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1 Indledning  

Nærværende rapport præsenterer det samlede forskningsgrundlag for projektet ”Praksisnær og anvendel-
sesorienteret undervisning”. Rapportens forskellige afsnit præsenterer de forskellige vinkler, som forsk-
ningsmæssigt understøtter projektet. Hermed følger en læsevejledning til disse dele. 
 
”Policyreview”: Her fremlægges en undersøgelse og analyse af relevante policydokumenter, der omhand-
ler begrebet praksisfaglighed i folkeskolen. Reviewet inddrager otte dokumenter, der på forskellig vis for-
holder sig til praksisfaglighed i folkeskolen. Policyreviewet viser den grundlæggende politiske idebag-
grund, der ligger bag opkomsten af begreber i tilknytning til praksisnærhed og anvendelsesorientering. Re-
viewet viser, at grundlaget for de forskellige policydokumenter er et ønske om, at arbejdet med praksisfag-
lighed bygger videre på tiltag fra folkeskolereformen, med et fokus på varierede og differentierede læ-
ringsformer, som udfordrer både fagligt stærke og fagligt svage elever, samt praktiske og anvendelsesori-
enterede undervisningsformer. Samtidig viser policydokumenterne også, at praksisnærhed betyder et fo-
kus på øget optag til erhvervsuddannelserne, samt øget fokus på naturfag og teknologi. 
 
”Praksisreview”: Her præsenteres et indblik i, hvordan danske grundskoler arbejder (og har arbejdet) med 
praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning. Reviewet fremstiller en række cases fra forskellige 
danske skoler, der arbejder med praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning i et dannelsesperspek-
tiv, og peger således på tendenser, der allerede ligger i praksis, som det er givet gennem projektbeskrivel-
ser, rapporter og evaluering af projekter og/eller undervisning. Reviewet viser, at der for så vidt at mange 
tiltag og projekter, der falder ind under det praksisnære og anvendelsesorienterede, og at det er et kom-
plekst felt, der dog har en række kendetegn. Reviewet rejser en række spørgsmål til det praksisnær og an-
vendelsesorienterede i forhold til, om det altid, som det ofte er tilfældet i eksemplerne, må foregå uden for 
skolens rum og med inddragelse af eksterne eksperter. 
 
”Begrebsramme for praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning”: Dette afsnit består i en række 
begrebslige og idehistoriske afdækninger af baggrundene for det praksisnære og anvendelsesorienterede 
i en skolekontekst. Det vises, at begreberne har en kompleks baggrund og historie. Det påpeges især, at 
der kan opstå en uheldig dikotomi mellem praksis og teori. Og det vises også, at det anvendelsesoriente-
rede kan forstås i både en økonomisk og dannelsesorienteret kontekst, der kan skurre mod hinanden, men 
atbegreberne lader sig definere og præcisere med udgangspunkt i teorier, som er hentet fra den dannel-
sestradition, der ligger som bagtæppe for skolens formål.  
 
”Litteraturreview”: Afsnittet præsenterer et litteraturreview over den internationale forskning i praksisnær 
og anvendelsesorienteret forskning. Litteratursøgningen viser, at der for det første er en meget omfat-
tende international forskningslitteratur, som beskriver forskellige former for anvendelsesorienteret og 
praksisnær undervisning, og hvor forskningen rummer en meget stor variation i forhold til fokus på emner, 
metoder, faglige tilgange etc. Dernæst tydeliggør søgningen, at dannelsesbegrebet i den danske, skandi-
naviske og kontinentale betydning er næsten fraværende i den engelsksprogede forskningslitteratur, om-
end forskningsartiklerne rummer en række elementer og perspektiver, der lader sig oversætte, til det som i 
en dansk (og kontinental) sammenhæng, er velkendte dannelsestematikker. Afsnittet præsenterer også en 
analyse af de fundne artikler ud fra de tematikker, der er præsenteret i begrebsrammen, og som angår 
praksisnærhed og anvendelsesorientering i forhold til livsverdensproblematikker, nøgleepokale problem-
stillinger og eksemplarisk undervisning. 

 
Rapportens enkelte dele kan læses hver for sig, men samlet set præsenteres et komplekst og flertydigt 
grundlag for fænomenet ”praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning”. Fænomenet er overordnet 
præget af, at det er defineret på én måde i en policykontekst, mens det har (og har haft) et andet liv i en 
række fagtraditioner i en skolesammenhæng. Samtidig opstår der et ekstra niveau, når dannelsesbegrebet 
også inddrages: I en dansk eller nordisk tradition har dette begreb klangbund og kan endog fungere ret-
ningsgivende for den praksisnære og anvendelsesorienterede undervisning, mens den internationale 
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forskning kobler praksisnærhed og dannelse forbindes med begreber som medborgerskab, kosmopolitisk 
bevidsthed, personlig udvikling, kritisk tænkning, deltagelsesmuligheder og engagement. 

2 Policyreview 

2.1 Indledning  

Formålet med nærværende policy review er at undersøge, beskrive og analysere relevante policy doku-
menter, som arbejder med begrebet praksisfaglighed i folkeskolen. Reviewet inddrager otte dokumenter, 
der på forskellig vis forholder sig til praksisfaglighed i folkeskolen.  
I næste afsnit præsenteres et tværgående resume af de otte dokumenter. Herefter følger udvælgelses-
strategien og tilgangen til dokumenterne i reviewet. I forlængelse heraf præsenteres et uddybende re-
sume af dokumenterne, der gennem tre afsnit beskriver 1) policy dokumenternes formål med praksisfag-
lighed, 2) definitionen af praksisfaglighed samt 3) hvordan praksisfaglighed som begreb anvendes i til-
knytning til undervisning. Afslutningsvis er en oversigt over de otte dokumenter. 

2.2 Resume 

Praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning skaber opmærksomhed i mange uddannelsessammen-
hænge og i særdeleshed i grundskolen. Den øgede fokus på praksisfaglighed i grundskolen beskrives med 
følgende formål: 

 Et ønske om at fremme flere forskellige aspekter af den enkelte elevs alsidige udvikling og dannelse 

 Et ønske om at gøre flere elever bevidste om erhvervsuddannelserne og dermed øge søgningen til 
disse uddannelser, også for bogligt dygtige elever med praktiske evner 

 Et ønske om at styrke elevernes faglige udvikling og øge interessen for eksempelvis naturfagene og 
teknologi 

De mange koblinger mellem skole og praksis skal synliggøres i fagene, så eleverne får praksisfaglige fær-
digheder og kompetencer, men også får skabt en viden om og en opmærksomhed på mulighederne ved at 
tage en erhvervsuddannelse. Det understreges at praksisfaglighed og boglighed ikke er hinandens mod-
sætninger, samt at praksisfaglighed handler om mere end færdigheder i at bruge værktøjer. Praksisfaglig-
hed handler ligeledes om at være opfindsom, kreativ og om at kunne omsætte teori og metoder til kon-
krete produkter. 
 
I dette policy review har vi gennemgået 8 dokumenter, som er udgivet af Undervisningsministeriet og på 
forskelig vis beskriver begrebet praksisfaglighed i grundskolen.  
Reviewet viser at praksisfaglighed dækker over mange forskellige facetter i fagene i grundskolen. Grundla-
get for de forskellige policy dokumenter er et ønske om, at arbejdet med praksisfaglighed bygger videre 
på tiltag fra folkeskolereformen, med et fokus på varierede og differentierede læringsformer, som udfor-
drer både fagligt stærke og fagligt svage elever, samt praktiske og anvendelsesorienterede undervisnings-
former. 
 
Reviewet viser at begrebet praksisfaglighed kan være svært at definere entydigt, da begrebet både bliver 
brugt som et vurderingselement, om konkrete elevfærdigheder og om forskellige former for undervis-
ningsaktiviteter. Undervisningsaktiviteterne er interessante, fordi de med udgangspunkt i mål beskriver, 
hvordan undervisningen i de forskellige grundskolefag kan understøtte elevernes praksisfaglighed. Samlet 
argumenterer policy dokumenterne for, at arbejdet med praksisfaglighed ikke er en ny opgave for lære-
rene, men en anden måde, at planlægge sin undervisning på. Derfor er de fleste målbeskrivelser også be-
skrevet som aktiviteter, mange lærere tænkes i forvejen at benytte i deres undervisning. Dog står valgfa-
get madskundskab lidt ud, med et fokus på mere æstetiske lærerprocesser, med udtryk som smage, duft, 
at mærke, sætte ord på og tilberede. 
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2.3 Udvælgelsesstrategi 

Dokumenterne i dette policy review er udvalgt ud fra et ønske om at opnå en forståelse for begrebet prak-
sisfaglighed og for hvordan det fra politisk hold bliver beskrevet og udfoldet. Dokumenterne er udvalgt 
med afsæt i en læsning af ”Aftale om styrket praksisfaglighed i folkeskolen”. På baggrund af denne læs-
ning har vi udvalgt følgende dokumenter: 

 Aftale om styrket praksisfaglighed i folkeskolen 

 Pressemeddelelse: Praksisfaglighed bliver en obligatorisk del af udskolingen 

I Aftalen om styrket praksisfaglighed i folkeskolen peges på den definition af praksisfaglighed, som er 
indgår i den praksisfaglige dimension af uddannelsesparathedsvurderingen. På denne baggrund er føl-
gende dokumenter inddraget i policy reviewet: 

 Uddannelsesparathed – Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og 
ansøgning til ungdomsuddannelserne 

 Praksisfaglighed i fag, emner og vejledning 

 Vurdering af elevernes personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger 
 
I Aftalen om styrket praksisfaglighed i folkeskolen beskrives aftalens 5. initiativ som et udviklingsprojekt 
om Praksisfaglighed i skolen og på denne baggrund inddrages følgende dokumenter i policy reviewet: 

 Udviklingsprojekt: Praksisfaglighed i skolen. Bilag 4A Opgavebeskrivelse 

 Vejledning om udviklingsprojektet: ”Praksisfaglighed i skolen” 2018/2019 og 2019/2020  
 

I november 2018 blev der indgået en ny aftale på erhvervsskoleområdet. Dele af denne aftale bygger vi-
dere på Aftalen om praksisfaglighed i folkeskolen. På denne baggrund er følgende inddraget i policy re-
viewet: 

 Fra folkeskole til faglært – erhvervsuddannelser til fremtiden. 

2.4 Analysetilgang 

De otte udvalgte policy-dokumenter er læst og analyseret ud fra følgende spørgsmål: 

 Hvilke begreber bruges til at beskrive undervisningen 

 Hvordan beskrives disse begreber 

 Hvilke eksempler fra undervisningen præsenteres 

 Hvilket formål med praksisfaglighed beskrives. 

2.5 Uddybende tværgående læsning 

2.5.1 Formål 

Policy dokumenterne beskriver samlet formålet med praksisfaglighed som muligheden for i højere grad at 
fremme forskellige aspekter af den enkelte elevs alsidige udvikling og dannelse. Dette fokus skal være 
med til at styrke det faglige udbytte og øge interessen for fag som naturfag og teknologi, ligesom det skal 
være med til, at øge bevidstheden om erhvervsuddannelserne for alle type elever (boglig som ikke bog-
lige). Der motiveres til at udfordre elever som alene orientere sig mod de gymnasiale uddannelser, så de 
også stifter bekendtskab med et praksisfagligt perspektiv. Dokumenterne (særligt dokument 3, 5 og 6) 
peger derfor også på et formål om at styrke samarbejdet mellem folkeskoler og erhvervsskoler, og dermed 
understøtte forsøget med at øge søgningen til erhvervsuddannelserne. I tilknytning til dette formål er der 
igangsat et udviklingsprojekt (dokument 3 og 5), hvor samarbejdet mellem folkeskole og erhvervsskole 
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står centralt, og som åbner op for muligheden for at erhvervsskolelærer med deres kompetence, kan vare-
tage forskellige former for undervisning i folkeskolen, hvor det findes relevant. 
Selvom formålet delvist er at styrke søgningen til erhvervsskolerne, så skal praksisfaglighed ikke ses som 
modpol til boglighed, men i stedet en mulighed for at alle elever, også de bogligt stærke, kan dyrke deres 
talenter og dermed styrke værdien af praksisfaglighed. Med et fornyet fokus på praksisfaglighed er det 
formålet, at eleverne skal møde både boglige og praktiske udfordringer i folkeskolen. 

Dokument 8 beskriver mere præcist formålet med praksisfaglighed, som et ønske om indførelsen af en 
praksisfaglig dimension i uddannelsesparathedsvurderingen, for at tydeliggøre og fremhæve elevens kom-
petencer på det praksisfaglige område: 

”Indførelsen af praksisfaglighed skal understøtte intentionen om, at uddannelsesparathedsvurderingen 
skal tage udgangspunkt i alle elevens kompetencer. Vurderingen skal - udover at motivere elever med 

gode praksisfaglige kompetencer - også udfordre nogle af de elever, som alene er orienterede mod gym-
nasiale uddannelser.”  

(Vurdering af elevernes personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger, s. 8) 

2.5.2 Definition 

På tværs af de forskellige dokumenter defineres praksisfaglighed generelt ud fra fem vurderingselemen-
ter, som lærerene kan vurdere elevernes praksisfaglige forudsætning ud fra:  

 Praktiske færdigheder og kreativitet 

 Arbejdskendskab, arbejdsfærdigheder og virketrang 

 Værkstedsfærdigheder 

 Færdigheder i at kunne skifte perspektiv mellem del og helhed 

 Færdigheder i at kunne anvende teori i praksis 

(Vurdering af elevernes personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger, s. 9-10) 
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De fem elementer udfoldes herunder: 

Element Beskrivelse 

Praktiske færdigheder og kreativitet 

 

Dette elementer peger på elevens færdigheder til 
at udføre et praktisk stykke arbejde.  

Det praktiske arbejde beskrives som elevens evne 
til at anvende og betjene konkrete redskaber og  

værktøjer (fysiske som digitale). Derudover er der 
fokus på elevens kreativitet og opfindsomhed, 
som den  

kommer til udtryk bl.a. i samarbejde med andre. 

 

Arbejdskendskab, arbejdsfærdigheder og  

virketrang 

 

Dette element fokusere på elevens sociale delta-
gelse og arbejdsforståelse. Kan eleven planlægge 
sin arbejdstid, overholde aftale, regler og møder? 
Og hvordan indgår eleven aktivt i sociale sammen-
hænge med fx klassekammerater og i gruppear-
bejde? Elementet peger direkte ind i forskellige ar-
bejdssituationer, som eleven kunne komme til at 
indgå i som voksen. 

Værkstedsfærdigheder 

 

Elementet er ikke særligt udfoldet, men beskrives 
som elevens evne til at orientere- og begå sig i et 
værksted eller et værkstedligende miljø. 

Færdigheder i at kunne skifte perspektiv mellem 
del og helhed 

 

Elementet kredser om vurderingen af elevens fær-
digheder til at kunne skifte perspektiv mellem del 
og helhed. Dette kan bl.a. ske gennem elevens ar-
bejde med at konstruere, bygge, skabe, forme og 
designe, og deraf at kunne bevæge sig på forskel-
lig niveauer. Eleven kan arbejde med en praktiske 
aktiviteter og se disse aktiviteter i sammenhæng 
med andre dele.   

Færdigheder i at kunne anvende teori i praksis 

 

Elementet beskriver, hvordan elevens færdigheder 
i, at kunne avende teori i praksis, vurderes gennem 
elevens evne til at kunne omsætte metoder, be-
skrivelser og instruktioner til konkrete produkter. 
Elementet ligger sig op af det pædagogiske trans-
ferbegrebet. 

 
Ud fra de overstående elementer i skemaet forstås praksisfaglighed også, som både en dimension og en 
undervisningsform. Praksisfaglighed ses som én af tre dimensioner i uddannelsesparathedsvurderingen, 
hvor de andre er de personlige forudsætninger og de sociale forudsætninger.  
Praksisfaglighed som undervisningsform forstås som integration af praktiske og anvendelsesorienterede 
aktiviteter i undervisningen, som kobles til fagenes mål og som influerer og påvirker valg af arbejdsformer 
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og tematikker. Dokumenterne pointerer samlet at praksisfaglighed ikke skal forstås snævert alene som 
håndværksmæssige færdigheder og brug af værktøjer, men som at være opfindsom og kreativ og at kunne 
omsætte metoder og teorier til konkrete produkter. 
 
Dokumenterne argumenterer, at der med definitionen af praksisfaglighed ikke er tale om en ny opgave, 
men en anden måde at tilrettelægge undervisningen og udskolingsaktiviteterne på. Opgaven påvirker dog, 
ny eller ej, de didaktiske overvejelser, som lærerne planlægger sin undervisning ud fra. 
I dokument 1 er der udfoldet konkrete beskrivelser af mål for praksisfaglighed i fagene. Målene er med til 
at definere, hvad praksisfaglighed er udfoldet i undervisningen, og hvordan eleverne skal arbejde med 
praksisfaglige elementer.  
 
Eleverne skal i de obligatoriske fag bl.a. kunne; designe, arbejde med, tilrettelægge, demonstrerer, opstille 
og udvikle, anvende, skabe, remediere, omsætte, agere og eksperimentere. Samtidig skal de arbejde med 
kreativitet, visuel kommunikation, praktiske færdigheder, anvendelsesorienteret, innovation, kunstneriske 
fremstillinger, drama og rollespil, tekstproduktion, sprog, værkstedsfærdigheder.  

I skolens valgfag (håndværk og design, madkundskab og arbejdskendskab) skal eleverne arbejde med 
mere fagspecifikke temaer og aktiviteter, som værktøj, redskaber, maskiner, designprocesser, sundhed, 
madlavning, energibehov og smag 

2.5.3 Praksisfaglighed anvendt 

Samlet beskriver de otte dokumenter praksisfaglighed ud fra forskellige grundlæggende begreber, som er 
med til at definere praksisfaglighed i en mere undervisningsnær forståelse. Begreberne udtrykker både 
forskelige undervisningsaktiviteter, som eleverne kan indgå i, samt konkrete færdigheder og forståelser 
som eleverne kan tilegne sig. Dog fremstår begreberne grundlæggende som vurderingskriterier for lære-
ren i vurderingen af elevernes opnået praksisfaglighed.  
 
I dokument 1 om den politiske aftale bliver praksisfaglighed også knyttet sammen med begrebet anven-
delsesorienteret, så begreberne fremstår synkrone, som i eksemplet ”Ligesom en mere praksisfaglig og 
anvendelsesorienteret tilgang i undervisningen kan styrke elevernes faglige udvikling” (Aftale mellem 
regeringen, s. 1). 
 
Derudover bruges begrebet erhvervsrettet også som et synkront begreb, og som synonym for samme fo-
kus, som i eksemplet ” Formålet med projektet er at give skoler konkret inspiration til at styrke anven-
delsesorienterede, praksisfaglige og erhvervsrettede elementer i undervisningen i folkeskolen” (Aftale 
mellem regeringen, s. 5) 
 
Det et ønske, at arbejdet med praksisfaglighed kvalificere og bygger videre på tiltag fra folkeskolerefor-
men, med et fokus på det som kaldes ”varierede og differentierede læringsformer, der udfordrer både 
fagligt stærke og fagligt svage elever [samt] praktiske og anvendelsesorienterede undervisningsformer” 
(Aftale mellem regeringen, s. 5). 
 
