

hvorfor blikket rettes indad mod lærerens didaktiske handlemuligheder i det beskrevne spændingsfelt.  
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I en pædagogisk forståelsesramme, hvor læreren har intentioner på elevernes vegne (Iskov, 2020, s. 101), er 

lærerens hensigter adækvate i forhold til den enkelte elevs dannelse, ”ligesom de i skolens 

institutionaliserede kontekst må være afstemt med de lovmæssige bestemmelser herfor” (Iskov, 2017, s. 49). 

I råderummet herimellem må læreren ikke blive passiv objekt for styring, ”der implementerer reformer og 

efterlever accountability-baserede krav – eller et fuldstændigt autonomt subjekt styret af egne intentioner 

med ophav i kontekstuafhængige overbevisninger” (Iskov, 2017, s. 49). Læreren må i denne 

forståelsesramme i stedet agere som handlende og ansvarligt subjekt, der påtager sig sin myndighed. 

 

Ud fra analysen er lærer 3 blevet passiv objekt for styring, da hun implementerer de tekniske rationaler 

ukritisk. Lærer 2 placerer sig i kategorien som fuldstændigt autonomt subjekt, grundet hans tidligere 

erfaringer. Lærer 1 forsøger at lægge sig i midten grundet hendes etiske overbevisning, men falder over i den 

første kategori, da hun ikke formår at bruge sin reflektion over sin praksis i sit didaktiske arbejde.  

 

Engsig beskriver, at dén forskningsbaserede vidensform, der har substantiel betydning for den pædagogiske 

praksis og for den professionelle dømmekraft, er den evidensbaserede viden. Den evidensbaserede 

skoleforskning er kommet til at fremstå autoritativ, hvorfor den for den enkelte lærer og lærerstuderende kan 

være svær at betvivle  (Engsig, 2019, s. 10). Den afgjorthed, som evidensforskningen og evidensbaseringen 

af pædagogisk praksis rummer, medfører problematiske implikationer for den professionelle dømmekraft 

(Engsig, 2019, s. 7). Da den professionelle dømmekraft er central i al pædagogisk og didaktisk praksis, ”og 

ligeledes erkendelsesmæssigt interessant i relation til at nærme sig en forståelse af de strukturer og 

mekanismer, der har en betydning for lærerens handlemuligheder – og umuligheder samt professionelle 

selvforståelse” (Engsig, 2019, s. 8), er dette problematisk. 

 

Wiberg argumenterer for, at evidens kan medføre en art tilpasset dømmekraft, der ikke er fri i egentlig 

forstand (Engsig, 2019, s. 11). Biesta mener, at hvis den autoritative vidensform ukritisk informerer den 

professionelle dømmekraft, er der tale om en kompleksitetsreduktion af en ”særdeles kompleks og 

uforudsigelig situation” (Engsig, 2019, s. 11). Biesta beskriver dette som en demokratisk fejlslutning og 

understreger, at det der sker i skolen ikke kan baseres på en reduktionistisk, instrumental og monokausal 

forståelse (Engsig, 2019, s. 12).  

Foreløbig konklusion 
Jeg har gennem delanalyse 1 konkluderet, at lærerne ikke reflekterer over praksis. I delanalyse 2 har jeg 

fundet frem til, at samfundets stemme (jf. Biesta) har overtaget, og at den evidensbaserede forskning har 

indflydelse på lærernes didaktiske praksis mellem intention for og i handling (praksis). Lærerne er fanget i 

trængsel i det didaktiske spændingsfelt mellem intention og praksis, og skal læreren ud af denne trængsel må 

den pædagogiske rationalitet styrkes i spændingsfeltet. Gennem synliggørelsen af de tekniske rationalers 
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indvirkning på lærernes praksis, kan lærerne få øjnene op for den pædagogiske rationalitets manglende 

tilstedeværelse, og derudfra forholde sig kritisk til egen praksis. 

Gendannelse af lærernes didaktiske praksis 
På baggrund af ovenstående undersøges problemfeltets tredje og sidste område. Her vendes blikket indad 

mod lærerens professionelle ansvar, og det undersøges, hvorledes et (fornyet) fokus på det didaktiske 

’hvorfor’ kan være med til at udvikle lærernes didaktiske og refleksive faglighed. 

Johann F. Herbart betragtede pædagogikken som en refleksionsteori. Han mente, at det var centralt, at 

refleksionen foregik midt i det pædagogiske projekt, hvis ikke en fundamentalistisk fejlslutning skulle begås 

(Lund L. , 2017, s. 60). Hos Erling Lars Dale er det en pointe, at ”udvikle en aktuel legitimitet i 

pædagogikken som opdragelsesteori i det moderne samfund (…) i kraft af, at ”refleksion og kritisk 

diskussion af professionens egen autonomi har sin grund i erhvervets forankring i videnskaben” (Lund L. , 

2017, s. 60). Dette understreger refleksivitetens betydning (K3), da lærerprofessionen mister sin styrke og 

autonomi, hvis denne udelades. 

På baggrund af følgende teoretiske afsæt vil jeg med Kirsten Krogh-Jespersens ord argumentere for, at 

autoritet ikke bliver givet, men må erobreres (2009, s. 2). Og autonomien skal vokse ud af god dømmekraft.  

Krogh Jespersen beskriver dømmekraften som ”(…) evnen til ud fra viden og erfaring at analysere et 

problem, skelne væsentligt fra uvæsentligt, overskue konsekvenser af en handling og tage nødvendige 

forholdsregler i en vanskelig situation.” (2009, s. 3). Dermed er tænkning en forudsætning for dømmekraft. 

Hannah Arendt påpeger, at dømmekraften også er evnen til at forholde sig til det partikulære og det 

kontekstbundne, og ikke blot indordne sig under abstrakte almenprincipper (Engsig, 2019, s. 12). Den 

kritiske tænkning er som komponent i dømmekraften adgangen til en personlig vurdering af en situation, 

”hvori der ligger en fordring om mod til at kunne tænke og foretage skøn bagom gældende 

handlingsforskrifter og autoritative vidensformer” (Engsig, 2019, s. 13). Hermed får den kritiske tænkning 

mulighed for at udfordre den afgjorthed, der ligger i evidensbaseringen.   

Men hvordan frisættes dømmekraften så? Engsig plæderer for, at dette indebærer en kritisk bevidstgørelse af 

de konstitutioner, der udgør dømmekraftens grund (2019, s. 14). Via indblikket i lærernes didaktiske praksis 

i folkeskolen og ekspliciteringen af de forhold, der har indflydelse på denne, bevidstgøres projektets læser 

om de konstitutioner, der udgør den professionelle dømmekrafts grund.  

I arbejdet med at besvare den sidste del af problemfeltet om, hvorledes et (fornyet) fokus på det didaktiske 

’hvorfor’ kan være med til at udvikle lærernes didaktiske og refleksive faglighed, må lærerne i praksis blive 

kritisk bevidste om konstitutionernes indvirkning på deres praksis.  
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Derfor arbejdes der i det følgende med et handleforslag til en didaktisk model, hvis intention er at 

eksplicitere disse forhold for lærerne, så de gennem et blik på dette udefra kan udøve professionel 

dømmekraft gennem kritisk tænkning, og dermed kvalificere deres didaktiske praksis i spændingsfeltet 

mellem intentionen for og handling i praksis. 

Handleperspektiv 
Handleperspektivet tager afsæt i aktuelt forskningsarbejde på området. Der tages udgangspunkt i Thomas 

Iskovs andenordensdidaktik (2020), og modellen skal ses som en videreudvikling heraf. Men i stedet for at 

arbejde med en andenordensdidaktik møntet på læreruddannelsen, arbejdes der med en andenordensdidaktik 

møntet på lærerne i praksis. 

For at sætte lærerne i stand til at reflektere i og over praksis, gøres der brug af momenter fra Lea Lund, 

Christel Aulkær Moll og Micki K. Sunesens didaktiske belægsanalyse. Iskovs andenordendidaktik skal 

medtage et dannelsesperspektiv på elevernes og lærernes læring, og den didaktiske belægsanalyse medtages 

grundet det lærerkognitive perspektiv, hvor lærernes egenverden og implicitte værdier, holdninger mm., ud 

fra min analyse, er væsentlige i forhold til at åbne lærernes øjne for betydningen af didaktikkens ’hvorfor’.  