Dokumenterne beskriver på tværs, hvordan eleverne i undervisningen kan arbejde med forskellige aktivite-
ter, som understøtter deres praksisfaglighed. Det kan være udførelsen af et praktisk stykke arbejde, an-
vende og betjene konkrete redskaber og værktøjer eller at udvise særlig kreativitet og opfindsomhed. Ele-
verne kan også arbejde med konkrete detaljer i en praktisk aktivitet og omsætte metoder, teorier, beskri-
velser og instruktioner til konkrete produkter.  
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2.6 Dokumenter 

 

  

Titel 
Dato for 

udgivelse 
Formål 

1. Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance 
og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, 
Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Fol-
keparti om styrket praksisfaglighed i folkeskolen 

12. juni 
2018 

Præsentere den indgående af-
tale om: et toårigt obligatorisk 
praktisk/musisk valgfag, som 
kan afsluttes med en prøve i 8. 
klasse, at styrke de praksisfag-
lige elementer i den obligatori-
ske projektopgave i 9. klasse, at 
give alle elever ret til erhvervs-
praktik samt at igangsætte et 
praksisfagligt udviklingsprojekt 

2. Uddannelsesparathed Vejledning om processerne 
ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøg-
ning til ungdomsuddannelserne 

Juni 2018 
2. udgave 

Denne vejledning beskriver, 
hvordan Vejledningsloven og 
bekendtgørelse om uddannel-
sesparathedsvurdering, uddan-
nelsesplaner og procedurer ved 
valg af ungdomsuddannelse ud-
møntes, når arbejdet med ud-
dannelsesplaner, vurdering af 
uddannelsesparathed og tilmel-
ding til ungdomsuddannelserne 
skal foretages. 

3. Vejledning om udviklingsprojektet ”Praksisfaglighed i 
skolen” i skoleårene 2018/2019 og 2019/2020 

12. sep-
tember 
2018 

Informere om udviklingsprojek-
tet til potentielle deltagere (fol-
keskoler) 

4. Pressemeddelelse om Praksisfaglighed bliver en obli-
gatorisk del af udskolingen 
 

12. juni Informere om aftalen 
 
 

5. Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til 
fremtiden 

Septem-
ber 2018 

Præsentere aftalen  

6. Udviklingsprojekt Praksisfaglighed i skolen  
Bilag 4A Opgavebeskrivelse 

Septem-
ber 2018 

Indbyd mulige leverandører til at 
give tilbud på projektet (kravs-
specifikation) 

7. Bilag 1: Praksisfaglighed i fag, emner og vejledning Juni 2018 Bilaget vil give dig som faglærer 
et mere konkret overblik i for-
hold til hvordan praksisfaglig-
hed kan vurderes gennem de 
mål og aktiviteter som indgår i 
dit fag 

8. Vurdering af elevernes personlige, sociale og praksis-
faglige forudsætninger  
Værktøj og inspiration 

Maj 2018 Der er konkrete eksempler på, 
hvad man som lærer kan ar-
bejde med i forbindelse med 
elevens alsidige udvikling og 
være opmærksom på, når man 
skal vurdere, om eleven har de 
nødvendige forudsætninger 
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3 Praksisreview 

3.1 Indledning 

Formålet med dette praksis-review er at præsentere et indblik i, hvordan grundskolerne arbejder med un-
dervisning, der kan bidrage til at indkredse og beskrive begreberne praksisnær og anvendelsesorienteret 
undervisning i et dannelsesperspektiv. Reviewet søger at indsamle og skabe viden om erfaringer med 
praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning i tilknytning til alle skolens fag og på alle klassetrin i 
den danske grundskole.  
 
Reviewet skal sætte medvirke til en udfoldelse af begreberne og til at skabe viden om hvilke pædagogiske, 
fagdidaktiske og almendidaktiske tilgange, der kan understøtte en praksisnær og anvendelsesorienteret 
undervisning i grundskolen. 
 
Reviewet har haft fokus på at indsamle praksisviden og eksempler fra praksis gennem fx projektbeskrivel-
ser, rapporter og evaluering af projekter og/eller undervisning. Derfor har reviewet ikke inkluderet bøger, 
forskningsartikler og tidsskriftsartikler.  

3.2 Resume 

Det er vores indtryk på baggrund af vores søgning – både den strukturerede, den håndholdte og ”tilfæl-
dige” søgninger på internettet, søgning på EMU.dk og søgning på skoletjenesten.dk, at der foregår rigtig 
meget i skolen, som kan forstås i lyset af praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning. Men der er 
ikke en systematisk indsamling eller dokumentation af skolens aktiviteter. Det som oftest dokumenteres 
er afgrænsede projekter eller forløb, hvor der er ekstern finansiering og dermed krav om evaluering. 
I læsningen af de udvalgte dokumenter1 (se afsnit 5 for oversigt), har der været fokus på opnå indsigt i og 
beskrive følgende: 

 Formål og indhold 

 Aktiviteter 

 Relevans ifht. til at berige begreberne praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning. 

På baggrund af reviewet kan vi pege på en række kendetegn ved undervisning, der kan forstås som prak-
sisnær og anvendelsesorienteret  
 
Reviewet peger ligeledes på udfordringer der knytter sig til at tilrettelægge undervisningen praksisnær og 
anvendelsesorienteret. 
 
Ligeledes giver reviewet anledning til at rejse en række spørgsmål til undervisningen og skolernes praksis, 
hvis den skal forstås som praksisnær og anvendelsesorienteret: 
 Foregår anvendelsesorienteret og praksisnær undervisning altid uden for skolen? 

 Kræver anvendelsesorienteret og praksisnær undervisning inddragelse af eksterne faglige eksperter, 
eksterne læringsmiljøer (herunder virksomheder)? 

 Er undervisningen altid anvendelsesorienteret og praksisnær, når den bevæger sig uden for klasse-
rummet og skolen? 

 Er undervisningen altid anvendelsesorienteret og praksisnær, når der inddrages eksterne eksperter, 
læringsmiljøer, virksomheder mv?  

 Er anvendelsesorienteret og praksisnær undervisning kun mulig i afgrænsede forløb fx projekter? 

                                                           
1 Dokumenter referer her til en samlet betegnelse for de materialer vi har udvalgt og inddraget i reviewet. Dokumenterne dækker 

over; projektbeskrivelser, inspirationsmaterialer/hæfter, evalueringsrapporter, projekthjemmesider mv. 
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3.3 Metode og tilgang 

Praksis-reviewet rummer to søgetilgange: 

 En søgning i databaser ved hjælp af en kombination af de nøgleord og parametre vi indledningsvis har 
fastlagt 

 En søgning hos: 

 forskellige fonde, der finansierer projekter i grundskolen 

 organisationer der arbejder med at evaluere projekter i grundskolen.  

Denne søgning er en mere håndholdt søgning med afsæt i de identificerede nøgleord (dette skyldes at det 
ikke muligt at gennemføre strukturerede søgninger med søgestrenge på fonde og organisationernes 
hjemmesider).  
 
Der er foretaget strukturerede søgninger i følgende databaser: Bibliotek.dk og Forskningsdatabasen. Den 
håndholdte søgning er foretaget hos følgende: Danmarks Evalueringsinstitut, VIVE, Nordea fonden, AP 
Møller fonden. Der er ligeledes foretaget en søgning på EMU.dk og på Skoletjenester.dk. 
Derudover er der inddraget projekter, som vi på forhånd havde kendskab til og som vi vurderede relevante 
og værdifulde i forhold til projektets formål. 
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3.4 Søgestrategi 

3.4.1 Søgning i databaser 

Praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning kan forstås på mange måder og for at sikre en bred 
afdækning af begrebernes indholdsdimension har vi indledningsvis i kortlægningen indkredset og udvalgt 
en række nøgleord, der udgør første parameter i vores søgning. De øvrige parametre i vores søgning udgø-
res af et mål om at fokusere søgningen til grundskolen, knytte den praksisnære og anvendelsesoriente-
rede undervisning til et dannelsesperspektiv jf begrebsrammen, samt knytte den til alle skolens obligatori-
ske fag. Det giver følgende parametre: 
Søgestrengen ser dermed således ud: ”nøgleord AND grundskole AND dannelsesperspektivet AND sko-
lens fag” og denne søgestreng er anvendt i søgning på Bibliotek.dk og Forskningsdatabasen.dk. 

Der har ligeledes være foretaget en søgning uden det fjerde parameter ”Skolens fag” for at se om det gav 
flere resultater. 

3.4.2 Håndholdt søgning 

I den håndholdte søgning er der søgt på fondenes og organisationernes hjemmesider og søgningen har 
været forskellig alt efter hjemmesidens opbygning og søgemuligheder. Nedenfor redegøres kort for de for-
skellige tilgange. 

 Danmarks Evalueringsinstitut – her er søgt individuelt på samtlige nøgleord fra første parameter og 
søgningen er efterfølgende indsnævret med parameteret ”grundskole” 

 Nordea Fonden – her er søgt individuelt på samtlige nøgleord fra første parameter. På hjemmesiden 
var der ikke mulighed for at indsnævre med yderligere parametre. 

 VIVE 

 A.P. Møller fonden 

Der har ligeledes været foretaget søgninger på EMU.dk og på Skoletjenester.dk 

Første parameter 
Nøgleord (OR-søgning) 
 Praksisnær, Praksis-

rettet, Praksisbase-
ret, Praksisoriente-
ret, Praksisfaglig 

 Anvendelsesorien-
teret 

 Erhvervsrettet 

 Aktiv læring 

 Eksperimenterende 
læring 

 Entreprenørskab og 
Innovation 

 Inquiry 

 Problembaseret 

 

Tredje parameter 
Dannelsesperspekti-

vet (OR-søgning) 
 Dannelse 
 Medborgerskab 
 Kritisk tænkning 

 

Fjerde parameter 
Skolens fag (OR-søgning) 
 Dansk 

 Matematik 

 Engelsk 

 Tysk 

 Geografi 

 Biologi 

 Idræt 

 Historie 

 Natur og Teknologi 

 Håndværk og design 

 Samfundsfag 

 Madkundskab 

 Kristendomskund-
skab 

 Fransk 

 Fysik/Kemi 

 Billedkunst 

 Musik 

Andet parameter 
 Grundskole 
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3.5 Søgningens resultater 

3.5.1 Søgning i databaser 

Hovedparten af søgeresultaterne på både Bibliotek.dk og Forskningsdatabasen.dk henviser til materialer, 
der ligger uden for reviewets formål. Ganske få resultater falder inden for rammerne af reviewet. 
Samlet resultat referer til antallet af søgeresultater.  
 
Relevante resultater referer til søgeresultater, der falder inden for rammerne af reviewet – dvs. at det er 
materiale, der rummer beskrivelser af praksisviden og eksempler fra praksis. 
 

Bibliotek.dk Forskningsdatabasen.dk 

Samlet resultat Relevante resultater Samlet resultat Relevante resultater 

125 hits 0 12 hits 1 

 Integrating Health Pro-
motion, Learning and 
Sustainability in school 
foodscapes - the 
LOMA case study 

244 hits (uden 
fjerde parameter) 

0 32 hits (uden fjerde para-
meter) 

3 

 Integrating Health Pro-
motion, Learning and 
Sustainability in school 
foodscapes - the 
LOMA case study 

 Fremtidens Skole 

 Digital dannelse i bør-
nehøjde 

 

 

3.5.2 Håndholdt søgning 

I nedenstående oversigt fremgår opgørelsen over resultaterne fra den håndholdte søgning. 
Resultater referer til antallet af søgeresultater. Relevante resultater referer til den indledningsvise gen-
nemlæsning og vurdering af søgeresultaternes relevans for at kunne bidrage til at udfolde og berige be-
greberne praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning. 
 

Søgested Søgning Resultater Relevante resultater 

Danmarks Evalueringsin-
stitut 

 
 
 
 
 
 

Grundskole + anvendel-
sesorienteret 

5 3 

Grundskole + praksisnær 4 0 

Grundskole + entrepre-
nørskab 

1 0 

Grundskole + innovation 4 1 

Grundskole + Aktiv læ-
ring 

3 2 

Grundskole + eksperi-
menterende 

3 0 

Søgning på de øvrige 
nøgleord gav ingen resul-
tater 
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Nordea fonden 
 
 
 
 
 

Anvendelsesorienteret 3 1 

Entreprenørskab 6 0 

Innovation 18 3 

Aktiv læring 13 1 

Eksperimenterende 13 2 

Søgning på de øvrige 
nøgleord gav ingen resul-
tater 
 

  

VIVE    

A.P. Møller fonden    

 

3.6 Udvælgelse og analyse 

De udvalgte dokumenter er gennemlæst ud fra et mål om at beskrive og opnå indsigt i følgende: 

 Formål og indhold 

 Aktiviteter 

 Relevans ift. til at berige begreberne praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning. 

3.6.1 Udvalgte dokumenter 

Overblik over udvalgte dokumenter. ”Dokumenter” er valgt som en samlebetegnelse for de materialer der 
er inkluderet i reviewet. Betegnelsen dækker over: projektbeskrivelser, evalueringsrapporter fra projekter, 
inspirationsmaterialer/hæfter, projekthjemmesider mv.  
 

Oversigt over dokumenter 

Id.nr Titel Type Udarbejdet af 

1 Åben skole – Erfaringer og inspi-
ration fra seks samarbejdspro-
jekter mellem skoler og eksterne 
læringsmiljøer 
 

Rapport Danmarks Evalueringsin-
stitut 

2 Skolernes samarbejde med er-
hvervslivet 

Inspirationshæfte Danmarks Evalueringsin-
stitut 

3 Projekt LOMA – lokal mad Hjemmeside 
Evalueringsrapport 

Hjemmeside: UC Lille-
bælt, Center for Anvendt 
Skoleforskning 
 
Evalueringsrapport: Dan-
marks Evalueringsinstitut 

4 BOOST: Innovativ skole i Helsin-
gør 

Hjemmeside 
Evalueringsrapport 

Helsingør Kommune 
Professionshøjskolen Me-
tropol (nu Københavns 
Professionshøjskole) 

5 Inspiration til arbejdet med sko-
lereformen 
 

Inspirationskatalog Danmarks Evalueringsin-
stitut 

6 Inspiration til arbejdet med åben 
skole – To beskrivelser af samar-

Casebeskrivelser Danmarks Evalueringsin-
stitut 
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bejdet mellem skoler og eks-
terne læringsmiljøer i Roskilde 
og Hedensted Kommuner 

7 Inspirationskatalog Fra skole til 
skole 
 

Inspirationskatalog Danmarks Evalueringsin-
stitut 

8 Springfrøprisen Hjemmeside EMU.dk 

 
 

4 Begrebsramme for praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning 

4.1 Indledning 

Det følgende er tænkt som en begrebsramme for projektet om praksisnær og anvendelsesorienteret un-
dervisning. Begrebsrammen er i en diskuterende form, idet begreberne i projektet har vist sig at indeholde 
kimen til et meget bredt og varierende meningsindhold. Det er håbet, at begrebsrammens eksplorative 
form kan medtænke de divergerende betydninger, der kan tilskrives begreberne, samtidig med at den i 
forlængelse af projektets formål skaber et bagvedliggende fundament for projektets øvrige undersøgelser. 
Et fundament, der mere fungerer som en refleksiv baggrund, end en række fasttømrede definitioner. Det 
er håbet, at begrebsrammen således på forsigtig og respektfuld vis tilnærmer sig et betydningsindhold, 
der giver mening ind i skolens praksisser og formål. 

4.2 Hvad betyder ”praksisnær og anvendelsesorienteret”? 

Hvad vil det sige, at undervisning i folkeskolens fag skal tilrettelægges ”praksisnært og anvendelsesorien-
teret”? Vi har en intuitiv opfattelse af begrebernes betydning, der måske kan sammenfattes i, at ”det lærte 
skal kunne bruges til noget og at eleverne skal arbejde med praktiske problemer”. Denne forståelse er 
temmelig ukontroversiel i en didaktisk kontekst. Hvis nogen hævdede det modsatte, ville vi måske ikke 
umiddelbart kunne forstå, hvad de mente. Det fortæller os, at det i udgangspunktet er meget rummelige 
og plastiske begreber, vi har med at gøre. Det fortæller også, at hvis de ikke læses ind i en mere præcis di-
daktisk kontekst, så kan de betyde næsten hvad som helst, fordi det ikke er begreber, som har udkrystalli-
seret sig i faste betydninger, hverken i vores hverdagssprog og pædagogiske praksis, eller i faglige eller 
forskningsmæssige sammenhænge. 
 
I en forskningssammenhæng er det vigtigt, at centrale begreber kan placeres i faglige traditioner og be-
grebssammenhænge. Vi skal vide hvad der spørges om, for at vi kan afgøre, hvad der vil udgøre et relevant 
svar. Det er et spørgsmål om præcision, men det er også et spørgsmål om muligheden for refleksion. Hvis 
vi ikke er præcise på, hvad vi taler om, så øger det muligheden for, at bestemte antagelser i ubemærket-
hed kommer til at styre undersøgelse og resultat.  
Som udgangspunkt for et forskningsprojekt vil begreber som ”praksisnærhed og anvendelsesorientering” 
derfor kræve en særlig opmærksomhed. I denne sammenhæng kræver det en nærmere overvejelse over 
mindst tre elementer. Det har at gøre med vores 1) forståelse af praksis, 2) et tidsaspekt og endelig har 
det at gøre med 3) vores forståelse af ”anvendelse”. 

4.2.1 Hvilken praksis? 

For det første er det tydeligt, at en klar forståelse af ”praksisnær og anvendelsesorienteret”, vil afhænge af 
vores forståelse af, hvad vi mener med ”praksis”. Praksis er langtfra noget entydigt begreb, og kan i hver-
dagssproget bruges om næsten enhver tænkelig menneskelig aktivitet. Vi kan tale om en livspraksis, en 
professionspraksis, en didaktisk praksis, en skrivepraksis, en omsorgspraksis, en kunstnerisk praksis, en 
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uddannelsespraksis etc. Det er ikke muligt at finde én fællesnævner for alle de forskellige måder, hvorpå vi 
bruger praksisbegrebet, medmindre det bliver den meget abstrakte fællesnævner, at det er noget som 
vedrører menneskelig aktivitet og handling. Det betyder, at medmindre vi taler om mere konkrete praksis-
ser, så kan vi ikke umiddelbart være sikre på, hvad vi egentlig taler om, og om vi overhovedet har en fælles 
forståelse. 
 
Man kunne så overveje muligheden for at udpege nogle forskellige typer af praksisser i en overordnet ind-
kredsning. Det kunne fx være en bred kategorisering i ”hverdagspraksis”, ”skole- og uddannelsespraksis” 
eller ”erhvervspraksis”. En sådan inddeling vil være meningsfuld til en vis grad, men disse kategorier er sta-
dig så omfattende, at de hver især vil kunne rumme et væld af meget forskelligartede aktiviteter.  

I en skolesammenhæng synes der dog at være noget mere på færde i begrebernes betydning, som måske 
kommer frem, hvis man overvejer, hvad det er for et modbillede, begreberne fremmaner i netop en skole-
kontekst. Hvad er det for aktiviteter i skolen, som er ”praksisfjerne”, og som ”ikke kan anvendes”? Her by-
der der sig en bestemt opfattelse til. En opfattelse, som er besnærende, fordi den allerede ligger indlejret i 
vores sprog om skolen – og som udstiller vores tilbøjelighed til at opfatte praksis i en simpel modsætning 
til en forestilling om ”teori” eller ”boglighed”.  
 
Denne principielle modstilling af teori og praksis har en lang historie, også i en skolesammenhæng, og den 
ligger stadig i vores begreber og lever i vores forestillingsverden. Med teori-praksis modstillingen kan man 
få den opfattelse, at det ”praksisnære” måske er den undervisning, som på en særlig måde knytter an til 
noget praktisk uden for skolen, mens det, som ikke er praktisk, findes inde i skolens ”boglighed”. Denne 
modstilling implicerer imidlertid nogle antagelser, som er uholdbare i en generel beskrivelse af didaktik og 
undervisning. Det er vanskeligt at forestille sig, hvordan fagets ”boglige elementer” ikke rummer en form 
for anvendelse, ligesom ”det praktiske” altid vil indeholde teoretiske antagelser og erkendelser i én eller 
anden form. De sidste mange årtiers didaktiske tænkning har på forskellig vis forsøgt at gøre op med 
denne simple modsætning, fx med indførelsen af projektarbejdet som en væsentlig arbejdsform etc. 