Modellen tager afsæt i en almen pædagogisk didaktisk tradition, hvor lærerne har et ansvar for at påtage sig 

den professionelle dømmekraft. Modellen afspejler den kompleksitet, der er indlejret i lærerens arbejde, 

hvorfor læreren skal opfattes som den professionelle lærer.  

Lund, Moll og Sunesens didaktiske belægsanalyse tager udgangspunkt i didaktikkens ’hvorfor’, og forener 

herigennem aktionslæringsprocesser med lærerens erfaringer, hvor aktioner eller prøvehandlinger er 

omdrejningspunktet for samtale om og udvikling af undervisning. Hvorfor handler og planlægger læreren 

som hun gør? Dette spørgsmål skal stilles med udgangspunkt i fagdidaktisk, pædagogisk og didaktisk viden, 

med den hensigt at sikre den bedst mulige læringssituation for eleverne. (Lund, Moll, & Sunesen, 2020, s. 5).  

International lærertænkningsforskning fremhæver, at ”der er stærk sammenhæng mellem lærernes 

overbevisninger og deres handlinger i klasserummet” (Lund, Moll, & Sunesen, 2020, s. 5). Forskningen 

viser, at lærernes praksis er præget af de erfaringer, lærerne har fra deres egen tid som studerende, og at disse 

overbevisninger og erfaringer er styrende og resistente for forandring. Dette oplever jeg hos alle tre lærere, 

hvilket påvises i analysen af komponenter der har indflydelse på lærerens didaktiske intentioner. Lærernes 

personlige implicitte teorier og subjektive teorier om læring er knyttet til menneskers måder at skabe mening 

i tilværelsen på – bevidste som ubevidste (Lund, Moll, & Sunesen, 2020, s. 5), og er derfor med til at danne 

den virkelighed, de briller, lærerne møder verden med. 

Min undersøgelse viser, at disse implicitte teorier har stor betydning for de værdier og intentioner, læreren 

har på egne og elevernes vegne.  
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Dette personlige aspekt i de implicitte teorier er et betydningsfuldt aspekt i lærerprofessionens udvikling. 

Selv når lærere anerkender information fra andre, sorterer de dette gennem deres egen personlige 

værdisystem (belief system), og de indoptager dette i deres egen unikke pædagogiske tænkemåde (unique 

pedagogies) (Kagan, 1992, s. 75).” (Lund, Moll, & Sunesen, 2020, s. 6).”  

På baggrund af disse implicitte teorier er det centralt, at man i didaktisk belægsanalyse ikke er bleg for at 

stille det didaktiske spørgsmål ’hvorfor’. Lærerens beslutninger i klasserummet bygger altså på lærerens 

fortolkninger, opfattelser og erfaringer, samt de personlige implicitte teorier. Lærerens refleksion over disse 

kan ifølge studier starte en forandringsproces og dermed rykke ved lærerens forudindtagede forestillinger og 

holdninger til undervisning, og dermed deres handlinger i praksis (Lund, Moll, & Sunesen, 2020, s. 6). 

Dermed bliver disse refleksioner centrale for lærerens didaktiske udvikling og arbejde, og ifølge Lund, Moll 

og Sunesen har lederen her ansvar og mulighed for, gennem en didaktisk belægsanalyse, at understøtte en 

forbedring af undervisningen. 

Ved at spørge til det didaktiske ’hvorfor’, kan den enkelte lærers dømmekraft skubbe til egen 

mavefornemmelse. Lærernes tavse erfaringer eller indbygget viden-i-handling (Polanyi) udgør en del af 

lærernes handlinger i praksis. Men hvis denne viden, rutinen, ikke sker på et pædagogisk fundament, kan det 

være problematisk, da læreren har et ansvar for eleverne og deres læring gennem den intentionalitet, der 

ligger indlejret i undervisningens opgave (Lund, Moll, & Sunesen, 2020, s. 7) . Gennem en didaktisk 

belægsanalyse kan man altså bryde ind i lærerens autopilot, og få læreren til at stoppe op og reflektere. 

Forskningen viser, at lærerne med støtte (f.eks. fra ledelse) kan udvikle en didaktisk opmærksomhed. Men 

grundet projektets opmærksomhed på lærerens eget ansvar, frem for et udadrettet blik på top-down-

styringens ansvar (og det, at pålægge skoleledelsen ansvaret for lærernes praksis), må lærerne opnå didaktisk 

opmærksomhed til selv at kunne varetage denne opgave gennem refleksion over intention for 

undervisningen.  

Ud fra min analyse af de komponenter der har indflydelse på lærerens didaktiske intentioner for 

undervisning, har lærerens implicitte teorier og narrativer vist sig at have stor indflydelse på lærernes 

didaktiske planlægning. Og ud fra en antagelse om, at en kritisk bevidsthed om disse udgør grundlaget for 

refleksion og udvikling, er der i (videre)udviklingen af modellen medtaget lærerens egenverden i de 

didaktiske betingelsesmomenter, og lærerens hensigter på egne vegne i begrundelsesmomenterne.  

Et forslag til en helhedsorienteret didaktisk model  

Grundet projektets omfang er illustrationen af modellen vedlagt som bilag i stor størrelse (Bilag 8).   

Den inderste del af modellen er som nævnt inspireret af Iskovs’ andenordendidaktik. Den inderste trekant 

beskriver skolens praksis, som er lærerarbejdets overordnede sigte, samt de didaktiske emner, der vedrører 
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denne. Den omgivende trekant illustrerer lærerdidaktikken, 

og kendetegnes af samme konsistens som den for skolens 

praksis, om end denne tager udgangspunkt i lærerens 

egenverden. Pilene mellem skolens praksis og 

lærerdidaktikken afspejler det didaktiske dobbeltperspektiv; 

refleksionsrummet, hvor læreren har mulighed for at sætte 

ord på sammenhænge og afstemme de underliggende 

begrundelser for undervisningen. Her kan udføres en 

didaktisk intentionsanalyse, som den, der er udført i analyse 

2. Denne analyse danner grundlag for at udfordre den 

didaktiske praksis i skolens praksis (den inderste trekant), 

men har også potentiale til at arbejde med lærerens professionalisme udad. Dette ses i forholdet mellem den 

store trekant og den yderste cirkel, som repræsenterer de rammer, skolen og lærerens didaktiske praksis er 

indlejret i. Det er i dette felt, at læreren har det, jeg kalder for et råderum. Gennem en analyse af potentielle 

komponenter i lærerens didaktiske intentionalitet, kan læreren også rette fokus på de områder, som jeg i min 

analyse fandt ud af, havde stor betydning for lærernes didaktiske praksis; lærernes egenverden og de 

intentioner læreren har for undervisningen på egne vegne. Komponenterne kan bruges i et refleksivt 

udviklingsarbejde, hvor lærerne gennem didaktikkens ’hvorfor’ kan finde frem til værdier i deres belief 

system, og forholde sig kritisk til disse i et metarefleksivt perspektiv, for herigennem at indoptage denne nye 

viden i deres unikke, pædagogiske tænkemåde (unique pedagogies). 

Når dette sker, arbejder læreren med sin professionalitet gennem et dobbeltdidaktisk perspektiv, hvorfor 

denne tænkemåde kan bruges proaktivt i lærerens didaktiske arbejde i praksis.  

I denne refleksive og dynamiske vekselvirkning i spændingsfeltet mellem lærerens intention for 

undervisningen og handlingen i praksis, og den tilsvarende refleksive og dynamiske vekselvirkning i 

råderummet mellem lærerdidaktikken – det normative - og de rammer, skolen er indlejret i – samfundets 

stemme – kan læreren som handlende væsen (gen)dannes i et livslangt læringsperspektiv. Som Humboldt 

beskriver dannelsen: ”Uden en almen verden, der gør krav på at blive opdaget og forstået, og uden subjektets 

individualitet, som vil udvikles, er der ingen dannelsesproces” (von Oettingen, 2017, s. 39). 

Konklusion 
Lærerne er fanget i spændingsfeltet mellem intention og handling. Dette er et faktum beskrevet i 

undersøgelsen af, hvorfor lærerne flygter fra folkeskolen (jf. indledning), og et faktum, der er blevet 

bekræftet gennem analyse 1, hvor lærerne i projektet ikke formår at reflektere over praksis grundet den 

kompleksitet, undervisningen og lærerarbejdet er indlejret i.  
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En undersøgelse af de komponenter, der har indflydelse på lærernes didaktiske intentionalitet viser, at der 

implicit i lærernes didaktiske arbejde er indlejret implicitte teorier og værdier fra lærernes egenverden. Disse 

har, sammen med lærernes intentioner for undervisningen på egne vegne en meget større indflydelse end 

forventet. I analysen af komponenternes indflydelse på lærernes didaktiske praksis, ekspliciteres lærernes 

trængsel. Lærerne føler sig nødsaget til at underlægge sig samfundets udefrakommende stemme (jf. Biesta), 

for at kunne være menneske i praksis.  