4.2.2 Anvendelsens tidsperspektiv 

I begreberne er der et andet aspekt, som også vanskeliggør en mere sikker tydning. I nogle sammenhænge 
forstår vi anvendelsen af viden og læring i et meget kort tidsperspektiv. Det, som er lært, kan umiddelbart 
omsættes i kunnen og handlen, og at der sker denne omsætning, er nemt at identificere. I andre sammen-
hænge er det langt vanskeligere, særligt når læringen sker med henblik på en mere ubestemmelig fremtid. 
Det kan være relativt nemt at lære elever nogle helt enkle matematiske regler, som måske skal læres og 
bruges umiddelbart i fx et samtidigt tværfagligt projekt. Og det kan her være relativt enkelt at dokumen-
tere, om der sker en anvendelse. Modsat kan det være en meget langstrakt læreproces at lære nogle 
grundlæggende matematiske principper, som også er med henblik på anvendelse, men i et meget længere 
tidsperspektiv, fx med henblik på senere uddannelse eller erhverv. Her er anvendelseselementet flyttet ud 
i en fjernere fremtid og uden nogen mulighed for umiddelbart at dokumentere, om det lærte realiseres i 
konkret anvendelse. Selv den undervisning, der umiddelbart synes at ”beskrive og forstå” verden, uden 
umiddelbar anvendelse, vil vi stadig begrunde ved at sige, at det får eleven ”brug for” på et senere tids-
punkt i livet. 
 
Når vi siger, at undervisning er anvendelsesorienteret, kan det derfor henvise til et bredt kontinuum mel-
lem det helt umiddelbare og konkrete ”her og nu” – og den anvendelse, som forskyder sig ud i en forvente-
lig, men grundlæggende ukendt fremtid. I folkeskolen må der nødvendigvis være begge typer af ”anvendel-
sesorientering”. Både det, der læres med henblik på en umiddelbar og synlig anvendelse; fx en række prak-
tiske og studierelevante teknikker – og det som læres med henblik på en senere anvendelse; fx deltagelse i 
demokratiske processer, samarbejde, ”at være voksen” etc. 
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4.2.3 Anvendelse og vidensform 

De foregående overvejelser rejser uomgængeligt spørgsmålet: Hvordan afgrænser vi overhovedet, hvad 
der er ”anvendelsesorienteret og praksisnær” undervisning, fra undervisning som ikke er det? En operatio-
nalisering vil forudsætte, at man med nogen præcision kan sige, hvad der så ikke er ”praksisnært og an-
vendelsesorienteret”. Hvilke undervisningsaktiviteter i fx fysikundervisning, biologiundervisning, danskun-
dervisning eller historieundervisning er ”praksisnære og anvendelsesorienterede” – og hvilke ikke? 
 
Den afgrænsning, der kunne byde sig til, ville knytte sig til en velkendt sondring mellem ”grundforskning” 
og ”anvendt forskning”. I forskningssammenhæng sondres der mellem en grundforskning, som har fokus 
på det rent beskrivende og forklarende, og en anvendt forskning, som på baggrund af forudgående grund-
forskning, er indgribende og forandrende i forhold til praksis. 
 
Det er velkendt, at denne opdeling primært giver mening i de naturvidenskabelig og tekniske fagområder. 
Så snart vi bevæger os over i samfundsvidenskabelige og humanistiske fagområder, synes opdelingen at 
miste sin selvfølgelighed. Det er værdifuldt at have viden om samfund, kultur, sprog og historie, men ofte 
uden at vi kan udpege en modsvarende anvendelsesdimension. Når det mere umiddelbart giver mening i 
de naturvidenskabelige og tekniske fagområder, så er det fordi, der er en identificerbar sammenhæng mel-
lem bagvedliggende naturvidenskab og udmøntningen i konkrete løsninger på praktisk-tekniske proble-
mer. Der er her en særligt synlig anvendelsesorientering, som tydeligt kan udmøntes i et specifikt resultat. 
Alle led i sammenhængen mellem viden og anvendelse kan isoleres og identificeres, og der er en klar og 
nødvendig sammenhæng mellem den viden, der skal i spil, og den forandrende indgriben, der foretages i 
praksis. 
 
I denne forståelse beskrives anvendelse måske bedst gennem en værktøjsmetafor, hvor viden er det værk-
tøj, som man bruger til at gribe ind i og forandre en praksis. Her er det underforstået, at givet et bestemt 
problem, så vil der være et bestemt værktøj, som passer til problemet. Og der er en tydelig, isolerbar og 
nødvendig sammenhæng mellem valget af værktøj og resultatet af anvendelsen. I en didaktisk sammen-
hæng viser der sig to muligheder: Enten lærer man værktøjet at kende før man bruger det, eller også lærer 
man værktøjet at kende gennem brugen af det. Sidstnævnte vil udtrykke en praksisnær ”learning by 
doing”. Hvis praksisnærhed og anvendelsesorientering” forstås med metaforen ”viden som værktøj”, så 
nærmer vi os altså en forståelse, hvor en bestemt vidensform fremhæves og skaber en afgrænsning i for-
hold til andre former for viden.  
 
Spørgsmålet er så, om det er en hensigtsmæssig afgrænsning i forhold til en skolekontekst. Det er tyde-
ligt, at denne forståelse af ”anvendelsesorientering” passer bedst til de særlige læreprocesser, hvor der er 
en helt tydelig sammenhæng mellem problemløsning og specifik viden og læring, som vi særligt kender 
det fra dele af de naturvidenskabelige fagområder. Andre fagområder og tematikker (også inden for natur-
videnskab) rummer viden, som slet ikke beskrives fyldestgørende ved en værktøjsmetafor. Fagområder 
som fx dansk, historie, biologi, geografi, æstetiske fag etc. rummer for størstedelen en helt anden type af 
brug og anvendelse, der ikke kan bekrives meningsfuldt som et værktøj. Hvis anvendelsesorientering skal 
give mening inden for disse fagområder og relaterede tematikker, så må det være i et bredere perspektiv, 
hvor læring ”anvendes” til at eleven kan orientere sig i sin omverden og opnå en forståelse af sig selv og 
den kultur, eleven er en del af. 

4.2.4 Praksisnærhed og anvendelsesorientering – dilemmaer for et ud-
dannelsesperspektiv 

Projektets grundlæggende dilemma kan i forlængelse af det ovenstående opsummeres som følger: 
1) Hvis vi fastholder den brede forståelse af anvendelsesorientering, og altså ikke på forhånd afgrænser 

bestemte vidensformer, så er vi tilbage ved begrebets iboende uklarhed. At vores forståelse af anven-
delsesorientering i en skolekontekst er helt afhængig af, hvilken type af praksis og inden for hvilken 
tidshorisont anvendelsen skal udmønte sig i et resultat.  
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2) Hvis vi forstår anvendelsesorientering som en særlig form for viden, inspireret af ”anvendt forskning” 
og konkretiseret ved en ”værktøjsmetafor”, så medfører det en (tydeligt normativ) eksklusion af helt 
centrale elementer af fagenes mening og brugbarhed – og det vil næsten helt udgrænse visse fagom-
råder.  

 
I en skolekontekst bliver det tydeligt, at vi må fastholde en bred forståelse af praksisnærhed og anvendel-
sesorientering, hvis ikke bestemte fag, eller fagområder på forhånd skal være ekskluderet. Så i stedet for 
at skabe en afgrænsning ved at fremhæve særlige former for viden, må en nærmere præcisering bero på 
det dannelsesperspektiv, hvormed vi forstår skolens aktiviteter som en helhed. 
 
Med andre ord vil vores forståelse af det praksisnære og anvendelsesorienterede ikke forudsætte, at disse 
aktiviteter af sig selv bidrager til skolens formål som dannelsesinstitution. Vi kan ikke antage, at prak-
sisnær og anvendelsesorienteret undervisning automatisk medfører en opgradering af skolen som et sted 
for dannelse. Illustreret som følger: 

 

 

 

 

  

Snarere vil vores forståelse begynde den anden vej rundt, nemlig ved det dannelsesperspektiv, der danner 
baggrund for skolen. Tilgangen vil være at definere og præcisere det praksisnære og anvendelsesoriente-
rede med udgangspunkt i begreber og teorier, som er hentet fra dannelsestraditionen, og som ligger som 
bagtapet for skolens formål: 

 

 

 

 

4.3 Praksisnærhed og anvendelsesori-
entering - i kontekst af vidensøkonomi og dannelsestradition 

For en nærmere indkredsning er der brug for at indlæse begreberne ”praksisnær” og ”anvendelsesoriente-
ret” i mere rammesættende og medbetydende kontekster. I denne sammenhæng er der to sådanne betyd-
ningskontekster som kan bidrage til at indkredse begrebernes betydning. Den ene er allerede ekspliciteret 
i opdraget, nemlig at ”praksisnær” og ”anvendelsesorienteret” skal forstås i et dannelsesperspektiv. Den 
anden medbetydende kontekst udgøres af det videns- og uddannelsespolitiske landskab, der aktuelt om-
giver folkeskolen.  

4.3.1 Vidensøkonomi, livslang læring og kompetencer 

I løbet af det 20. århundrede sker der en række afgørende skift i den økonomiske tænkning, der får store 
konsekvenser på mange områder. Et meget dominerende svar på, hvad anvendelsesorienteret og prak-
sisnær undervisning kan betyde, dvs. hvilken kontekst det skal forstås i, er hæftet til denne ændrede øko-
nomiske tænkning: Viden og uddannelse får kort sagt en helt ny og meget mere fremtrædende status i 
overgangen fra en økonomi baseret på industri til en økonomi baseret på viden og vidensudvikling. 
 

Praksisnær og anvendelsesorienteret 
undervisning (enten i en bred og diffus 
betydning eller en klart normativ 
værktøjsmæssig betydning) 

Dannelse (i betydningen elevens mulig-
hed for at åbne sig mod og orientere sig 
i verden med basis i viden, kundskaber 
og færdigheder)  

Dannelse (i betydningen elevens mulig-
hed for at åbne sig mod og orientere sig 
i verden med basis i viden og kundska-
ber)  

Praksisnær og anvendelsesorienteret 
undervisning? 
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Den franske filosof Jean-François Lyotard udgiver allerede i 1979 en forudseende analyse af den nye sta-
tus af viden i bogen Viden og det postmoderne samfund. Hvor viden i det moderne har være knyttet til 
oplysningens og den tyske idealismes store fortællinger om menneskets dannelse og frigørelse gennem 
viden, sker der, som følge af den informationsteknologiske udvikling, noget nyt i det postmoderne. De tra-
ditionelle fortællinger forfalder eller delegitimeres, og beskæftigelsen med viden, dvs. med uddannelse og 
forskning, finder en ny og meget mere pragmatisk legitimeringskontekst: Viden bliver ifølge Lyotard til no-
get, der er relevant i forhold til dens ”performativitet”. Som det formuleres hos Korsgaard, Kristensen og 
Jensen, så betyder det, at forskning og uddannelse nu skal ”retfærdiggøre sig ud fra deres praktiske, funk-
tionelle og problemløsende ydeevne og anvendelighed” (Korsgaard, Kristensen og Jensen, 2017: 397). Lyo-
tard forudså således det, som senere er blevet kaldt videnssamfundet (OECD, 1996; Sapir, 2003; Stehr, 
2005) eller vidensøkonomien. Mens flere penge investeres i uddannelse og forskning, forventes der også i 
stigende grad erhvervs- og samfundsrelevante afkast. 
 
På samfundets højeste niveau for vidensproduktion, på universiteterne, har dette udmøntet sig i nogle 
markante forskydninger i forståelsen af viden, hvor viden i meget højere grad end tidligere knyttes til en 
anvendelseskontekst. Problemer og tilhørende forskningsmæssige agendaer og metoder skal udspringe 
fra praksis, og forskere skal indgå i ligeværdige samarbejdsrelationer med praktikere og professionelle. 
Denne ”verdsliggørelse” af forskningen finder et tydeligt udtryk i f.eks. modus-2 tænkningen (Gibbons, 
1994, 2001), hvor perspektivet er, at forskningen må opgive en almen teoretisk ambition og i stedet foku-
sere på at være problemløsende og handlingsrettet i lokale kontekster. Anvendt forskning, både som prak-
sis og som ideal, er under forandring, og det medfører et normbrud, som måske gør det relevant at tale om 
en ”postakademisk” videnskab (Ziman, 2000). Den akademiske videnskabs klassiske normer forandres i 
visse tilfælde i retning af et normsystem, vi kender fra privat forskning i industrien, hvor det lokalt pro-
blemløsende er det afgørende (Merton, 1979). I andre tilfælde knyttes der forhåbninger til tværfaglige, 
tværinstitutionelle og tværsektorielle forskerteams, som bliver i stand til på nye, synergiske måder at ud-
vikle dynamiske løsninger på komplekse samfundsudfordringer (f.eks. Etzkowitz, 2008). 
 
Ideerne omkring det økonomiske potentiale i viden og uddannelse har ligeledes sat sig igennem på det 
pædagogiske område, særligt i begrebet om livslang læring. Som Kjell Rubenson har bemærket, må reto-
rikken omkring livslang læring i meget høj grad forstås som udsprunget af supranationale organisationer, 
såsom EU, OECD og UNESCO (Rubenson, 2009). Ikke engang nationalstaterne kan siges at have haft en 
særlig vigtig rolle i denne proces, og livslang læring er således integreret på et ret omfattende strukturelt 
niveau. Livslang læring spiller med andre ord en rolle i forhold til de generelle ideologiske og økonomiske 
strukturer, som fastlægges af toneangivende europæiske og verdensomspændende organisationer. Livs-
lang læring kan, afhængigt af konteksten, bruges til forskellige formål; en klassisk skelnen går mellem om 
man tænker livslang læring som et spørgsmål om ”empowerment”, dvs. en afklaring/afdækning af indivi-
dets muligheder for videre udvikling og selvrealisering, eller om man tænker det som et spørgsmål om 
”employability”; altså at individet omskabes og omskoles med det formål mere fleksibelt at kunne reagere 
på arbejdsmarkedet behov. Under alle omstændigheder er livslang læring, især hos OECD, formuleret ind i 
ramme, hvor der skal skabes stærkere forbindelser mellem den økonomiske og den uddannelsesmæssige 
sfære. Erhvervslivet skal tænkes ind i uddannelserne, uddannelserne skal tænkes tættere på arbejdslivet, 
og livslang læring skal bruges til at følge med den teknologiske udvikling og forbedre konkurrenceevnen 
(Rubenson, 2009: 42). 
 
Et centralt fokus for uddannelsestænkningen i vidensøkonomien er, blandt andet også i forlængelse af be-
grebet om livslang læring, begrebet om kompetencer. Kompetencer er, som det udlægges i centrale doku-
menter fra OECD, mere end kvalifikationer, og det er mere end at have en given faglig viden. At være kom-
petent er at have et handleberedskab, hvor man fleksibelt kan ”bruge og omsætte viden og færdigheder i 
foranderlige situationer og i forhold til stadig nye opgaver og situationer” (Korsgaard, Kristensen og Jen-
sen, 2017: 394). Når man har en given kompetence, har man evnen til at omsætte sin viden til handling, 
dvs. til at anvende sin viden i de kontekster, hvor det måtte være nødvendigt – og med det vilkår, at kon-
teksterne, og verden, hele tiden er foranderlig. Den traditionelle ”vidensbase” og lærerens overlevering af 
viden til eleverne efter en ”tankpassermodel” kan således ikke stå alene. Kompetencer omfatter derfor 
kombinationen af en viden, kunnen og en personlig motivation til at holde sig opdateret om konteksten og 
verden omkring sig. De kan betegnes som en slags ”human kapital”, som det er målet at fremelske i den 
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enkelte, samtidig med at den enkelte gøres ansvarlig for denne humane kapital, i forhold til at vedligeholde 
og udvikle den. 
 
Selvom PISA-tests ofte opfattes som helt skematiserede målinger af elevers faglige viden, er de netop 
tænkt ind i en kompetencedagsorden.2 Indførelsen af elevplaner og nationale test er både en aktivering af 
viden i en global dagsorden, hvor resultater på tværs af lande og kontinenter kan sammenlignes, men det 
er også et forsøg på at styrke et fokus på elevernes ”problemløsningskompetencer”. På undervisningsmi-
nisteriets hjemmeside hedder det således, at: ”PISA tester unges kompetencer ud fra, hvor godt de unge 
kan bruge deres kunnen i forhold til udfordringer i det virkelige liv.” PISA-testen måler ikke på faglig kun-
nen, men på ”funktionelle og ofte arbejdsmarkedsorienterede kompetencer” (Korsgaard, Kristensen og 
Jensen, 2017: 396). På samme måde er der i dag opstået et fokus på ”21st Century Learning Skills”, under-
støttet af blandt andre Apple, Microsoft og Dell, som foreslår og promoverer læringsteknologier, der sigter 
mod at udvikle de kompetencer hos elever, som svarer an på det 21. århundredes krav. ”Hvad det er for 
kompetencer”, hedder det i baggrundsmaterialet på Danmarks Læringsportal, ”der er – og i stigende grad 
bliver – efterspurgte og afgørende nødvendige at beherske i et globaliseret, gennemdigitaliseret samfund 
under hastigt stigende forandringsudvikling?”3 Problemløsning og innovation har en central plads blandt 
de kompetencer, der udpeges som nødvendige: Begrebet om det 21. århundrede kompetencer sammen-
fatter et syn på mennesket, der ser det som en ressource, samfundet må investere i, for at få afkast til-
bage i form af motiverede, kreative borgere, der opfinder nye løsninger til gavn for vækst og velfærd. 
 
I kapitlet om ”Globalisering og livslang læring” i deres store bog om pædagogikkens idehistorie har Ove 
Korsgaard, Jens Erik Kristensen og Hans Siggaard Jensen en meget sigende beskrivelse af den pædagogi-
ske og uddannelsespolitik tænkning siden 1989. Det er ifølge dem uomtvisteligt, at uddannelse har fået 
en fremtrædende økonomisk betydning ”som det centrale konkurrenceparameter i nationers, virksomhe-
ders og individers kamp om at klare sig i den åbne globale økonomi, som samtidig har været under foran-
dring til en videns- og innovationsøkonomi” (Korsgaard, Kristensen og Jensen, 2017: 359). Der er i de se-
nere år ifølge forfatterne sket en uhørt ensretning af den pædagogiske tænkning, som fra visse organisati-
oners side (primært OECD og EU) er blevet trukket i en økonomisk retning, på samme måde som den ka-
tolske kirke i middealderen farvede alt i en religiøs retning (ibid.: 359-360). 
Det er kendetegnende for den diskursive indramning af viden og uddannelse på policy-niveau, defineret af 
supranationale aktører, at den siden slutfirserne har været præget af en drejning mod det anvendelsesori-
enterede, som imidlertid har givet anvendelses- og praksisbegrebet en markant og til tider uheldig dikoto-
misk karakter. Det teoretiske og grundlagssøgende (og -undersøgende) og knyttes sammen med det unyt-
tige, mens anvendt, omsættelig viden og uddannelse rettet mod kompetencer opfattes som praksisnært, 
dvs. brugbart og værdifuldt. Denne ret statiske opfattelse af forholdet mellem teori og praksis synes imid-
lertid ikke at være befordrende for en tænkning, der vil genåbne spørgsmålet om, hvordan uddannelserne, 
og i dette tilfælde folkeskolen, kan åbne sig mod verden og bevirke, at flere elever bliver fagligt begavede, 
bliver i stand til at se livsmuligheder, mening i uddannelsen (og i livet) og bliver myndige, engagerede sam-
fundsborgere. Der er på sin vis brug for en mere dynamisk tænkning omkring forholdet mellem anven-
delse, praksis og kompetencer på den ene side og de traditionelle, ”store fortællinger” om dannelse, auto-
nomi og omverdensforståelse på den anden.   

4.4 ”Praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning” – i et dannelses-
perspektiv 

Det kan måske forekomme paradoksalt, at betydningen af ”praksisnær og anvendelsesorienteret” kan stå 
tydeligere frem, hvis de læses i et dannelsesperspektiv. ”Paradoksalt” – fordi dannelsesbegrebet i sig selv 
rummer en notorisk flertydighed. Men selv om dannelsesbegrebet er flertydigt og kompleks, så kan begre-
ber som ”praksis” og ”anvendelse” måske fremstå i et nyt lys, og på en mere åben måde, hvis de læses ind i 
denne tradition, der har haft en afgørende betydning for moderne pædagogisk tænkning. 
 

                                                           
2 https://uvm.dk/internationalt-arbejde/internationale-undersoegelser/pisa/om-pisa 

3 https://arkiv.emu.dk/modul/21st-century-learning-skills 
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I dannelsestraditionen er det ikke mindst distinktionen mellem dannelse og uddannelse, der her kan være 
klargørende. Dannelsesbegrebet har vi fra det tyske begreb om ”Bildung”, som bliver det centrale begreb i 
den pædagogiske tænkning og den praktiske skoleudvikling fra slutningen af 1700-tallet, først i Tyskland 
og snart efter også i Danmark. Udgangspunktet er helt grundlæggende, at mennesket fra naturens hånd 
er ubestemt og formbart og derfor behøver en formgivning rettet mod kundskaber og kunnen, anlæg og 
smag, sociale egenskaber og moralsk karakter. Fra begyndelsen af 1800-tallet præges dannelsestænknin-
gen afgørende af en række pædagogiske tænkere, som i dag går under fællesbetegnelsen; nyhumani-
sterne. Hertil hører bl.a. Herder, Humboldt, Schiller og Goethe, som alle bygger videre på Immanuel Kant og 
hans betoning af oplysning og autonomi gennem myndiggørelse af det enkelte individ. Individets frie, selv-
virksomme og selvstændige dannelse er måden, hvorpå mennesket skal formes, ikke i guds billede, men i 
billedet af det sandt humane. Nyhumanisterne sætter derfor ”det hele menneske” som ideal. Dvs. menne-
sket skal, for at realisere sit eget iboende potentiale for humanitet, udvikles som en harmonisk syntese af 
både kundskaber og moralske og æstetiske egenskaber. 
Hele denne tænkning har brod mod en forestilling om pædagogik, dels som autoritær (kristen) moralsk op-
dragelse, og dels som en simpel nytteorienteret oplæring i bestemte, og eventuelt mere ensidige kundska-
ber og færdigheder. Dannelse kommer eksplicit til at betegne noget som ”går ud over”, eller er mere 
grundlæggende, end det at erhverve sig kundskaber og færdigheder, med henblik på en individuel eller 
samfundsmæssig anvendelse og nyttiggørelse.   
 
Denne udvikling afspejler sig i, at begrebet dannelse (Bildung) bliver adskilt fra begrebet om uddannelse 
(Berufsbildung). Uddannelse kommer til at betegne en relativt afgrænset og specialiseret proces, som skal 
tilvejebringe færdigheder begrundet i ydre praktisk nytte og meritere til professioner og erhverv. Dannelse 
forbindes derimod med den førnævnte alsidige dannelse til humanitet og forankres i idealer om oplysning, 
selvvirksomhed og myndiggørelse. Nyhumanisterne, og alle senere dannelsestænkere for den sags skyld, 
hylder naturligvis ikke en tanke om, at dannelse skal foregå uden uddannelse. Men grundtanken er, at ud-
dannelse skal hvile på et grundlag af dannelsesidealer, som overskrider en snæver erhvervs- og nytte-
tænkning. Dette ideal fastholdes op igennem det 20. århundrede, og selv om virkeligheden er, at dannelse 
primært får vægt og betydning i gymnasiet og på de højere uddannelsesinstitutioner, slår det også igen-
nem på læreruddannelsen og i folkeskolens skiftende formålsparagraffer. Forholdet mellem dannelse og 
uddannelse har imidlertid også nyere udviklingslinjer, som tydeliggør, hvordan dannelsestænkningen og 
dannelsespraksisser er blevet sat under pres. 
 
Indtil 1960’erne havde uddannelsesbegrebet, i en dansk sammenhæng, en relativt snæver betydning som 
en ”fagspecifik oplæring og kvalificering af individers arbejdskraft” bestemt af ydre formål (Kristensen, 
2017). I modsætning til begreber som opdragelse, undervisning og dannelse blev uddannelse opfattet som 
klart afgrænset, nytteorienteret og værdineutralt. Den nuværende og meget omfattende brug af uddannel-
sesbegrebet, som noget der beskriver alle mere eller mindre institutionaliserede læringssammenhænge 
fra børnehave og til universitet er af nyere dato. Fra 60’erne bliver ”uddannelse” fra ministerielt hold gjort 
til den officielle danske oversættelse af det engelske ”education”. Men i modsætning til det engelske edu-
cation, der udover ”uddannelse” også indbefatter betydninger af ”dannelse”, ”pædagogik”, ”opdragelse” og 
”undervisning”, så fastholdes i det danske uddannelsesbegreb den rent beskrivende og værdineutrale se-
mantik. Hvor det engelske education altså indbefatter en opdragelses- og dannelsesdimensionen, så beva-
rer uddannelsesbegrebet i en dansk kontekst sin oprindelige værdineutrale og overvejende anvendelses-
orienteret betydning. 
 
Allerede Grue-Sørensen (1974) og senere Løgstrup (1987) er opmærksomme på denne udvikling og påpe-
ger, at det kan reducere vores tænkning om uddannelse til et rent instrumentelt foretagende underlagt 
ydre praktiske formål. Dannelsesdimensionens normative grundspørgsmål, reflekteret i en offentlig dis-
kussion om formålet med uddannelse, risikerer at blive glemt til fordel for en simpel afvejning af, hvilke 
didaktiske midler, der skal til, for at imødekomme ydre samfundsmæssige og erhvervsmæssige målsæt-
ninger. Biesta (2004, 2011, 2014) identificerer den samme udvikling og hæfter sig særligt ved det vokabu-
lar, vi bruger til at tale om uddannelse, som er et relativt nyt ”læringssprog” (jf. Field, 2000). Det nye læ-
ringssprog, som er afgørende præget af psykologiske og konstruktivistiske læringsteorier, er ikke velegnet 
til at reflektere dannelsesproblematikker, særligt af to grunde: For det første er ”læring” grundlæggende et 
individualistisk begreb. Udgangspunktet er det enkelte individs læring, også når vi taler om læring i fælles-
skaber. I modsætning til begreber som ”undervisning” eller ”opdragelse”, hvor der forudsættes en relation 
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mellem mindst to personer. For det andet er læringsbegrebet, ifølge Biesta, et ”procesbegreb”. Læring be-
tegner processer og aktiviteter, men siger ikke noget om indhold, retning og formål. I denne forstand er 
læringsbegrebet tomt. Læringsbegrebet siger ikke noget om, hvad der skal læres og med hvilket formål, 
men er isoleret betragtet et teknisk-psykologisk begreb. Der kan siges at foregå læring i snart sagt enhver 
praksis og med ethvert tænkeligt formål. Uanset om eleven arbejder med en novelleanalyse eller med kon-
struktionen af en interneringslejr, så kan aktiviteten beskrives som en læreproces. Læringstænkningen kan 
på denne vis siges at skabe en orienteringsløshed i det pædagogiske, i kraft af manglende formål og me-
ning. 
 
Når det pædagogiske-didaktiske tænkes og debatteres i termer af ”uddannelse” og ”læring”, så er der altså 
en overhængende risiko for, at spørgsmålet om ”hvad det hele skal til for?”, bliver glemt. Med denne glem-
sel opstår tendensen til, at man forveksler ”mål” og ”midler” i en pædagogisk instrumentalisme. Når uddan-
nelse og læring betragtes som værdineutrale og kommer til at fremstå som naturaliserede praksisser, så 
opstår spørgsmål vedrørende formål og begrundelse nemlig slet ikke. I stedet fremstår ”midlet” (læring) og 
muligheden for at accelerere og intensivere læring som et mål i sig selv. Det afspejler sig i de seneste årti-
ers fokus på at måle og teste resultatet af læreprocesser. Her bliver faglige, sociale, æstetiske og etiske 
dannelsesprocesser i vid udstrækning usynliggjort, og man ender med, som Biesta (2011) formulerer det, 
at værdsætte det der måles, frem for at måle det man værdsætter. 
 
Det er formentlig på denne baggrund, at der synes at være et fornyet fokus på dannelse i disse år. Det 
snævre uddannelsespolitiske fokus på målstyring, kompetenceudvikling og erhvervsrettethed synes at 
have blændet for spørgsmålet om skolens mere grundlæggende formål, mening og samfundsmæssige 
rolle. I et dannelsesperspektiv kan ydre politisk-økonomiske målsætninger ikke danne grundlag, og de kan 
ikke skabe tilstrækkelig orientering for, hvad skolen skal. Når forestillinger om ”praksisnærhed” og ”anven-
delsesorientering” skal læses ind i et dannelsesperspektiv, så forudsætter det, at begreberne kan flyttes 
væk fra en mere teknisk og normativt tom læringstænkning – og i stedet forbindes med forestillinger om, 
hvad barnet skal dannes til som menneske og som borger. 

4.5 Dannelsesteoretiske perspektiver – Dewey og Klafki 

Med ovenstående diagnose får det en særlig betydning at klargøre, hvad skolen går ud på. Et dannelseste-
oretisk perspektiv indebærer en helhedsforståelse af den pædagogiske intention og er forudsætningen 
for, at vi kan forklare, begrunde og dermed tage ansvar for pædagogiske aktiviteter. 
 
I det følgende introduceres to af de mest indflydelsesrige moderne pædagogisk-didaktiske perspektiver 
på skole og dannelse. Den amerikanske filosof og pædagog John Dewey og den tyske dannelsesteoretiker 
og didaktiker Wolfgang Klafki. De kan begge, på forskellig vis bidrage til, hvordan praksisnærhed og anven-
delsesorientering kan indføjes i, og gives betydning, i et perspektiv af dannelse. Dewey er eksplicit optaget 
af betydningen af den praktiske handling og aktivitet i undervisningssammenhænge, og Klafki tydeliggør 
de dannelsesmæssige sammenhænge mellem handling, aktivitet og skolens normative grundlag. Begge 
perspektiver er centrale for en dannelsesmæssig forankring af det praksisnære og anvendelsesoriente-
rede. 

4.5.1 John Dewey – praksis, aktivitet og refleksion 

John Dewey er kendt for sloganet ’learning by doing’ og har med dette haft stor betydning for skole, ud-
dannelse og pædagogisk praksis i Danmark. ’Learning by doing’ vil sige, at man lærer ved at gøre og samti-
dig at man lærer det, man gør, når man gør det (Brinkmann, 2011). Denne forståelse er begrundet i De-
weys pragmatiske opfattelse af virkeligheden, som betyder, at alt læring er knyttet til den mening, denne 
læring har i brugen af den, i den praktisk samfundsmæssige virkelighed. Ifølge Dewey kan undervisning og 
læring ikke være andet end praksisnær og anvendelsesorienteret, fordi den altid er koblet til den pragmati-
ske og praktiske virkelighed, vi er i. Vi kan dermed ikke stille os uden for den praktiske verden, for det vi 
lærer, giver kun mening i forhold til den. Vi er altid i praksis, i handling, i anvendelse af tænkning og redska-
ber og dermed kan vi ikke sætte os ud over dette.  
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For Dewey er alt i verden grundlæggende kontingent og i forandring, hvilket betyder, at mennesket som 
en deltager i verden konstant må håndtere de praktiske, fysiske og sociale problemer, som deres samspil i 
og med verden byder på. Menneskets grundopgave er kontinuerligt at forbedre sin tilpasning til verden 
gennem at øge sine muligheder for at kunne håndtere verdens både fysiske og sociale foranderlighed og 
de problemer, der opstår hermed (Dorf, 1999). Dette skal ikke ske i en alles kamp mod alle, men i stedet 
via fælleskabets intelligente udvikling, hvilket stiller krav til samfundet og samfundets skole (Dorf, 1999). 
Grundlæggende ser Dewey erfaringsudveksling via kommunikation – hvor erfaringer deles og drøftes til de 
bliver fælleseje – og demokrati – som livsformen hvorigennem dette kommer i spil – som værende menne-
skets bedste mulighed herfor (Dewey, 1938). 
 
Som deltagere i verden bliver menneskets erfaringer, udvikling og tænkning en funktion af deres igangvæ-
rende aktiviteter og handlinger i verden (Brinkmann, 2006). Menneskets erfaring og tænkning står ikke 
overfor eller afbilleder virkeligheden, men er en del af virkeligheden selv og det, mennesket aktivt gør i 
verden. Svend Brinkmann formulerer forholdet på den måde at ”… hvad vi gør er mere fundamentalt end 
hvad vi tænker om det, vi gør. Og det at tænke, om hvad vi gør, er selv en praksis aktivitet” (Brinkmann, 
2006: 40).  
 
Praksis og handling i praksis har dermed primat i Deweys pragmatiske filosofi (Madsen, 2012). Dette har 
flere konsekvenser. 1) Menneskets samspil med verden resulterer i en strøm af erfaringer, hvis grund-
struktur er forholdet mellem fortid, nutid og fremtid. Erfaring har dermed både en passiv og aktiv side. I 
samspillet med omgivelserne både påvirkes og påvirker menneskets erfaringer omgivelserne, hvorved en 
situation aldrig bliver den samme. 2) Menneskets sprog, teorier, tanker, ideer, moral, ting, videnskaber, fag-
ligheder, institutioner som skolen m.m., er alle former for praksisser eller redskaber, som mennesker har 
forsøgt eller forsøger at håndtere verdens kontingens igennem. 3) Praksisser og redskaber er fremkom-
met som svar på fysiske og sociale praksisproblemer, mennesket tidligere i historien har erfaret og skullet 
håndtere. 4) Vi forstår først betydningen og værdien af vores praksisser eller redskaber ved at anvende 
dem i praksis. 5) Mennesket oplever verden gennem en strøm. Vi erfarer verden gennem vores aktive del-
tagelse i den – ved at vi bevæger os sig rundt i den, undersøger den og manipulerer med den med vores 
praksisser og redskaber. Erfaring, forståelse og viden udspringer dermed af det, vi gør i praksis og ved at 
anvende noget i praksis.  
 
Deweys udlægning af menneskets stilling i verden danner grundlaget og baggrundstæppe for hans forstå-
else af undervisning og pædagogisk tænkning. I Deweys optik vil betegnelserne praksisnær og anvendel-
sesorienteret undervisning således være problematiske, da de synes at tematisere et forhold, hvor under-
visningens indhold/stof skal orientere eller nærme sig praksis, hvilket indebærer en dikotomi mellem teori 
og praksis, som Deweys pragmatisme ophæver. Hvis betegnelserne praksis og anvendelse skulle anvendes 
om Deweys tænkning, ville praksis- og anvendelsesbaseret undervisning være mere rammende. 
 
Gennem Deweys kritik af samtidens pædagogik og ikke mindst undervisningen, åbnes der op for et kritisk 
undersøgende perspektiv på vor tids skole, da de kritikpunkter, Dewey rejser, stadig synes aktuelle. Formå-
let med at genrejse kritikpunkterne og forlænge den ind i vor tid, er det samme som Deweys (Dewey 
1938): At åbne et tidsligt rum i skolen for praksis- og anvendelsesbaseret undervisning.  
 

 Spejlet ind i samtidens debat om læringsmål vil Dewey være kritisk over for en skole og undervisning, 
der oppefra og udefra opstiller taksonomier og klare eller styrende læringsmål for, hvad eleverne skal 
lære. Undervisningen skal ikke være uden mål, men de skal udspringe af aktiviteterne og problemer, 
eleverne møder, samt udformes i et samarbejde mellem elev og den mere erfarne lærer. Idet målene 
udspringer af undervisnings aktiviteter, skal de ikke være læringsmål men gøremål (Brinkmann, 2006: 
193). 
 

 Opsplitning af skolen i timer med bestemte fagrækker med hver sine læseplaner er problematisk. 
Strukturen gør, at eleverne har meget svært ved at se meningen med undervisningen og forbinde den 
med deres egne øjeblikkelige livserfaringer, som eleverne bringer med sig fra hjemmet og deres lokale 
fællesskaber.  
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 Opdelingen i fagrækker, hvor bestemt faglig viden håndteres som noget rent symbolsk og overføres til 
eleven, gør, at viden indkapsles i lukkede beholdere, hvorved elevens forståelse af tilværelsen og ver-
den bliver sammenhængsløs og ikke forbindes med elevernes erfaringer og eksisterende måder at for-
stå noget på. 

 

 Undervisning, der frakobler sig de mere praktiske aktiviteter, som eleverne er engageret i og erfarer, er 
problematisk. 

 

 Denne undervisning ignorerer de fire naturlige interesser, som eleverne motiveres af. 1) Interesser i at 
kommunikere, 2) i at undersøge verden, 3) i at konstruere ting samt 4) i at udtrykke sig kunstnerisk.   

 

 Undervisning, der opretholder disciplin igennem ydre autoritet frem for igennem elevernes engage-
ment og optagethed at fælles aktiviteter (Dewey: 1916, 1938; Brinkmann, 2006), er problematisk. 

Praksis- og anvendelsesbaseret undervisningen, gennemført i sin fulde udstrækning, vil kræve en grund-
læggende omstrukturerings af skolen og undervisningens ideer, struktur og opbygning (Dewey, 1938).  

4.5.2 Dewey om undervisningens formål, ordninger og undersøgelser  

Formålet med skolen er at åbne elevernes muligheder for at få erfaringer, der åbner for flere erfaringer og 
dermed flere handlemuligheder. Dewey omtaler forholdet som en vækst i erfaringen, hvor vækst skal for-
stås som modning af erfaringen, eller det at erfaringen vokser (Dewey, 1938). Skolen og undervisningen 
skal grundlæggende forberede eleverne til at kunne håndtere fremtidens praksisproblemer ved at udvikle 
elevens evner til at håndtere de livsnære og nutidige problemer, eleverne umiddelbart erfarer gennem un-
dervisningens aktiviteter. Undervisningsopgaven bliver gennem elevens samspil med det faglige indhold 
at rekonstruere elevernes tidligere erfaringer i forhold til forståelse og løsning af nutidige erfarede proble-
mer på en sådan måde, at eleverne får erfaringer i at håndtere fremtidens problemer. Undervisningens 
grundformål er dermed at skabe en erfaringskontinuitet mellem fortid, nutid og fremtid, med erfaringen af 
nutidens problemer som omdrejningspunktet. Dewey omtaler også dette som undervisning af, for og ved 
erfaringen (Dewey, 1938: 43).    
 
I sammenhæng hermed spørger Dewey, hvilke ordninger og undervisningsmetoder der bidrager til at for-
øge og forbedre elevens erfaringer mest muligt. Det gør ægte sociale fællesskaber og den undersøgende 
metode (Dewey, 1916, 1938). Ægte sociale fællesskaber er demokratiske fællesskaber, hvor der ikke er 
tvang og undertrykkelse, men mulighed for at gensidig udveksling af erfaringer, kommunikation, at finde 
sin mening gennem argumentation og opnå konsensus (Dewey: 1938). Dannelse til demokrati skal være 
skolens og undervisningens grundform og formål.  
 