Der er ingen tvivl om, at der skal ske noget – udefra, nuvel, men bestemt også indefra!  

Opgavens formål har været at anskue mulighederne i spændingsfeltet indefra. I forlængelse heraf vil jeg 

plædere for, at dette spændingsfelt skal ses som et råderum, hvori lærernes professionalisme har 

udfoldelsesmuligheder. Gennem et perspektiv på læreren som refleksiv, kritisk handlende subjekt, giver den 

foreslåede didaktiske model læreren et handlerum. Gennem analyse af egne didaktiske intentioner, kan 

læreren tage afstand til egen praksis, og i et kritisk hermeneutisk perspektiv anskue sin praksis udefra. 

Gennem dette nye perspektiv kan man med et fornyet blik på didaktikkens ’hvorfor’, turde forholde sig 

kritisk til og udfordre egne perspektiver på den didaktiske praksis, og dermed udøve professionel 

dømmekraft. Gennem dette dobbeltdidaktiske blik kan lærerprofessionen genfinde balancen mellem det 

pædagogiske grundlag og samfundets stemme, samt genfinde sin autonomi og højne respekten for 

lærerprofessionen i samfundet. Men det kræver at man atter vender fokus mod lærernes kernekompetence; 

didaktikken. En didaktisk gendannelse, om man vil. 
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Bilag 1 – metodetriangulering 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Forstående

Metode 3

Hermeneutik

Observationer

Beskrivende

Metode 1

Fænomenologi

Livsverdensinterview

Fortolkning af analyse

Forklarende

Metode 2

Kritisk Hermeneutik
Argumentativ interview
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Bilag 2 – livsverdensinterviewet 
 

Interviewguide til livsverdensinterviewet. Med guiden defineres der på forhånd hvilke temaer 

forskningsinterviewet vil omhandle. (Solud, 2014: 144). Livsverdensinterviewet tager udgangspunkt i 

lærernes perspektiv på egen didaktiske praksis, og der er qua problemfeltet fokus på lærerens intentioner for 

undervisning, lærerens handlinger i praksis og lærerens didaktiske arbejde i spændingsfeltet herimellem. 

 

Emner: Spørgsmål: 

Præsentation af bachelorprojektet • Præsentation af projektet og projektets 

undersøgelsesfelt. 

• Præsentation af interviewformen: 

semistruktureret. De forberedte temaer 

præsenteres. 

Didaktiske intentioner – forberedelse  • Hvordan forbereder du din undervisning? 

• Hvilke parametre tager du i betragtning i 

din forberedelse? 

• Hvilke intentioner har du for din 

undervisning? 

• Er der nogle forhold der har indflydelse på 

din forberedelse af undervisningen? 

Handling i praksis – gennemførelse af 

undervisningen 
• Hvordan gennemfører du din undervisning? 

• Hvordan håndterer du undervisningens 

uforudsigelighed? Og i forlængelse heraf, 

hvordan håndterer du undervisningens 

kompleksitet? 

• Hvad gør du, hvis dine intentioner for 

undervisningen ikke kan lade sig gøre i en 

given undervisningssituation?  

Didaktisk refleksionspraksis– evaluering af 

undervisningen 
• Hvilke parametre evaluerer du din 

undervisning ud fra? 

• Hvordan bruger du denne evaluering? 

• Hvordan videreudvikler du din 

undervisning? 

Forhold der spiller ind på den didaktiske praksis • Er der nogle forhold, der har indflydelse på 

din didaktiske praksis? Forberedelse og 

evalueringen? Hvilke? 

• Er der nogle forhold, der har indflydelse på 

det, der sker i undervisningen? Hvilke? 

• Hvilke forhold har en positiv indflydelse på 

din praksis? 

• Hvilke forhold problematiserer din praksis? 