Den undersøgende undervisningsmetode har baggrund i Deweys pragmatisme og den ide om erkendelse, 
han forbinder hermed. Når mennesket ikke kan trække på absolutte eller metafysiske sandheder om ver-
den og lever et liv, hvor det forholder sig til de erfarede problemer, der kontinuerligt dukker op, er den un-
dersøgende metode den, som bedst håndterer disse forhold. Og denne metode må også være skolens og 
undervisningens grundlæggende metode tilpasset alle alderstrin i skolen (Dewey: 1938). Dewey omtaler 
også den undersøgende metode som den refleksive erfaringshandling, hvor målet er fremover at blive i 
stand til at udføre mere kvalificerede handlinger (Aarkrog: 2018). For Dewey er det ikke nok, at elevernes 
erfaringer uddybes, omstruktureres og udvides. Elevernes erfaringstilegnelse skal bevidstgøres og derfor 
skal de vide eller lære, hvordan det ”nye” kan bruges og virker i anvendelse og i handling i en praksiskon-
tekst. Eleverne arbejder med dette ved at forsøge sig frem og ved at eksperimentere. Men den rene ekspe-
rimenteren og handling er ikke erfaring – det er først, når eleven forstår betydning med handlingen og kan 
reflekterer over den, at man kan tale om en erfaring (Elkjær og Wieberg 2019:129). Det er derfor væsent-
ligt at skelne mellem handling og erfaring. Der er først tale om erfaring hos eleven, når handlingen reflek-
teres, således at handlingen knyttes sammen med handlingens konsekvenser i en bevidst erfaring: ”Mere 
activity does not constitute experience” (Dewey 2007: 104). En erfaringsbaseret pædagogik må derfor 
have som sit mål at tilvejebringe erkendelse gennem handling, dens konsekvenser og refleksion.  
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Med det udgangspunkt knytter den praksisnære og anvendelsesorienterede undervisning an til den måde, 
eleven allerede er i verden på, dennes erfaringsunivers og, som nævnt, naturlige interesser: Interesser i at 
kommunikere, i at undersøge verden, i at konstruere ting og i at udtrykke sig kunstnerisk (Brinkmann, 
2006). 

Den refleksive erfaring består af fem elementer, som undervisningen og lærerne skal iscenesætte og vej-
lede eleverne gennem:  

 At eleverne gennem aktiviteter løber ind i problemer – noget er galt 

 En forsøgsvis fortolkning af problemet – en iagttagelse af de omgivende vilkår for problemet 

 En omhyggelig undersøgelse, som indeholder alle elementer, der kan tænkes at belyse problemet. Ele-
verne skal her indhente ”… viden om hvad der er sket i lignede situationer i fortiden, en viden der mel-
der sig dels som erindring og del som oplysning, råd og advarsler fra dem der haft større erfaringer” 
(Dewey, 1938: 76). Lærer og fagenes indhold eller stof sammenkoblet med elevernes erfaring og det 
aktuelle erfarede problem bliver i denne fase central. Fagenes formål er at give erfaringer en ”… mere 
fyldestgørende og rigere og mere organiseret form, en form, som tilnærmer sig den, hvori et fag fore-
lægges det kyndige, modne menneske” (Dewey, 1938: 80) 

 At udarbejde en hypotese – ”at gøre dette vil betyde…” 

 Afprøvning af en hypotese i en konkret handling – ”lad mig prøve det og se hvad der sker…”. 

4.5.3 Opsamling Dewey 

Ovenstående undersøgelse af praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning gennem Dewey pædago-
giske filosof fremskrev en række nuanceringer af betegnelserne.  

 At praksisnær og anvendelsesbaseret undervisning i Deweys optik skal knyttes tæt til elevernes erfa-
ringer og interesser.  

 At praksisnær og anvendelsesbaseret undervisning skal tage udgangspunkt i praksisaktiviteter.  

 At fagenes indhold og stof skal uddybe og ordne elevernes erfaringer.  

 At praksisnær og anvendelsesbaseret undervisning skal iscenesættes undersøgende og at elever ar-
bejder med refleksive erfaringer. 

 At praksisnær og anvendelsesbaseret undervisning skal basere sig på erfaringsudveksling, dialog og 
demokrati som livsform. 
 

I forhold til forholdet mellem dannelse og praksisnær og anvendelsesbaseret undervisning kan det disku-
teres, om Dewey eksplicit tematiserer et dannelsesideal. Udfordringen ligger i, at det engelske sprog ikke 
har et begreb for dannelse, og at det er vanskeligt direkte at oversætte Dewey kernebegreb education til 
dansk. Hans Dorf (Dorf, 1999) bruger i sin artikel om Dewey ”Dewey. Det moderne samfunds pædagog” 
betegnelsen opdragelse, mens Thomas R. S Albrectsen (Albrectsen, 2019) i artiklen ”Dewey og pædago-
gik – dannelse og dømmekraft” argumenterer for, at Dewey har et dannelsesideal. Svend Brinkmann 
(Brinkmann, 2007) argumenterer for det samme i artiklen ”Dannelse, selvdannelse og den praktiske for-
nuft”. Her opstilles et pragmatisk dannelsesideal, hvor menneskets evne til at handle sammen i fællesska-
ber betones. Hvor dannelse omhandler fælles brug af den praktiske fornuft og dømmekraft, samt en kulti-
vering af en fælles sans for værdier og mål i det levede liv (Brinkmann, 2007). 

4.5.4 Wolfgang Klafki – dannelse som formål og orienteringsinstans 

Den helhedsforståelse, som et dannelsesperspektiv skaber, er vigtig af flere grunde. For det første fordi 
skolen, uden et helhedsperspektiv vil fragmentere i mere eller mindre tilfældige og måske modsatrettede 
pædagogiske aktiviteter. Og fordi en skolepraksis, der fragmenterer og bliver usammenhængende, kan vi 
ikke have en sammenhængende og meningsfuld debat om. 
 
Det er med omtrent sådanne begrundelser, at den tyske dannelsesteoretiker Wolfgang Klafki argumente-
rer for væsentligheden af at fastholde et dannelsesperspektiv. Dannelsesbegrebet er, ifølge Klafki, afgø-



 

 

 

27/65 
 

rende som en ’mål og orienteringskategori for pædagogiske bestræbelser’, og skulle vi opgive dannelses-
begrebet, så ville vi være tvunget til at opfinde et lignende begreb, for at kunne skabe relevante begrun-
delser og videreføre en debat om pædagogik og skole. 
 
”Dannelsesbegrebet eller en ækvivalent er ubetinget nødvendig (....) hvis pædagogiske hensigter, tiltag, 
handlinger og individuelle læringsbestræbelser skal være noget, man kan begrunde og tage ansvaret 
for” (Klafki, 2001, p. 60) 
 

Dannelse som begrundelsesinstans er hos Klafki forankret i den klassiske dannelsestænkning, men det er 
samtidig et åbent og plastisk begreb, som må nyfortolkes i takt med samfundsmæssige forandringer. 
 
Klafki bestemmer dannelse ved følgende begreber: ”selvbestemmelse, frihed, emancipation, autonomi, 
myndighed, fornuft, selvvirksomhed. ” (Klafki 2011: 32) Han udlægger begreberne således: ”Dannelse for-
stås altså som evne til fornuftig selvbestemmelse, der forudsætter eller indbefatter emancipation (…) som 
evne til autonomi, til fri selvstændig tænkning og til frit at træffe moralske afgørelser. Netop derfor er selv-
virksomhed da også dannelsesprocessens centrale endelige udtryksform.” (Klafki 2011:.32).  
 
Det betyder, at den undervisning, der tilrettelægges, må skabe rum for, at eleverne udvikler disse evner. 
Det vil sige, at den faglige undervisning skal støtte udviklingen af elevernes dannelse som kommende frie 
og selvbestemmende mennesker i relation til, hvem de vil være, hvordan de forholder sig til andre og deres 
deltagelse i omverden. Det kan lyde abstrakt, men det er i denne abstrakte dannelsesopgave, at den fag-
lige læring bliver praksisnær og anvendelsesorienteret. Fagene bliver praksisnære og anvendelsesoriente-
rede, netop når eleverne kan se, hvad og hvordan de skal bruge den faglige læring i deres kommende liv 
som selvbestemmende og selvvirksomme mennesker. Når fagene afkobles dannelsesopgaven, bliver det 
svært for eleverne at se, hvad de skal bruge fagene til, og hvordan fagene kan gøre dem i stand til at del-
tage i og orientere sig i verden. Det dannelsesmæssige perspektiv handler derfor således også om at en-
gagere eleverne i, hvad fagene skal bruges til i deres livsperspektiv (Klafki 2011:186). 

4.5.5 Anvendelsesorientering i formalt og materialt perspektiv 

Dannelsesbegrebet er historisk blevet opfattet både materialt og formalt, og Klafki tager sit udgangs-
punkt i en beskrivelse og en kritik af begge disse dannelsessyn, som har deres udtryk i væsensforskellige 
didaktikker.  
 
Det materiale syn på dannelse har fokus på dannelsesindholdet, dvs. det forudgivne kulturelle indhold som 
skal læres, i form af f.eks. viden, videnskab, værdier, normer etc. Det er mødet med stoffet og i tilegnelsen 
af det givne dannelsesindhold, at personen dannes og forestillingen er, at det sker uafhængigt af indivi-
dets subjektive forestillinger, tanker og evner. På sin vis er det beskrivelsen af en tom bevidsthed, som 
dannes og formes gennem kendskabet til kulturen, der så at sige siver ned i eleven. 
 
Det formale syn på dannelse tager det modsatte udgangspunkt. Her er det individets iboende evner, kom-
petencer og udviklingspotentiale, som læringen retter sig imod. Her er der fokus på udvikling af personlige 
kvaliteter som tænkning, problemløsning, kommunikation, stillingtagen etc. med den antagelse, at disse 
evner kan overføres på stadigt nye områder.  
 
I forhold til et begreb om anvendelsesorientering så tydeliggøres her to forskellige didaktikker. Et mate-
rialt dannelsessyn vil medføre en fokus på udvælgelse af viden og vidensformer, som antages at være sær-
ligt anvendelige. Anvendelsesorientering vil først og fremmest være et kriterium for udvælgelse af stoffet, 
der skal læres. Et formalt dannelsessyn vil derimod ikke have sit fokus på formen af viden, men i stedet på 
at identificere og udvikle de evner og metoder, som antages at have en særlig anvendelighed. Her vil an-
vendelsesorienteringen typisk være forbundet med en mere aktivitetspræget og metodeorienteret didak-
tik. 
 
Aktuelt er det ikke svært at genfinde begge didaktiske grundsyn omkring anvendelsesorienteringen. Nogle 
gange knyttes idéen om anvendelsesorientering til særlige kundskaber og vidensformer (ikke mindst de 
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mere tekniske og naturvidenskabelige), – altså et særligt dannelsesindhold. Andre gange knyttes anven-
delsesorientering til en fleksibel udvikling af formale evner og kompetencer. Det sidstnævnte genfindes 
tydeligt i kompetencetænkningen, med en forestilling om at kompetencer kan udvikles uafhængigt af en 
specifik indholdsdimension. Vi ser det i tænkningen omkring ”21st century skills” og i forestillinger om be-
tydningen af ”at lære at lære” og diverse metakognitive læringstilgange ofte knyttet til taksonomiske be-
greber. 
Dannelsestænkningens aktuelle potentiale er blandt andet, at den kritisk kan tematisere, hvad der er ble-
vet glemt eller skjult f.eks. i samtidens formale og processuelle læringsbegreb eller slagord: Fra undervis-
ning til læring (Biesta, 2013, 2018). Det, som er glemt, er, at alle pædagogiske og didaktiske bestræbelser 
er født intentionelle og normative. 

4.5.6 Den kategoriale dannelse og den eksemplariske undervisning 

For Klafki er dannelse et fænomen, der overskrider både den materiale og den formale forståelse. Til den 
materiale dannelsesforståelse knytter sig det problem, at den forudsætter en kulturel enighed om kriteri-
erne for, hvilket dannelsesindhold der har værdi og gyldighed. Dette er prekært i et moderne samfund med 
dets mangfoldighed af forskellige samfundsmæssige interesser og kulturelle identiteter.  
 
Til den formale dannelse knytter sig den antagelse, at det er muligt at adskille form og indhold. At kompe-
tencer og evner kan udvikles uafhængigt af en indholdsdimension. Ifølge Klafki kan man ikke isolere og 
forstå evner og kompetencer som noget, der har en selvstændig realitet. Kompetencer er principielt altid 
”kompetencer til noget” og kan ikke udvikles uafhængigt af det indhold, som læres. For Klafki vil mantraet 
”at lære at lære” være en indholdstom abstraktion. Om det er evnen til at analysere, innovere, diskutere 
eller vurdere – så udvikles det kun gennem en forudgiven kulturel indholdsdimension.  
 
Klafkis konklusion bliver, at det er det dialektiske forhold mellem de nævnte dannelseselementer, der må 
være afgørende i en moderne dannelsesteori. Dannelsens proces er dialektikken mellem det subjektive og 
det objektive. Når verden åbnes for individet og individet åbnes for verden i én og samme bevægelse. Dan-
nelse sker, når individet lærer noget om verden, og samtidig ændrer den måde, hvorpå der tænkes over 
verden. Denne opfattelse af dannelse benævnes ”kategorial dannelse”.  
 
”Dannelse er kategorial dannelse i den dobbeltbetydning, at en virkelighed “kategorialt” har åbnet sig for 
et menneske og dette menneske netop dermed selv er blevet åbnet for denne virkelighed – takket være 
indsigt, erfaringer, oplevelser af “kategorial” art som dette menneske selv har fuldbyrdet” (Klafki, 1983). 
 
Når der sker en dannelse er det altså i en dobbeltbetydning, eller en dobbeltsidig åbning af både omverden 
og individ. En dannelsesproces består i at noget alment gældende og kulturelt værdsat forbindes med og 
fuldbyrdes i den subjektive tydning, som får en betydning for mennesket. Når mennesket kategorialt tileg-
ner sig tilvejebringer forståelse af samfundet og verden, så åbnes samtidig individet for verden. 
 
Den kategoriale dannelse er såvel processen som resultatet af, at der på denne måde konstrueres nye 
subjektive kategoriale erfaringer, nye erkendelser af selv og virkelighed i mødet med den overleverede kul-
tur. På sin vis rummes dette begreb om dannelse i et af de mest simple didaktiske greb; at genfortælle 
med egne ord. Men med streg under ”egne ord”, som implicerer en subjektiv investering, i modsætning til 
udenadslære.  
 
Det indhold, som bedst skaber den dobbeltsidige åbning i den kategoriale dannelse, er et indhold som er 
eksemplarisk. Med ”eksemplarisk” undervisning angiver Klafki, at kategorial dannelse ikke kan bygge på en 
reproduktiv overtagelse af den størst mulige mængde viden. I stedet bør lærerens valg af stof bestå af at 
identificere nogle særligt værdifulde eksempler til brug for undervisningen. Tanken er, at eleven arbejder 
sig frem mod det almene, men med udgangspunkt i et eksempel. Tydningen af det partikulære eksempel 
giver den kategoriale forståelse, som både peger udad mod stoffet og indad mod individet. Det enkeltstå-
ende eksempel kan bibringe eleven en erkendelse, som både kan være differentierbar og ekspansibel. Dvs. 
åbner op for almene kategorier som kan overføres til –, og bruges i nye og bredere tydninger. Klafki bruger 
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det lille barns foreløbige sproghandlinger som illustration. Når barnet ud fra nogle få tilfælde forstår sam-
menhængen mellem subjekt og verbum, som f.eks. i udsagnet ”far går”, så åbner det op for en grundlæg-
gende kategorial indsigt, som giver mulighed for at forstå en mængde lignende sproglige strukturer. 
(Klafki, 2001 s. 167).  

4.5.7 Dannelsens almene formål – den kritisk-konstruktive forståelse 
af pædagogik og didaktik 

Med begrebet om den kategoriale dannelse er der endnu ikke sagt noget om, hvordan denne dannelses-
tænkning legitimeres og begrundes uden for allerede eksisterende institutionelle rammer. Hos Klafki er 
dannelse og uddannelse ikke afkoblet fra samfundet. Forholdet mellem dannelse og dannelsens sam-
fundsmæssige kontekst, de samfundsmæssige strukturer og muligheden for samfundsmæssig forandring 
er derfor ikke afklaret, uden en mere omfattende begrundelse for den kategoriale dannelse.  
 
Her knytter Klafki tydeligt an til dannelsestraditionen fra Kant, med en betoning af individets myndiggø-
relse gennem selvbestemmelse, selvstændig tænkning og deltagelse i en fri og offentlig debat. Men hos 
Klafki kobles individets myndiggørelse mere eksplicit til begreber om demokrati og emancipation. Således 
bestemmer Klafki dannelsens mål som en udvikling af tre sammenhængende og grundlæggende evner; 
selvbestemmelse, medbestemmelse og solidaritet. 

 Hvert enkelt menneskes evne til selv at bestemme over sine individuelle levevilkår og medmenne-
skelige, erhvervsmæssige, etiske og religiøse meninger. 

 Medbestemmelsesevne, for så vidt at ethvert menneske har krav på, mulighed og ansvar for udform-
ningen af vores fælles kulturelle, samfundsmæssige og politiske forhold. 

 Solidaritetsevne, for så vidt at det personlige krav om selv- og medbestemmelse kun kan retfærdig-
gøres, hvis det ikke kun forbindes med anerkendelse, men derimod også med indsatsen for og sam-
menslutningen med de mennesker, der helt eller delvist er afskåret fra netop sådanne selv- og med-
bestemmelsesmuligheder som følge af samfundsmæssige forhold, underprivilegering, politiske be-
grænsninger eller undertrykkelse (Klafki, 2001 s. 68). 

Sådanne dannelsesidealer kan siges at ligge langt fra en skolehverdag og have en meget overordnet ka-
rakter, ikke desto mindre er det en retningsangivelse for pædagogik og didaktik som åbner et bestemt be-
grundelsesfelt også for praktisk pædagogik, hvor det didaktiske grundspørgsmål er, hvilken dannelses-
værdi elevernes arbejde med indholdet vil have. Der vil være tematikker og aktivitetsformer, som i større 
eller mindre grad kan siges at leve op til disse almene formål, og de ridser banen op for den offentlige dis-
kussion om, hvad uddannelse er til for. Og her er vi tilbage ved Klafkis betoning af, at der må være en dan-
nelsesmæssig (teoretisk) helhedsambition. Uden én sådan vil vi ikke kunne fastholde en offentlig debat 
om, hvorfor vi skal have en skole, og hvordan skolen skal indrettes. 

4.5.8 Epokale nøgleproblemer – og relevante kompetencer 

En almen bestemmelse af en indholdsdimension, som kan bidrage til en realisering af Klafkis dannelses-
mål, kan selvsagt ikke gives én gang for alle, men må være afhængig af, hvad man i en kultur kan være 
enige om at værdsætte som væsentlige indholdsområder. Indholdet i skolen vil derfor altid være afhængig 
af den historiske og samfundsmæssige kontekst.  
 
På baggrund af Klafkis grundlæggende bestemmelse af dannelse og den dobbeltsidige åbning af verden 
for individet og af individet mod verden opridser Klafki imidlertid en række tematikker, der kan være ek-
semplariske for tilrettelæggelsen af et alment indholdselement i skolen. Det er således en overførsel af 
det eksemplariske princip på niveauet for undervisningsplaner. 
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Klafki giver forskellige forslag f.eks. de følgende:  1) fredsspørgsmålet, 2) miljøspørgsmålet, 3) samfunds-
skabt ulighed, 4) problemer med styrings-, informations- og kommunikationsmidler, 5) menneskets sub-
jektivitet, herunder spørgsmål om køn, kærlighed, ansvar og anerkendelse. 
 
De valgte tematikker er begrundet i, at indløsningen af dannelsens almene formål, ifølge Klafki forudsæt-
ter en historisk formidlet bevidsthed om centrale problemstillinger i samtiden, og de muligheder og farer, 
som individet må adressere, både som subjekt og som medborger.  

I tråd med det eksemplariske princip, så handler det heller ikke her om, at eleven arbejder sig frem mod 
problemspecifikke, eller afgrænsede materiale erkendelser, men om samtidigt at udvikle grundlæggende 
holdninger og evner. Dette er, ifølge Klafki, af særlig værdi i forhold til det moderne samfunds ”sammen-
vævede problemstillinger”. I det moderne samfund synes alle de store samfundsmæssige problemer at 
være sammenvævede og ikke begrænsede til særlige af samfundets funktionsområder. Klimaproblemer 
væver sig sammen med forbrug, som igen er vævet sammen med ulighed – og så videre. Disse sammen-
vævninger forbinder, så at sige ”alt med alt”.  
 
Med denne læsning af det moderne samfund vil Klafki fremhæve en række kompetencer som særligt be-
tydningsfulde, og som måske i denne sammenhæng kan bidrage til et yderligere signalement af Klafkis 
dannelsestænkning. Det drejer sig om de følgende, som igen er med tydelig reference til Kant (Kant, 2007 
s. 135-138): 

1) Beredvillighed og evne til kritik, herunder selvkritik 
2) Beredvillighed og evne til argumentation 
3) Empati i betydningen evne til at kunne se en situation, et problem, en handling fra modpartens 

synsvinkel i en sag 
4) Beredvillighed og evne til at tænke i sammenhænge.  

 
Det er tydeligt hos Klafki, at en kritisk-konstruktiv dannelsestænkning skal kunne forbinde sig med kon-
kret undervisningsplanlægning. At de almene målformuleringer kan og skal have betydning for konkret 
undervisning, så der er en klar og begrundet sammenhæng mellem formål, centrale samfundsmæssige 
problemer, læring og didaktisk fremgangsmåde.  
 
I Klafkis betoning af, hvordan det dannelsesmæssige skal imprægnere didaktiske valg, er han opmærksom 
på, at der måske vil være elementer, som det kan være svært at integrere i en dannelsestænkning. Det dre-
jer sig om mere instrumentelle færdigheder, f.eks. at lære at læse, at skrive, eller håndværksmæssige og 
tekniske færdigheder. Og det drejer sig om det han kalder ”sekundære dyder”, som f.eks. udgøres af selvdi-
ciplin, koncentrationsevne etc. Disse færdigheder og ”dyder” er ikke primære for en dannelsesproces, men 
kan ikke desto mindre være væsentlige for en senere brug i skolen, eller til brug i et efterfølgende arbejds-
liv. 
 
Instrumentelle færdigheder og sekundære dyder har ikke en dannelsesmæssig værdi i sig selv, fordi de 
ikke rummer en iboende positiv norm for anvendelse. Tekniske færdigheder og sekundære dyder vil både 
kunne bruges til det, som kulturen antager er værdifuldt, men også kunne bruges til destruktive eller egoi-
stiske formål. Derfor kan de ikke være et mål i sig selv og bør ifølge Klafki ikke installeres som forudsæt-
ning for at opnå mere væsentlige dannelsesmål. Undervisning og læring skal indbefatte sådanne ”neutrale” 
instrumentelle midler, men ”de skal indgå i en læringssammenhæng med emancipatoriske målsætnin-
ger, indhold og evner, på en sådan måde at de lærende kan indse, at de udgør en instrumentiel nødven-
dighed, og at de ikke er løsrevet fra humane og demokratiske principper, der lader sig begrunde” (Klafki, 
2001, s. 94) 

4.6 Praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning med afsæt i en 
dannelsesteoretiske didaktik? 

Med de indledende overvejelser vedrørende praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning in mente, 
vil følgende være en udlægning af tre mulige spor, en praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning 
kan følge. 
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Spor 1. Problemundervisning med afsæt i livsverdensproblematikker.  
Den dannelsesteoretiske didaktik er grundlæggende optaget af, at de problemer eleverne arbejder med, 
udspringer af livsnære almene praksisproblemer, som mennesket historisk har og stadig aktuelt løber ind i. 
Derudover at eleven aktivt forbinder disser problemfelter til deres egen livsverden og praksis – jf. dannel-
sesteoriens grundstruktur (Klafki, 1983, 2001). Problemer, som eleven møder gennem skolens forskellige 
fagligheder, når fagenes faglige indhold didaktiseres som svar på de problemstillinger, mennesket histo-
risk har og aktuelt møder. Det objektive eller det faglige indhold, som eleverne aktivt skal arbejde med og 
myndiggøre sig i forhold til, skal hermed ses som de almene svar på livsnære historiske, samfundsmæs-
sige, kulturelle, politiske, etiske, æstetiske osv. praksisproblemer, forskellige fagligheder historisk har givet 
og stadig i samtiden giver svar på. 
 
Praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning knytter sig dermed til en indholdsmæssig optagethed 
og en didaktisering af elevens aktive stillingtagen til livsnære og almene problemstillinger af menneskelig, 
social og materiel art. Grundlæggende skal eleven gennem fagenes faglige indhold aktivt forholde sig livs-
nære praksisproblemstillinger som:  
 Hvordan løser jeg/vi det problem at forstå verden og kunne orientere mig/os i den? 

 Hvordan svarer jeg på det problematiske i at blive det menneske, jeg ønsker? 

 Hvordan svarer jeg og vi på de problemstillinger, der udspringer af mit/vores forhold til andre menne-
sker?  

 Hvordan skal jeg/vi svare på de problemstillinger, der udspringer af den samfundsmæssige, kulturelle 
og historiske virkelighed? 

 Hvordan gensvarer jeg/vi på den problemstilling, at den samfundsmæssige, kulturelle, historiske virke-
lighed forhindrer alle menneskers frie omgang og mulighed for at svare på de fire foregående livspro-
blemer? 

Spor 2. At arbejde med epokale nøgleproblemer  
I forlængelse af, at fagenes indhold er svar på historiske og aktuelle livsnære praksisproblemer, indkredser 
Klafki en række epokale nøgleproblemer, som eleven aktivt må åbne sig for og blive åben overfor i en myn-
diggørende stillingtagen – jf. den dobbelte åbning og dannelsesværdien af indholdet. Klafki giver forskel-
lige forslag, f.eks. de følgende: 1) fredsspørgsmålet, 2) miljøspørgsmålet, 3) samfundsskabt ulighed, 4) pro-
blemer med styrings-, informations- og kommunikationsmidler, 5) menneskets subjektivitet, herunder 
spørgsmål om køn, kærlighed, ansvar og anerkendelse. Det vil være naturligt, at undervisere selv arbejder 
videre med at opdatere disse problemstillinger. 
 
Spor 3. At arbejde med den eksemplariske undervisning   
Med det eksemplariske princip som omdrejningspunkt for undervisning peger Klafki på et stofmængde-
problem i undervisningen, som skal reduceres gennem passende eksempler på større indholdsmæssige 
almenheder. Den eksemplariske undervisning er allerede beskrevet i teksten og findes også i bilag 1. 

4.7 Læring, uddannelse, undervisning og dannelse 

Vi har etableret det argument, at det praksisnære og anvendelsesorienterede behøver en dannelsesteore-
tisk kontekst, hvis ordene skal gives en betydning, der kan gælde ind i skole og uddannelse. Ifølge de of-
fentlige diskurser omkring sammenhængen mellem viden, uddannelse og økonomi, som har været frem-
lagt gennem centrale dokumenter fra OECD og EU over de seneste 20 år, er det anvendelsesorienterede 
meget ofte tæt knyttet til en dagsorden om konkurrencedygtige vestlige økonomier. Der skal udvikles ev-
ner, kompetencer og motivation, som kan bringes i kontakt med samfundets fortsatte fremskridt. Det an-
vendelsesorienterede har med andre ord et indbygget nytteperspektiv, som umiddelbart strider mod dan-
nelsesidealerne. Når undervisning er anvendelsesorienteret, kan den bruges til noget, og denne brug er 
defineret på forhånd gennem bestemte skematikker for vækst og udvikling. Dannelse forudsætter dog, at 
individet ”lærer at tænke selv”, dvs. at forholde sig refleksivt både til egne evner og muligheder, samt til i 
bredere forstand til samfundets udvikling, problematikker og værdispørgsmål. Nytten tilsiger omsætnin-
gen af viden til en umiddelbart givet brug, mens dannelse ligger i at kunne forholde sig til værdien af 
denne brug. 
 
Alligevel er der ikke nogen nødvendig modsætning mellem det praksisnære/anvendelsesorienterede og 
dannelsesperspektivet. Dannelse er, vil f.eks. både Dewey og Klafki hævde, knyttet til en praktisk proces. 
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Dannelse er ikke en idé i det hinsides, men noget, som udspiller sig i det levede liv og i forhold til de udfor-
dringer og den modstand, det enkelte individ eller en større gruppe står overfor. Allerede Kant taler om 
mennesket ”udgang af dets selvforskyldte umyndighed”. Vi begynder ikke med at være frie, selvtænkende 
væsner, hvorefter vi korrumperes af samfundet. Tværtimod skal vi lære at blive frie, og samtidig er der en 
dobbelthed ved dannelsesprocessen. Vi skal på den ene side forholde os til det, der forventes af os som 
borgere (elever, arbejdere osv.) i samfundet, mens vi på den anden side kultiverer vores fornuft, selvstæn-
dighed og myndighed. 
 
Med denne optik bliver det væsentlige således at stille spørgsmålet: Hvad er dannelsesdimensionen i 
praksisnær og anvendelsesorienterede undervisning? Hvordan kan man skabe et mere dialektisk forhold 
mellem det praksisnære og det dannelsesrettede, som ikke reducerer det til et spørgsmål om enten en 
markedsorienteret kompetencedagsorden eller et ideelt luftkastel? I det følgende vil vi basere os på ud-
dannelsestænkeren Gert Biesta, der over de senere år har været en af de fremmeste fortalere for at genin-
troducere spørgsmålet om værdier og formål i undervisningen. Biesta har således analyseret både ”målin-
gens tidsalder” og ”læringssproget”, og han har talt for, at undervisere må genfinde den eksistentielt enga-
gerende dimension i forholdet mellem pædagogik og undervisning. Vi ønsker at kombinere blikket for det 
praksisnære og anvendelsesorienterede med det normative projekt, som er en integreret del af det pæda-
gogiske og didaktiske arbejde, for på denne måde at nå frem til en ny alliance. 
 
Med udgangspunkt i det praksisnære og anvendelsesorienterede foreslår vi, at dette skal sættes i forbin-
delse med fire begreber for det, som foregår i skolen: Læring, uddannelse, undervisning og dannelse. Der 
findes således fire måder, hvorpå alliancen mellem det praksisnære og pædagogisk-didaktiske arbejde i 
skolen kan skabes, som vi vil beskrive og eksemplificere i det følgende. Som vi ser det, får det praksisnære 
én toning, når det forbindes med læring og uddannelse, men det får en anden, når det forbindes med un-
dervisning og dannelse, skønt felterne lapper over hinanden. Især kombination af det praksisnære og un-
dervisning i Biestas betydning (som fremlagt i Undervisningens genopdagelse, 2018) har gode og fremad-
rettede perspektiver. Det centrale ved at benytte Biesta i denne sammenhæng er, at han eksplicit fokuse-
rer på underviserens rolle og på et forsvar for underviseren i tider, hvor enten tests og data eller lærings-
sprog gradvist er ved at overtage fokus. I forhold til vores projekt kunne det afgørende spørgsmål lyde: 
Hvilken rolle skal underviseren spille, når det gælder praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning 
med et dannelsesperspektiv? Hvad skal underviseren sætte i gang, stå for, og hvordan skal underviseren 
formidle mellem det praktiske og det dannelsesmæssige element? 

4.7.1 Praksisnær og anvendelsesorienteret læring 

Ifølge Biesta har der over de seneste år været tale om en pædagogikkens ”læringsgørelse” (Biesta, 2018: 
53), hvor elever bliver til lærende, og hvor der bliver brugt meget energi på at beskrive læringsstile, læ-
ringsrum og læringsmiljøer, ligesom ”livslang læring” som tidligere nævnt er blevet mantraet for den mo-
derne arbejdskrafts udvikling og konstante omstilling. Der er på dette niveau en sammenhæng mellem det 
praksisnære og det læringsrettede, idet det i mange sammenhænge antages, at elevens interaktive ud-
veksling med konkrete problemer, materialer, udfordringer osv. øger motivationen og dermed læringsud-
byttet. Den problembaserede og projektbaserede tilgang er baseret på denne antagelse, hvor (en del af) 
ideen er at maksimere de studerendes motivation og læringsudbytte ved at adressere ”real life problems”. 
Et begreb som ”autentisk læring” kunne også være et eksempel: Læringssituation må spejle virkelige sam-
menhænge, og den må øge elevernes aktive deltagelse og medkonstruktion af viden. Visse læringsde-
signs, der arbejder med innovation og entrepreneurskab, har samme ambition: Det er gennem iterative 
”trial-and-error” processer, at man bliver i stand til at lære mere, samt at fremelske og udnytte elevens kre-
ative potentiale. 
 
Antagelsen kan have sin berettigelse, også ud fra f.eks. Deweys optik, hvor der i en vis forstand ikke er an-
dre måder at lære på end ved at udføre noget, gøre noget, foretage eksperimenter og evaluere på resulta-
tet. Men denne ’empiristiske’ tilgang udgør dog ikke hele sandheden om det, pædagogik går ud på, ifølge 
Biesta. ”Problemet er”, skriver han, ”at meningen med undervisning og pædagogik generelt aldrig kan være, 
at eleverne ’bare’ skal lære, men altid at de lærer noget, at de lærer det af en særlig grund, og at de lærer 
fra nogen” (ibid: 53-54). Man kan, som vi tidligere har været ind på, lære så mange ting; man kan lære at 
blive en rigtig god forbryder, og måden at gøre det på er givetvis ved at prøve det i praksis. Men er det 
ønskværdigt at lære det? Læringssproget fremstår for Biesta som et tomt sprog, som i virkeligheden siger 
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meget lidt. Ifølge Biesta må pædagogik have til hensigt at give en retning i det, som foregår. Pædagogik 
må engagere os som subjekter, dvs. den må engagere os eksistentielt, og ikke bare maksimere vores læ-
ring. 
 
Biesta peger her på det uheldige ved den læringspolitik, der kendetegner dokumenterne fra nogle af de 
supranationale institutioner, vi har været inde på. Læring opfattes i disse dokumenter som noget, vi hele 
tiden gør, men idet verden bliver stadig mere foranderlig og kompleks, både socialt økonomisk og politisk, 
må vi ”tilpasse os ved stadig hurtigere at erhverve os ny viden, nye færdigheder og attituder i en lang 
række kontekster” (UNESCO, 2010). Læring adlyder dermed en logik for tilpasning, som imidlertid er tømt 
for andet formål end det at skulle følge med udviklingen (Biesta, 2018: 56). Det er sandsynligvis en rigtig 
antagelse, at vi lærer hele tiden, men der findes også situationer, hvor ”kravet om at lære er uhensigts-
mæssigt eller uretfærdigt, da man ikke bare skal tilpasse sig enhver situation” (ibid.: 57). 
Hvis praksisnær og anvendelsesorienteret læring skal være befordrende for dannelse, må vi således ani-
mere den med en række ekstra overvejelser, især over dens formål (”hvorfor skal vi lære det her?”) og dens 
eksistentielt engagerende karakter (”hvad er det, som kalder på mig i at lære dette?”).  

4.7.2 Praksisnær og anvendelsesorienteret uddannelse 

Som vi har beskrevet, er der klassisk skelnen mellem dannelse (Bildung) og uddannelse (Berufsbildung). 
Mens denne skelnen var klar i 1960’ernes danske skolepolitik, er den langsomt gledet ud, og i dag dækker 
uddannelse over hele ”uddannelsessystemet”, mens den ikke nødvendigvis indeholder en klar dannelsesdi-
mension. Uddannelse er med andre ord at uddanne sig til noget – en profession, et erhverv – og de højere 
videregående uddannelser, som ikke direkte har dette sigte, undersøges for deres markedsrelevans og di-
mensioneres herefter. 
 
Praksisnær og anvendelsesorienteret uddannelse er således ret klar at forstå: Det er en type af uddan-
nelse, som tydeligt angiver, hvilke jobfunktioner og dermed anvendelsesmuligheder, der ligger i forlæn-
gelse af tilegnelsen af en bestemt type viden. Skolernes ”praktikforløb” er et eksempel på denne type akti-
vitet. Et andet eksempel kunne være skolernes fokus på kompetencer. Udformningen af de forkætrede 
PISA-tests har netop, som beskrevet, sigte på at teste elevernes evne til problemløsning, hvilket opfattes 
som en central kompetence på det 21. århundredes arbejdsmarked. 
 
Der er en del initiativer, som befinder sig i en slags gråzone mellem praksisnær og anvendelsesorienteret 
uddannelse og ditto undervisning (som vi vender tilbage til under næste overskrift). Blandt andet har der 
over de senere år været et fokus på ”praksisfaglighed” i den danske folkeskole (jf. policy-review). Praksis-
faglighed er et policy-begreb, som er introduceret fra politisk hold og beskrevet i en række aftaledoku-
menter og udviklingsprojekter. Praksisfaglighed er et perspektiv, der kan lægges på både undervisningen 
og den afsluttende vurdering af den unges uddannelsesparathed, og som fokuserer på: 1) Praktiske fær-
digheder og kreativitet, 2) Arbejdskendskab, arbejdsfærdigheder og virketrang, 3) Værkstedsfærdigheder, 
4) Færdigheder i at kunne skifte perspektiv mellem del og helhed, 5) Færdigheder i at kunne anvende teori 
i praksis. Praksisfaglighed beskrives ikke som en ny opgave i undervisningen, men som en anden måde at 
tilrettelægge undervisnings- og udskolingsaktiviteter på. Den kan f.eks. udmønte sig i, at eleverne ”i de ob-
ligatoriske fag bl.a. kunne; designe, arbejde med, tilrettelægge, demonstrerer, opstille og udvikle, anvende, 
skabe, remediere, omsætte, agere og eksperimentere. Samtidig skal de arbejde med kreativitet, visuel 
kommunikation, praktiske færdigheder, anvendelsesorienteret, innovation, kunstneriske fremstillinger, 
drama og rollespil, tekstproduktion, sprog, værkstedsfærdigheder. I skolens valgfag (håndværk og design, 
madkundskab og arbejdskendskab) skal eleverne arbejde med mere fagspecifikke temaer og aktiviteter, 
som værktøj, redskaber, maskiner, designprocesser, sundhed, madlavning, energibehov og smag” (policy-
review).  
 
Praksisfaglighed kan forstås på flere måder og indeholder en spænding mellem på den ene side at pege på 
en højere grad af integration mellem skolen og det omgivende samfund i form af de færdigheder, som det 
virkelige livs udfordringer og karriereliv indeholder. Praksisfaglighedsperspektivet, skal ”udfordre nogle af 
de elever, som alene er orienterede mod gymnasiale uddannelser” (Vurdering af elevernes personlige, soci-
ale og praksisfaglige forudsætninger: 8), dvs. de skal udfordres mere i retning af erhvervsuddannelserne. 
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Men det indeholder også ansatser til et fokus på at opfatte udviklingen af elevernes talenter på en mere 
bred og mangfoldig måde, så både praktiske færdigheder, kreative evner og boglig begavelse vægtes. Vi 
skal have både ”kvikke hoveder” og ”kloge hænder”, som det hedder fra Socialdemokratiets undervisnings-
ordfører, Anette Lind.4  
For at praksisfaglighed kan overgå fra et policy-begreb til et genuint begreb for en underviserpraksis 
kunne der imidlertid godt være brug for, at det understøttes bedre teoretisk, dvs. i forhold til dets formål 
og pædagogisk-didaktiske grundantagelser, samt at det bliver mere klart, om og hvordan det adskiller sig 
fra (eller bringer nyt til) de undervisningsformer, som i forvejen findes i folkeskolen. 