Andre områder • Åbent for refleksioner undervejs 

 

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



Heidi Wølch Frederiksmose, LH260528                        Bachelorprojekt 
UCSyd, Læreruddannelsen   Maj 2021 

30 
 

 

Bilag 3 – det argumentative interview 
Det argumentative interview tager udgangspunkt i Lund, Moll og Sunesens didaktiske belægsanalyse. Der 

spørges ind til lærernes påstande via belæg og hjemmel med spørgsmålene ”hvad bygger påstanden på? Samt 

”hvordan hænger dette sammen med din påstand?” (Lund, Moll, & Sunesen, 2020). Dette forhold vises i de 

to første spørgsmål under forberedelsesspørgsmålene for at illustrere interviewets forløb.  

Spørgsmålene er de samme som fra livsverdensinterviewet, da hensigten er at eksplicitere lærernes valg og 

begrundelser for undervisningen. Selve samtaleformen er præget af den sokratiske samtaleform. 

 

Emner: Spørgsmål: 

Præsentation af det argumentative interview • Interviewformen præsenteres. Der 

forventningsafstemmes i forhold til interviewets 

formål og metode. 

•  De forberedte temaer præsenteres. 

Didaktiske intentioner – forberedelse  • Hvordan forbereder du din undervisning? - 

Hvorfor gør du det, på denne måde? Hvad 

bygger din antagelse på? Hvordan hænger 

denne argumentation sammen med din måde at 

forberede undervisningen på? 

• Hvilke parametre tager du i betragtning i din 

forberedelse? Hvorfor? Hvad bygger påstanden 

på? Hvordan hænger dette sammen? 

• Hvilke intentioner har du for din undervisning? 

• Er der nogle forhold der har indflydelse på din 

forberedelse af undervisningen? 

Handling i praksis – gennemførelse af undervisningen • Hvordan gennemfører du din undervisning? 

• Hvordan håndterer du undervisningens 

uforudsigelighed? Og i forlængelse heraf, 

hvordan håndterer du undervisningens 

kompleksitet? 

• Hvad gør du, hvis dine intentioner for 

undervisningen ikke kan lade sig gøre i en given 

undervisningssituation?  

Didaktisk refleksionspraksis– evaluering af 

undervisningen 
• Hvilke parametre evaluerer du din undervisning 

ud fra? 

• Hvordan bruger du denne evaluering? 

• Hvordan videreudvikler du din undervisning? 

Forhold der spiller ind på den didaktiske praksis • Er der nogle forhold, der har indflydelse på din 

didaktiske praksis? Forberedelse og 

evalueringen? Hvilke? 

• Er der nogle forhold, der har indflydelse på det, 

der sker i undervisningen? Hvilke? 

• Hvilke forhold har en positiv indflydelse på din 

praksis? 

• Hvilke forhold problematiserer din praksis? 

Andre områder • Åbent for refleksioner undervejs 
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Bilag 4 - observationsteknik 
Åbent observationsskema  

Eksempel 

Dato: xx  Lærer: Lærer 2 Klasse: xx  Fag: kristendom 

Tid Observationsbeskrivelser Egen fortolkning 

(reaktion) 

Temaer til interview 

10.28 

 

 

 

 

 

 

 

10.32 

 

 

 

 

 

10.34 

 

…… 

Lærer står foran tavlen og fortæller om Gud i Det Gamle 

Testamente. Eleverne sidder på deres pladser, X og X og 

X har øjnene rettet mod deres computere, X og X griner 

højlydt og drejer på stolene. 

 

 

Lærer tysser op X og X, og beder om elevernes 

opmærksomhed. Han fortæller, at det er vigtigt de hører 

efter, for ellers tager fortællingen endnu længere tid. 

 

 

Lærer står ved tavlen, han råber, at eleverne skal stoppe, 

og beder elev X om at sætte sig ned til bordet i hjørnet, og 

elev x om at gå uden for døren. Læreren går ned og lukker 

elevernes computere, finder ark til individuelt arbejde 

frem og begynder at dele ud. 

 

Eleverne har svært ved at 

holde koncentrationen, de har 

lyttet til historien i 35 

minutter. 

 

 

Nogle elever reagerer på 

lærerens tyssen, men det ser 

ikke ud til, at undervisningen 

er meningsfuld for dem. 

 

Læreren reagerer ved at se 

udad; eleverne er ’problemet’ 

– det er ikke undervisningen, 

der er problemet. 