4.7.3 Praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning 

I Undervisningen genopdagelse leverer Biesta et stærkt forsvar for undervisning som kontrast til to andre 
tendenser. Der er på den ene side en konservativ tendens, som handler om undervisning som kontrol, og 
denne konservative tendens er på den anden side udfordret af en tilgang, som fokuserer på læring, og som 
arbejder elevcentreret med fokus på elevernes ”meningsskabelse og videnskonstruktion i forhold til deres 
kreativitet og udtryksformer” (Biesta, 2018: 22). Denne sidste tilgang ser sig selv som progressiv, idet den 
erstatter lærerens autoritet med læreren som ”guide på sidelinjen”, der bistår og faciliteter elevernes auto-
poetisk-kreative tilpasning til og videreudvikling på en række situationer og scenarier. Hermed overser vi 
imidlertid den tredje mulighed, argumenterer Biesta, nemlig at relancere selve undervisningen som en pro-
gressiv og emancipatorisk praksis. 
 
Undervisning er i dette perspektiv ikke blot at sætte nogen i gang med at lære, men at ”vække andre men-
neskers lyst til at eksistere i og med verden på en voksen måde”. Biesta mener, at undervisning er og skal 
være eksistentielt engagerende, idet den skal kalde på eller adressere eleverne som subjekter: De er ikke 
dyr eller maskiner, som man kan optimere, de er tænkende væsner, som har brug for at opdage: 1) At de 
som subjekter står i forbindelse med en verden og med personer uden for dem selv (opdagelsen af, at ver-
den gør modstand), og 2) At der er nogle ting, som kalder på dem, adresserer dem, på måder som befor-
drer eksistentielt engagement (opdagelsen af ”sager”, der er værd at engagere sig i, og som er ønskvær-
dige). Grundlæggende set handler det om at blive sig selv gennem ”det andet”; gennem det, som ikke blot 
er en naturlig tilpasning til en given situation, men som indeholder en dimension af et møde med noget 
eksistentielt vigtigt og ønskværdigt, måske endda forpligtende. 
 
Hvis vi dropper ambitionen om at undervise, argumenterer Biesta, mister vi også muligheden for at vække 
eleverne som subjekter i denne forstand. Hvis undervisning ”blot” bliver til læring, mister vi muligheden for 
at adressere eleverne og adressere noget i dem, som de ikke vidste, at de kunne blive. Undervisning hand-
ler netop om at røre ved elevens evne til at blive undervist: Man kunne sige det sådan, at vi alle i vore liv 
har oplevet at blive undervist af noget eller nogen (en person, et kunstværk, et læserbrev, en situation), 
hvor det særlige var, at vi følte, vi blev ”talt til”, uden at vi kunne sige præcis, hvad vi lærte eller definere 
præcis, hvad der blev sagt, eller hvad vi skulle bruge det til – blot at det var vigtigt.5 Undervisning handler 
om at vække dette i eleven, hvilket udgør det, Biesta kalder ”den smukke risiko” (ibid.: 45): Undervisning 
må tillade sig at forstyrre eleven, pege på verden udenfor og de overvejelser, den viden osv., der knytter sig 
til forståelsen af denne verden (både om helt faktuelle forhold, men også om normative, etiske, politiske 
osv.), samtidig med at eleverne konfronteres med, om de ønsker, de har for sig selv og for verden, er ønsk-
værdige – det handler om at gøre spørgsmålet om det ønskværdige til et levende spørgsmål for eleverne. 
Det kræver en magtfuld intervention fra lærerens side, idet man satser på, at denne magt senere vil for-
vandle sig til autoritet – autoritet i betydningen, at der er noget, som begynder at tale med i elevens liv, og 
som vækker eksistensen. 
 

                                                           
4 https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2018/juni/180612-praksisfaglighed-bliver-en-obligatorisk-del-af-udskolingen 

5 Som i tilfældet med digteren Rainer Maria Rilke, der ved synet af en skøn antik statue sagde de berømte ord: "Du muss dein Leben 

ändern", "Du må forandre dit liv". 

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2018/juni/180612-praksisfaglighed-bliver-en-obligatorisk-del-af-udskolingen
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Der er en helt klar praksisnær eller verdensnær dimension i Biestas arbejde, men på en lidt anden måde, 
end vi har set det i forbindelse med lærings- eller uddannelsesdimensionen. Det handler ikke om at opti-
mere sin læring eller forlige sig med en jobfunktion, og heller ikke om hverken talent- eller kompetenceud-
vikling. Det handler ganske enkelt om at blive myndig, dvs. voksen i den forstand, at man ikke blot kan del-
tage i verden og de krav, den stiller, ikke blot udleve sine umiddelbare ønsker og behov, men forholde sig 
til verden og det, som er ønskværdigt. Hermed peges der på en helt afgørende dimension i det praksis-
nære og anvendelsesorienterede. Hos Klafki kunne dette netop, som vi har set, formuleres som ”epokale 
nøgleproblemer”. Verden melder sig i og gennem bestemte problematikker, som kræver, at vi engagerer os 
i dem og forholder os til dem. Det kunne være på den helt store skala i forhold til bioteknologiske udfor-
dringer, klimaproblematikker, digitaliseringen af hverdagslivet, overvågningssamfundet etc., men det 
kunne også være i forhold til problematikker omkring kultursammenstød, forholdet mellem kønnene, mob-
ning etc. I disse tematikker kan der på samme tid sagtens være helt praktiske færdigheder på spil, f.eks. i 
forhold til programmering af computere, skabelsen af en app etc., og en række ”vækninger af subjektet” i 
form af kildne spørgsmål til forhold omkring magt, manipulation, demokrati etc.  
 
Helt ind i de obligatoriske fag kunne praksisnær og anvendelsesorienterede undervisning spille en rolle. En 
ting er f.eks. at lære noget om ”genrer” i danskfaget. I dag foregår undervisningen i genrer som en delvist 
skematisk øvelse i at applicere forskellige genremodeller på noget tekst, som eleven skal producere. Men 
hvordan kan genrebevidsthed opnås ved et fokus på det, som ”kalder på” eleven i en tekst eller et tekstligt 
medie? Hvordan kan eleven møde genrer, dvs. komme til at læse genrer? Og kan eleven forholde sig til det 
at skrive med sin egen stemme på tværs af forskellige genrer eller i en ny genre? 
 
Den praksisfaglige tilgang operer med den evne at kunne producere et produkt; at undervisningen retter 
sig mod kreativt at kunne skabe løsninger og produkter som led i opbygningen af kompetencer, der kan 
bruges i det virkelige liv. Men der kunne også bygges en dimension mere på her: Hvad er et godt produkt? 
Hvad er håndværksmæssig og faglig stolthed? Hvad er baggrunden for dagens hastige produktion af for-
brugsprodukter og er der andre muligheder? Hvad er en losseplads, og hvor skal vi gøre af skraldet? Kan 
der udtænkes nye modeller for genbrug? Hvornår står begrebet om ”bæredygtighed” i vejen for virkelige 
politiske handlinger på forbrugsfeltet? Momentet af undervisning kommer ind der, hvor man konkret og 
praksis spørger sig selv, hvad det er for en verden, man deltager i, og hvordan man kan forstå den, samti-
dig med at man bringer sig i dialog med den og handler i den. 

4.7.4 Praksisnær og anvendelsesorienteret dannelse 

Hvis der skal være et perspektiv af dannelse i det praksisnære og anvendelsesorienterede, er det centralt, 
at det befrugtes med de perspektiver, der ligger i Biestas begreb om undervisning. Hermed er der dog ikke 
tale om en ”tilbagevenden” til et konservativt dannelsesideal. 

Måske kan det tydeliggøres ved at påpege tre forskellige underviseroller, der kunne knytte sig til det prak-
sisnære og anvendelsesorienterede.  

a) Der er læreren som ”kontrollør”, som vi kender det fra den klassiske undervisning, der måske også 
kendes som den sorte skole. Her er lærere indehaveren af både magt og viden, og hans viden over-
føres (med magt om nødvendigt) til eleverne, der tager imod som passive ofre. Dette perspektiv 
kendes klassisk som ”indlæring”, hvor det er læreren, der egenhændigt bestemmer, hvad der skal 
indlæres, uanset om det er nyttigt eller ej. (Denne figur synes for så vidt at blive gentematiseret 
eller at genopstå i en ny variant i vidensøkonomiens styring af elevens læring gennem taksono-
mier, tests, data osv.)  

b) Der er læreren som ”facilitator”, der træder tilbage, går ud på sidelinjen, fordi læring ikke handler 
om, hvad læreren ved, og hvilken magt, han har, men om at skabe læring og kompetencer hos ele-
verne. Her bliver kunsten at motivere eleverne, tage udgangspunkt i deres konkrete behov, talen-
ter og læringsmål og stille midler og miljøer til rådighed for læringens optimering. Det centrale er, 
at eleverne aktiveres og bringes i et aktivt samspil omkring videnskonstruktion, der ideelt både 
kan bidrage til forståelse af muligheder i verden og udviklingen af elevens talenter og kompeten-
cer. Ideelt set er der her et samspil mellem samfundsnytte og individuel selvudvikling.  
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c) Men så er der også læreren som ”analytiker”, som man kunne fremlægge som en tredje mulighed. 
Læreren som analytiker vil stadig være fokuseret på at videregive viden til sine elever, af den 
grund at viden er basalt nødvendigt for at kunne begå sig i verden, men samtidig vil læreren være 
interesseret i at undersøge, hvordan spørgsmålet om viden også altid er et praktisk spørgsmål: 
Der melder sig problemer, udfordringer, muligheder osv. i de måder, vi har indrettet verden på, som 
betyder, at vi aldrig bliver færdige med vores vidensarbejde og med at foretage handlinger, som 
potentielt ændrer verden. I den praksisnære og anvendelsesorienterede undervisning vil analytike-
ren vil interessere sig for de steder, hvor eleven viser et vidensbegær, som ikke stiller sig tilfreds 
med den givne viden eller de givne måder at gøre tingene på (teknisk, æstetisk, moralsk, kognitivt, 
dvs. både praktisk og teoretisk). Hvad er formålet med at gøre dette? Hvorfor gør vi det på denne 
måde? Hvad kalder det på, at vi gør i stedet? Læreren vil give plads til, at praktiske færdigheder 
opøves (slå søm i, spille guitar, betjene en computer), at konkrete eksperimenter udøves (bygge et 
shelter, lave sit eget fysikforsøg, arrangere en digtoplæsning), at der bruges kreative metoder og 
dannes erfaringer (gennem nederlag og modstand, sejre og succes), og at der er etableres en di-
mension i disse aktiviteter, der stiller spørgsmålet om deres formål og deres bidrag til at vække 
elevernes lyst til at eksistere (og som dermed modgår tendensen til overpædagogiserede lærings-
koncepter). Læreren vil ikke være bange for at ryste eleverne, vil ikke være bange for ikke at under-
holde, og vil ikke være bange for magtfulde interventioner: Der er en særlig opgave i at være lærer, 
som netop består i konkret at vise eleverne de steder, hvor noget er værd at bruge tid på og enga-
gere sig i, samt i at animere og træne deres kritiske sans og evne til udfordrende tænkning. 

Hvis skolen skal bevare sin egenart som skole – som et sted, hvor man øver sig, eksperimenterer, danner 
sig, ændrer sig, stille åbne spørgsmål, får åbne svar, vender tingene om, træner, danner sig erfaringer, får 
lyst til at eksistere, fejler, fejler igen, fejler bedre – og ikke en fabrik, hvor man skal blive så dygtig og kom-
petent, man kan, er det centralt ikke at gøre den til en funktion, der har direkte udløb til den omgivende 
verden, men til et særligt sted. Skolen skal ikke være et svar på, hvad eleven skal bruge sit liv til, men den 
skal stille spørgsmålet for eleven så klart som muligt. 

4.8 Innovation og meningsskabelse 

4.8.1 Revitalisering af relationen mellem fag og verden 

Praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning er som beskrevet del af en sammensat diskurs med 
mange dagsordner. Sammenfattende kan behovet for at knytte skolen og skolens fag tættere til praksis 
og anvendelighed ses som en reaktion på, at fagene er kommet for langt væk fra en meningsfuld og dan-
nelsesmæssig kobling til omverdenen. Jævnfør policy review’et er der gennemgående tre forskellige politi-
ske formål med det øgede fokus på praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning (herunder praksis-
faglighed). Formålet er at styrke elevernes personlige og alsidige udvikling, øge søgningen til erhvervsud-
dannelserne og understøtte teoretisk læring gennem praktisk arbejde Det vil sige, at fagene skal knyttes 
til verden gennem dannelsesperspektiver (personlig udvikling), gennem uddannelsesperspektiver (karrie-
relæring) og gennem læringsperspektiver (fagdidaktik). 
 
Disse tre perspektiver kan tænkes sammen i et perspektiv, der peger på, at personlig udvikling, karrierelæ-
ring og fagdidaktik skal hænge sammen. Det vil med andre ord sige, at eleverne skal kunne se sig selv og 
deres (og andres) livsmuligheder i den faglig læring i og med, at den knyttes til praktisk anvendelse i om-
verdenen. I denne forstand handler praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning om at revitalisere 
fagenes meningsfuldhed for eleverne i et livsperspektiv og om at udvikle nye lærings- og undervisnings-
former, som gennem den praktiske og anvendelsesorienterede perspektivering kan knytte fagene til ele-
vernes livsverden. 
 
Det følger, som angivet, at praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning kan ses som en reaktion på 
en for stor afstand mellem fagene og verden. Denne afstand kan på sin side ses som en effekt af en in-
strumentaliseret læring, der understøtter en for snæver målstyring af. Instrumentaliseringen og et for 
snævert målfokus kan tilsidesætte skolens bredere dannelsesdagsorden, herunder fagene og den faglige 
lærings forbindelse til elevernes alsidig og personlige udvikling, til forståelsen af omverdenen og af den 
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anden (jf. afsnittet om dannelse). Instrumentaliseringen af læring har også skærpet en standardiserende 
skoleform, som sammenlignes med det 20. århundredes industrisamfund (Hildebrandt og Fibæk Laursen 
2009), og som mange reformtiltag og mange nyere didaktiske udviklinger forsøger at gøre op med for i 
stedet at skabe rum for inklusion, differentiering, innovation, mangfoldighed, det 21. århundrede og netop 
anvendelsesorientering.  

4.8.2 Kritik af en standardiseret skole – fornyet fokus på formålet  

Skolen minder dog fortsat på mange måder stadig om industrisamfundet i form af en standardiseret (in-
dustri)produktion og i form af det styrede og kontrollerede (løn)arbejde i faste rammer, der er kendetegnet 
ved udførelse af faste instrukser og rutiner. Som Steen Hildebrandt og Per Fibæk Laursen beskriver det i 
deres bog med den sigende titel Når klokken ringer ud. Opgør med industrisamfundets skole: ”Orden, sy-
stem, standardisering og forudsigelighed var de centrale værdier. Hele dagliglivet var reguleret af skole-
skemaet, som for både lærere og elever fastlagde, hvem der skulle være hvor, hvornår og lave hvad. Det 
hele var tilrettelagt efter et ganske bestemt mønster: en lærer i en klasse i et klasseværelse i et fag i en 
time. Imellem timerne var der frikvarter, og skoleklokken styrede ligesom fabriksfløjten opdelingen i pau-
ser og arbejdstid. Den typiske fabrik regnede ikke med, at arbejderne var særlig interesserede i deres ar-
bejde. Derfor måtte de overvåges og styres, og motivationen blev sikret udelukkende ved hjælp af udsig-
ten til løn” (Hildebrandt og Fibæk Laursen 2009, p.14).   
 
Hildebrandt og Fibæk Laursens beskrivelse er i datid, men skolen er fortsat kendetegnet ved standardise-
ret læring (alle skal lære det samme). Og skolen uddanner og socialiserer stadig til ensartethed gennem 
styring af mål og kontrol gennem test og eksamener. Samtidig er skolen fortsat præget af traditionel un-
dervisning, ”der er kendetegnet ved lærercentreret, individualiserende formidling og træningspræget op-
gaveløsning ” (Hansen og Bundsgaard 2016: 8). Den traditionelle undervisning karakteriseres også som en 
transmissiv didaktik, hvor læring ses som en bestemt og afgrænset mængde information (eksemplificeret 
ved læringsmål), som skal kommunikeres fra læreren til eleven (Jonassen og Land 1999/2012:vii).  
 

Didaktik kan i denne forståelse blive til et spørgsmål om så effektivt som muligt at overføre en mængde af 
viden og færdigheder fra læreren til eleven. Dermed bliver læring til et spørgsmål om effektiv kommunika-
tion. I en dansk kontekst er denne effektive læring forbundet med en konstruktivistisk pædagogik, hvor 
der er fokus på, at eleverne skal danne deres egen forståelse af det, som de skal lære. Det implicerer, at 
didaktikken skal understøtte en aktiv deltagelse i undervisning, da elevernes egen forståelse kun kan ska-
bes gennem aktiv deltagelse. Der er imidlertid en grundlæggende konflikt mellem denne konstruktivisti-
ske pædagogik og den aktive deltagelse og så det forhold, at eleverne skal lære noget bestemt. Styringslo-
gikken har således en tendens til at undertrykke elevernes mulighed for aktiv deltagelse og aktiv menings-
skabelse og dette kan medføre, at eleverne føler sig passiviseret, begynder at kede sig og kobler af i for-
hold til læringen: “Many students seem simply to be visitors or tourists in the classroom, moving from one 
idea to the next without any sense of comprehension, commitment, or involvement” (Rogers and Freiberg 
1969/1994: 9).   
 
Mange har da også påpeget, at der sker noget med elevernes motivation for læring på mellemtrinnet, hvor 
undervisningen bliver mere fagligt styret (vs en mere undersøgende og legende tilgang til læring i indsko-
lingen) og mere præget af træningsopgaver i bøger. Det er endvidere dokumenteret i de store demonstra-
tionsskoleprojekter, at op mod 75% af elevernes opgaver i dansk og matematik er træningsopgaver: ”På 
basis af observationsstudier, undersøgelser af elevprodukter og surveys med lærere og elever karakterise-
rer vi den prototypiske undervisningspraksis som traditionel og styret af konservative logikker. Det vil sige, 
at en meget stor del af undervisningen ved projekternes start var kendetegnet ved at være domineret af 
lærercentreret formidling og individuelt elevarbejde primært med træningsopgaver” (Hansen og Bunds-
gaard 2016: 4). I projektbeskrivelsen til KL/DLF-projektet påpeges det også, at lærerne synes, at det er 
vanskeligt at arbejde med nye undervisningsformer. Det er heller ikke nemt for skolerne at integrere åben 
skole og understøttende undervisning i skolens dagligdag.  
 
Dette peger samlet på en grundlæggende konflikt mellem styring og kontrol gennem læringsmål og et øn-
ske om at inddrage eleverne og verden mere aktivt i skolens fag. Det nye fokus på og ønske om mere 
praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning synes at placere sig i denne konflikt. Konflikten peger 
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på, at der er brug for nye måder at arbejde med styring, kontrol og læringsmål på i skolen. Dette behøver 
ikke at betyde, at der ikke kan arbejdes med hverken styring, kontrol eller læringsmål – det er vanskeligt at 
forestille sig en statslig skole, som ikke har mål for sit virke og følger op på disse mål – men det peger på 
behov for nye måder at arbejde med de faglige mål på og nye måder at udfolde fagdidaktikken på, som 
styrker elevernes muligheder for aktiv deltagelse, selvstændig meningsdannelse og inddragelse af verden. 