 

Metodevalg 

 

 

 

 

 

 

Refleksion i handling 

 

 

 

 

Refleksion i handling, 

elevforudsætninger, 

lærerens intention med 

undervisning >< 

uforudsigelig praksis 

 

 

 

Tid 

Uro 

Læreren som 

autoritet 

- Lærer/elev 

relationer 

 

 

Uforudsigelighed 

Lærereaktioner 

Elevreaktioner 

Konsekvens for uv 

 

 

 

Dét, vi skal nå 

Læringsfokusering 

Afstemt med metode og tid 

(rammer) 

Forudsætninger 

Overbevisninger 

Relation 

Lærerperson 

Forventninger 

 

-  

Forudsætninger 

Relation 

Eleverne som 

subjekt 

 

Observationer 

Elever 

Indhold 

Metode 

Elever 

Handling i praksis 

Lærer 

Klasseledelse 

Metodikker 

Lærercentreret 

Målstyring 

Gennemførbarhed 

Lærerforudsætninger 

Resultatorientering 

 

 

Kodning af 

observationer 
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Bilag 5 – kodning af kategorier – livsverdensinterviewet 
Følgende skal ses som kodning af de emner, der fylder i lærernes umiddelbare livsverden.  

 
 

 

  

Elevforudsætninger 

Metode                   

Indhold                         

Mål                         

Læring                                     

Motiverende                                

Test                          

Dokumentationskrav 

Erfaringsbaseret 

Lærerbaseret  

Elevcentreret 

Dokumentationskrav  

Rammefaktorer   

Klassekultur           Det, 

der kan lade sig gøre 

Erfaring 

Tavs viden 

 

 

Lærerens didaktiske 

praksis 

Intentioner for 

undervisningen 

Handling i 

praksis 

Refleksion over 

undervisning 
Andre forhold 

Uforudsigelighed                 

Håndtering af uro                 

Elevforudsætninger     

Dét, der virker                  

Klasserumsledelse          

Lærer >< elev relation 

Elevrelationer    
Erfaring                

Mavefornemmelse 

 

Evaluering – 

summativ, formativ           

Teststyring                          

Logbog                 

Metodevalg                              

Elevforudsætninger 

Elevforudsætninger 

Samfundsforhold           

Curlingsamfundet           

Læringsparadigme         

Målstyring 
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Bilag 6 – kodning af kategorier – argumentative interviews 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Elevniveau:                       

Dannelse                          

Livsduelighed                 

Demokrati                      

Fællesskab                       

Lærerniveau:                 

Læreransvar                        

Skoleledelse                                  

At være lærer i et lokalsamfund                

Ansvar                                             

At kunne være menneske i 

praksis                                               

Top-down styring  

Elevniveau:                      

Elevforudsætninger                  

Læringskrav                        

Testsamfund                      

Elevernes videre uddannelse                            

Elev >< lærer                       

Lærerniveau:                    

Metodevalg                     

Indholdsvalg                     

Lærerens teorier og værdier                   

Relationsdannelse                        

Ansvarliggørelse 

Elevniveau:                      

Dannelse                          

Livsduelighed                

Demokrati                     

Fællesskab                       

Lærerniveau:                 

Læreransvar                        

Være en god lærer            

Opfylde krav                

Eksemplarisk uv             

Lærerforudsætninger             

At kunne være i praksis   

Professionel lærer    

Formålsparagraf                     

Tid 

Elevforudsætninger 

Samfundsforhold           

Curlingsamfundet           

Læringsparadigme         

Målstyring 

Evaluering – summativ, formativ           

Teststyring                           

Logbog                                  

Metodevalg                              

Elevforudsætninger 

Uforudsigelighed                 

Håndtering af uro                 

Elevforudsætninger     

Dét, der virker                  

Klasserumsledelse          

Lærer >< elev relation 

Elevrelationer         

Erfaring                

Mavefornemmelse 

 Lærerens 

didaktiske 

praksis 

Handling i 

praksis 

Intentioner for 

undervisningen 

Andre 

forhold 

Refleksion over 

undervisning 

Elevforudsætninger 

Metode                 

Indhold                    

Mål                    

Læring                                     

Motiverende                                

Test                          

Dokumentationskrav 

Erfaringsbaseret 

Lærerbaseret  

Elevcentreret 

Dokumentationskrav  

Rammefaktorer   

Klassekultur         

Det, der kan lade sig 

gøre 

Erfaring 

Tavs viden 

 

 

 

 Elevniveau: 

Elevforudsætninger         

Lærerniveau:                 

Lærerens tidligere erfaringer                      

Det, der virker           

Lærerforudsætninger       

Personlige forudsætninger  

Lærerkognition              

Kollegial sparring                   

Erfaring                                     

Tid                                                 

Etik og moral                

Autonomi og respekt 

 

 

I ovenstående ses kodningen af dataene fra de argumentative interviews. Modellen illustrerer, hvordan det 

argumentative interview bygger videre på lærernes livsverdensinterview gennem en spørgen til det didaktiske 

’hvorfor’ 
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Bilag 7 – potentielle komponenter 
Analysen af potentielle komponenter i lærerens didaktiske intentionalitet tager udgangspunkt i Thomas 

Iskovs beskrivelse af didaktisk opmærksomhed (didaktiske betingelsesmomenter) didaktisk hensigt 

(didaktiske begrundelsesmomenter) og didaktiske planlægningsvalg (didaktiske beslutningsmomenter) samt 

hans matrice i kapitel 15, Lærerens didaktiske intentionalitet, i Pædagogik og lærerfaglighed – 18 bidrag, 

2017, Klim.  

Intentionalitet: didaktisk opmærksomhed (didaktiske betingelsesmomenter) 

De didaktiske betingelsesmomenter er lærerens opmærksomhed på vilkår og omstændigheder, og henviser til 

den sammenhæng, som læreren, eleverne og undervisningen indgår i. Disse er betingede for lærerens 

handlemuligheder, og omfatter bl.a. faktorer i skolens fysiske, kulturelle, institutionelle og interpersonelle 

verden, men også forudsætninger ved læreren selv og eleverne (Iskov, 2020, s. 102). Læreren må afstemme 

betingelsesmomenterne med sine begrundelser og beslutninger, da de er medkonstituerende for lærernes 

didaktiske praksis. I nedenstående figur præsenteres lærernes didaktiske betingelsesmomenter ud fra de to 

kategorier; momenter i lærerens egenverden og momenter i lærernes omverden (jf. (Iskov, s. 291). 

Betingelsesmomenterne er resultatet af min fortolkning af analysedata, og er hentet i lærernes 

livsverdensinterview. 

Intention: didaktisk hensigt (didaktiske begrundelsesmomenter) 

De didaktiske begrundelsesmomenter henviser til lærerens hensigt forud for handling, og er 

kontekstuafhængige værdier og normativitet udtryk i undervisningens formål (Iskov, 2020, s. 102). Lærerens 

didaktiske intention henviser til det at ville noget med nogen, og udgør ifølge Iskov derfor didaktikkens 

nerve, som er ”et grundlæggende og essentielt aspekt af både den teoretiske og den anvendte didaktik” 

(Iskov, s. 288). Begrundelsesmomenterne danner dermed afsæt for planlægning og undervisning forud for 

dens gennemførelse, hvorfor de må afstemmes med betingelsesmomenterne.  

Lærernes intentioner er hentet i de argumentative interview. 

 Intention i handling: didaktiske planlægningsvalg (didaktiske beslutningsmomenter) 

De didaktiske beslutningsmomenter henviser til lærerens planlægningsmæssige valg og udtrykker dermed 

intentionen i handling. Dermed udmøntes de forudgående intentioner og den aktuelle betingelses- og 

situationsanalyse i praksis, mellem det pædagogiske og det tekniske rationale (Iskov, s. 289).  

Lærerens intention i handling understreger læreren som myndig og rationel lærer, og intentionerne i handling 

betegner det intentionelle indhold i den aktuelle handling, ”hvor handling og intention er uadskillelige – og 

hvor ændrede intentioner ville betyde ændrede handlinger og vice versa” (Iskov, s. 53).  

Intentionen i handling vedrører det intentionelle indhold, og udmøntes dermed gennem beslutninger om de 

didaktiske kategorier; 1) undervisningens indhold, 2) mål, 3) metode og 4) evaluering. Lærerens intention i 

handling er hentet i observationerne.  
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Bilag 8 – didaktisk gendannelse (forslag til didaktisk model) 
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