En række nyere didaktikker peger på, at dette kan ske ved at styrke fagenes kobling til omverdenen gen-
nem en mere innovativ, undersøgende, eksperimenterende skole, der har fokus på elevernes aktive læring, 
og på deltagende og mangfoldig meningsdannelse: En af disse didaktikker betegnes ’student-centered 
learning6’ (Land et al 1999/2012:3), og kan defineres som  
 

design methods that support personal sense making via problem contexts enriched with technology 
tools, resources, and scaffolding (Quintana, Shin, Norris, & Soloway, 2006). Such environments facili-
tate student- or self-directed learning by enabling students to productively engage complex, open-
ended problems that are aligned authentically with the practices, culture, or processes of domain 
(Land et al 1999/2012:3) 
 

I forlængelse af dette kan ønsket om mere praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning overordnet 
ses som et ønske om at koble fag, omverden og mening mere direkte sammen i mere aktive, medbestem-
mende og åbne læreprocesser. Mere grundlæggende peger ønskerne om øget sammenhæng mellem fag 
og verden på, at læring som ren reproduktion bliver afkoblet værdi, fordi formålet bliver netop reproduk-
tion.  Som Roger Schank skriver i sin artikel A Radical Look at Education, så er reproduktion ikke en værdi 
i sig selv: “…most of the time, tests are oriented towards getting a student to reiterate the teacher’s point 
of view, which is not a skill (Schank 1993-1994, p. 443).  
 
Praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning kan derfor ses som et forsøg på at gøre op med en un-
dervisning, der er for curriculumstyret og standardiserende og som et middel til at genetablerer mening 
med undervisningen ved at styrke forbindelsen mellem fag og verden. 
Denne styrkelse af mening og koblingen mellem fag og omverden kan imidlertid, som det også fremgår i 
den forgående beskrivelse af vidensøkonomi, både ses som endnu et element i en markedsstyrings, hvor 
viden og mennesket er økonomiske ressourcer, men også som en styrkelse af dannelse, hvor mennesket 
er et mål i sig selv og viden er et middel til erkendelse.  

4.8.3 Innovationsdiskursens dobbelthed 

Fokusset på koblingen mellem fag og verden indeholder ikke kun en dobbelthed i forhold til vidensøko-
nomi og dannelse, middel og mål, økonomi og erkendelse. Den besidder også en dobbelthed i forhold til, 
om verden ses som et neoliberalistisk system, der forretningsgør alt og passiviserer og udbytter menne-
sker, eller om verden udgør et mulighedsrum, som mennesker aktivt kan påvirke, hvis de har frihed til og 
muligheder for det.  
 
Koblingen mellem fag og verden udgør således et janushoved med en side vendt mod omverdenens behov 
for kommende arbejdskraft (det 21. århundredes kompetencer, STEM, Engineering, Innovation og entre-
prenørskab) og kan dermed opfattes som en videreførelse af en vidensøkonomi. I denne forståelse bliver 
dannelse et middel, eller om muligt, endnu en økonomisk ressource. Den anden side af janushovedet ven-
der mod et innovativt og emancipatorisk opgør med industrisamfundets standardisering og bygger på en 
positiv forståelse af, at det 21. århundrede byder på nye jobmuligheder, nye deltagelsesmuligheder, nye 
erkendelsesmuligheder. I denne forståelse er det afgørende, at skolen skaber rammer, dannelsesmæssigt 
og didaktisk, for dette mulighedsrum igennem en mere mangfoldig skole, hvor innovative læringsformer 
skaber flere lærings- uddannelses- og livsmuligheder for flere børn.  
 

Denne positive tilgang til opgøret med standardisering er dels baseret på et opgør med en for ensrettende 
normativitet (fx at nogle uddannelsesvalg er bedre end andre eller nogle livsvalg er mere værdfulde end 

                                                           
6 ’Student’ refererer på engelsk både til elever og studerende. 
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andre) og den er dels baseret på fagdidaktikkens erkendelses- og brugspotentiale uafhængigt af curricu-
lum, og den er endelig også baseret på en opfattelse af, at aktiv meningsskabelse er en samfunds- og er-
kendelsesmæssig forudsætning for personlig, social og demokratisk deltagelse i samfundet (dette uddy-
bes i det følgende) 
 
Alle tre elementer er rettet mod at skabe flere og mere differentierede muligheder for børn og unge. Det 
gælder både i forhold til de livsmuligheder, de ser som følge af deres faglige, personlige og samfundsmæs-
sige dannelsesproces (kvalifikation, socialisation og subjektifikation hos Biesta), og det gælder deres for-
ståelse af deres muligheder for at deltage som aktive og mangfoldige borgere i et demokratisk samfund. 
Begge dele forudsætter, at eleverne i skolen og i den faglige læring engageres i en medskabende me-
ningsdannelse (Land & Jonassen 1999). 

4.8.4 Innovation og entreprenørskab i skolen 

I forlængelse af den ovenstående forståelse opfattes innovation og entreprenørskab som virkemidler til at 
udvide meningsdannelse og livsperspektiver i den faglige læring. Den er baseret på, hvad der skaber værdi 
for den enkelte og i interaktionen med omverdenen (Blenker et al 2012, Lackéus 2016). Den gennemgå-
ende pointe i integrationen af innovation og entreprenørskab i skolen er hermed, at den standardiserede 
’industrisamfundsskole’ svækker elevernes handlemuligheder, frihed og autonomi og dermed også skolens 
dannelsesopgave.  Innovation og entreprenørskab opfattes i denne optik som en vej til at styrke skolens 
dannelsesprojekt, da innovativ og entreprenant undervisning lægger vægt på elevernes medbestemmelse, 
på valgmuligheder, på selvstændig handling og på at inddrage omverdens problemer i undervisningen (Da-
vidsen 2016). Derudover er målet med at inddrage innovation og entreprenørskab i undervisningen at 
modvirke passivisering af elvenerne (Robinson & Blenker 2013), at modvirke at eleverne opfatter undervis-
ningen som meningsløs, fordi fagene er frakoblet til omverdenen (fx igennem træningsopgaver i lærebø-
ger). Denne opfattelse af innovation og entreprenørskab betegnes i en nordisk kontekst som pædagogisk 
entreprenørskab (Lundqvist et al 2014) og den står i en vis forstand i modsætning til en kommerciel for-
ståelse af innovation og entreprenørskab, der arbejder med skabelse eller udvikling af virksomheder. Ofte 
skelnens der mellem en bred og en smal forståelse af entreprenørskab: entreprenørskab som kompetence 
(bred) og som virksomhedsdannelse (smal) og der skelnen mellem at undervise om eller igennem entre-
prenørskab. Der er således forskellige retning og formål i spil i integrationen af innovation og entreprenør-
skab, og de kan både stå i modstrid til hinanden, integreres eller adskilles. 

4.9 Pædagogisk entreprenørskab 

I denne fremstilling lægges der vægt på at adskille formålene med at integrere innovation og entreprenør-
skab i undervisningen, da målet med at gå i grundskolen ikke særskilt kan være at starte egen virksomhed. 
Derimod kan målet godt være entreprenørielle kompetencer som at udvikle ideer og forfølge dem, tage 
initiativ, se muligheder mm. Når entreprenørskab kobles til læring på denne generelle måde skyldes det, at 
entreprenørielle processer og læring ligner hinanden (Davidsen 2016).  
 
Entreprenørskab understreger, at læring er en proces, hvor der er plads til at undersøge muligheder i sam-
spil og dialog med andre. Entreprenørskab understreger også, at læring er en proces styret af et selvstæn-
digt aktivt handlende subjekt, som undersøger nye veje i samarbejde med andre. Det peger på vigtigheden 
af, at der plads, rum og frihed til at tage ansvar for egne handlinger. Endelig peger entreprenørskab også 
på, at det er det enkelte individ, der ser muligheder og dette understøtter udviklingen af autonomi. Det vil 
sige, at vi ikke hver især kan se eller forudgribe de muligheder, andre kan se. Dermed kan læreren heller 
ikke forudsige, de læringsmuligheder den enkelte elev får øje på.  
 
Det er således en væsentligt pointe i ligheden mellem læringsprocesser og entreprenørielle processer, at 
der er plads til, at eleverne kan tænke frit og selvstændigt og der plads til, at eleven kan forfølge originale 
erkendelses- og undersøgelsesveje. Entreprenørskab peger i forlængelse af dette også på et grundlæg-
gende forhold ved læring som en undersøgende abduktiv erkendelsesform, hvor erfaringer giver anledning 
til at opstille nye hypoteser og fortolkninger, som afprøves gennem forsøg (Davidsen og Højlund 2019). 
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Entreprenørskab bidrager hermed også med en materiel grund for læring, som knytter sig til undersøgel-
sen af den pragmatiske og materielle verden, som grund for både læring og erkendelse. 
 
Innovation og entreprenørskab har ydermere fokus på den værdi som fagenes læring kan skabe i samspil 
med verden og tilbyder derfor en drøftelse af det værdimæssige formål med faglige læring (Lackéus 2016) 

Der er som angivet flere forståelser af innovation og entreprenørskab i spil side om side. Den forståelse, vi 
fremhæver her i forhold til praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning, har fokus på læreprocesser 
og på hvordan de understøtter, at fag kan kobles til verden. Praksisnær og anvendelsesorienteret under-
visning ses i dette perspektiv som et middel til entreprenørielle læreprocesser i form af en undersøgende 
mulighedsorienteret didaktik, hvor eleverne kan følge flere læringsveje, hvor der gives plads til ideer, initia-
tiv og valgmuligheder, medbestemmelse og til en abduktive undersøgelse af den pragmatiske og materi-
elle virkelighed. 
 
Innovation og entreprenørskab understøtter overordnet, at man retter skolens og fagenes blik mod elever-
nes dannelse og mod omverdenen i en bred erkendelsesorienteret forstand (Klafkis dobbeltsidede åb-
ning). Dette sker ved at stille spørgsmål til, underes over den og være nysgerrig i forhold til undersøge mu-
ligheder (vs. styret af mål, standarter og reproduktion).  

4.9.1 Læringsbegrebet 

Entreprenørskab sætter fokus på læring, og den individuelle elevs læring i opposition til den standardise-
rede undervisning og en undervisning, der har haft fokus på lærernes transmissive formidling af et repro-
ducerbart indhold, som kan formidles direkte til eleven i form af effektiv kommunikation. Det entreprenøri-
elle fokus på læring understreger et behov for at skabe plads til elevens interaktion med og selvstændige 
og innovative tilegnelse af stoffet. Dette implicerer ikke, at der ikke er et stof, et indhold, i undervisningen, 
eller at der en lærer, der underviser, men at undervisningen giver plads elevernes læring og elevens selv-
stædige tilegnelse af læring. Biesta peger i sin kritik af læringsbegrebet på, at noget er gået tabt i et fokus 
på læring frem for undervisning, men han siger også, at det ikke er alt ved læringsbegrebet, som er dårligt 
eller problematisk (Biesta 2016:19). Det primære problem ifølge Biesta er, at læringsbegrebet har under-
støttet en vidensøkonomisk forståelse af uddannelse, som har tilsidesat det centrale spørgsmål om, hvad 
det vil sige, at være menneske og hvad humanisme er – altså dannelsesspørgsmålet (Biesta 2016:1). For 
Biesta er det centrale i et nyt humanistisk dannelsesbegreb, at det kan give plads til en ikke normativ for-
ståelse af, hvad det vil sige at være menneske (i lyset af poststrukturalismens kritik af subjektbegrebet), 
som gør det muligt ”for students to come into the world as unique, individueal beings” (Biesta 2016:29, se 
også s.34). Denne unikke, ikke-normative, individualisme (der også har blik for den anden) fodrer læring 
som i praksis giver plads til dette. Fagene, stoffet, indeholder i sig selv et differentieret mangfoldighedsfelt 
(en materiel grund af ren potentiel kvalitet i Peirces forstand), der giver plads til udfoldelse af en ikke-nor-
mative differentialitet. Derfor er et innovativt læringsperspektiv med fokus på fagdidaktikken som innova-
tivt og entreprenant mulighedsfelt centralt – også i et dannelsesperspektiv og uden at blive genstand for 
en økonomisk ressourceforståelse af viden.  

4.9.2 Meningsbegrebet 

Der er yderligere en grund til at have fokus på innovative læreprocesser og læring som et mulighedsfelt i 
opposition til læringsmålstyret læring, og det er, at mening og viden ikke ligger endeligt fast. Mening og 
viden forhandles i en globaliseret og multikulturel verden, hvor eleverne bruger og skaber digitale multi-
modale tekster og kommunikation. Det kræver et konstant aktivt og bevidst arbejde med meningsdan-
nelse. Postmodernismen i den forstand, som Baudrillard, Lyotard og Giddens beskriver den er blevet et 
vilkår, der i dag findes i et vidt omfang ikke mindst i den mediebåret virkelighed. Baudrillard (Baudrillard 
1987) peger på betydningernes instabilitet og opløsning. Lyotard peger på, at samfundsudviklingen ikke 
længere styres af fælles værdier og ideologier (Lyotard 1982/1979, jf også tidligere om vidensøkonomi). 
Giddens peger på, at traditionerne opløses, og mennesker og systemer må forny sig selv, definere sig selv 
og reflektere over sig selv og omgivelserne (Giddens 1987). 
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Dette fortolkningsvilkår er blevet en permanent tilstand, ikke mindst for børn og unge socialt, kommunika-
tivt og digitalt. Betydningerne er sat fri og kan genforhandles på ny (Derrida 1970/1967). Samfundet har 
også på denne måde løsrevet sig fra industrisamfundets standardisering og lønmodtagerkulturens forud-
sigelighed og verden åbner sig mod nye muligheder for eleverne. Det er op til den enkelte at finde mening i 
denne konstante de- og rekonstruktion af værdier og betydning (Davidsen 2011). Dette forhold skal sko-
lens undervisning i kulturel skabt viden afspejle og den skal understøtte, at eleverne kan orientere sig og 
agere som aktive kritiske borgere i denne åbne meningsforhandling.  
 
Poststrukturalismen - der kan opfattes som en mere begrebsfilosofisk og tekstteoretisk side af den mere 
sociologiske orienterede postmoderne (Derrida, Deleuze, Fouccault, Barthes m.fl.) -  har mere konkret ud-
fordret, at kulturelle normer ophæves til sandheder, særligt oppositioner som skaber værdimæssige mod-
sætninger i kulturen, som forholdet mellem mand/kvinde, hetero/homo, finkultur/populærkultur, per-
fekt/uperfekte etc. Poststrukturalismen er båret af en gennemgående kritik af den implicitte undertryk-
kelse som værdimæssige modsætninger udgør. Denne undertrykkelse manifesterer sig både ved, at en 
værdi opfattes som mere positiv end den anden, men også ved, at man ikke kan indtage mellempositioner, 
fx mellem køn, etniske grupper eller sociale positioner, eller ved at man ikke er opmærksom på domine-
rende kulturelle værdier og betydninger (jf Foucaults analyser af galskab, seksualitet m.fl.). På den bag-
grund er der udviklet kritisk humanistisk kulturteori som Culturel studies og Queer teorier, der har fokus 
på kulturel og kønsmæssig betydningsdannelse.  
 
Skolen, og også den didaktiske og pædagogiske udvikling, synes endnu at stå lagt fra at være påvirket af 
poststrukturalismen og dens kritiske udvikling. Den humanistiske og pædagogiske baggrund for skolen er 
i stort omfang stadig baseret på en nationalromantisk enhedskultur, hvis kerne er sammenfaldet af dan-
nelse, folk, sprog og litteratur. I modsætning til det peger postmodernismen på, at betydninger, identiteter 
og samfundsmæssige værdier ikke ligger fast og poststrukturalismen skærper opmærksomheden i forhold 
til, at enhver kulturel betydning implicit kan være undertrykkende ved at hævde en given (oppositionel) 
sandhed. I skolen er der netop et særligt opmærksomhedsfelt omkring bærende kulturelle værdier og på, 
hvad der opfattes som positivt og negativt, sandt og falsk i forhold til køn, etnicitet, socialitet, kultur, job 
og karriere, ligesom der er også i ethvert fag indskrevet kulturelle normer, som det er relevante, at elever 
forholder sig kritisk reflekterende til. 
 
Det er således vigtigt, at undervisningen ikke kun understøtter innovative læringsprocesser, men også kri-
tisk meningsskabende processer, der både giver plads til forskellige værdimæssige og betydningsmæssige 
positioner (fx i forhold til, hvad en kultur opfatter som værdifuldt), og som ruster eleverne til at indgå som 
aktive medborger i den kulturelt debatterende og forhandlende meningsskabelse. 
 

Set fra et mindre kritisk og mere deskriptivt perspektiv er det et semiotisk grundvilkår, at betydninger 
dannes i en kulturel forhandling af de betydningsmæssige normer, der er i et givet samfund, og mening 
dannes altid i en aktiv fortolkende proces af det givne. Det innovative og entreprenante mulighedsfelt 
handler derfor også om at understøtte en fortolkningsproces, der giver mulighed for varierede og differen-
tierede fortolkninger, som åbner læringsfeltet op og viser en diversitet af muligheder. Denne differentiali-
tet behøver ikke nødvendigvis være polemisk eller oppositionel, den kan lige såvel åbne for en potentiali-
tet, der som sådan gør det muligt for eleverne hele tiden at få øje på flere fortolkningsmuligheder. Det 
gælder således såvel i forhold til løsninger af matematiske opgaver, som fortolkninger af historiske facts 
som arbejdet med litterære tekster eller opskrifter – eller andre praktiske opgaver. Praksisnær og anven-
delsesorienteret undervisning tjener i denne forståelse netop til at åbne feltet op og vise, at et og samme 
faglige stof kan bruges og forstås på flere måder. 
 
I forhold til den abduktive tilgang til læring, som er nævnt tidligere, opfattes læring desuden altid som en 
aktiv meningsskabende proces, hvor læring, tækning og erfaring er en og samme type proces, der består i 
at knytte kendt viden til den pragmatiske virkelighed ved, igennem abductive processer eller fortolkninger, 
at gætte på sammenhænge. I denne opfattelse er deduktive og induktiv ræsonneren ikke læring, men blot 
gentagelse af det kendte. Læring fodrer en aktive kognitiv proces og denne er betinget af, at eleven selv 
tænker, og det fordrer koblingen mellem erfaring og viden – og aktiv meningsskabelse i form af fortolkning 
af koblingen mellem erfaring og viden.  
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Læring og meningsskabelse hænger derfor sammen på flere centrale områder, der peger på styrkelsen af 
koblingen mellem fag og verden. Læring som meningsskabelse er centralt i forhold til kritisk tækning, kul-
turel værdi og betydningsdannelse, og i forhold til (abduktive) fortolkninger af sammenhæng mellem viden 
og verden.   

4.9.3 Undervisning 

Det ovenstående fokus på læring udelukker ikke fokus på undervisningen. Det er lærerens opgave og an-
svar at skabe faglige læringsmiljøer som har høj faglig kvalitet. Det læringsfokus, der er i pædagogisk en-
treprenørskab og i meningsdannelsen, handler om at understøtte elevernes læreprocesser i forhold til un-
dervisningen, så de gives valgmuligheder, får medbestemmelse, kan bidrage kritisk og får rum og plads til 
at tage ansvar i læreprocesserne. Det handler også om at få en værdimæssig forståelse af det som læres.  

 
Et fokus på valg, innovation og meningsdannelse er derfor ikke lig med et ’undervisningsfrit rum’. Tværti-
mod skal undervisningen skabe passende rum for kritisk meningsdannelse og for at undersøge nye mulig-
heder. Empiriske studier viser således, at det ikke er frie valg, der er det vigtigste, men relevante valg (As-
sor et al 2002), og de viser at det er enkle greb, der skal til for at understøtte elevernes aktive og medbe-
stemmende deltagelse i læring nemlig at læreren ”fostering relevance, allowing criticism, and providing 
choice”.  
Ligeledes er der tre forhold der svækker dette nemlig ”suppressing criticism, intruding, and forcing un-
meaningful acts. Reeves udvider de positive forhold og peger på følgende læreradfærd, som har positiv 
indflydelse (Gelderen 2012, Reeve 2006),  
 Bygger på elevers mål, muligheder og præferencer 

 Gør relevansen af læringsaktiviteten klar 

 Er åben over for elevers feedback og kritik af en given aktivitets relevans 

 Tilbyder forskellige muligheder 

 Opfodrer til selvstændig tænkning 

 Tillader elever at finde andre muligheder.  

Reeves peger samtidig på, at det har direkte negativ indflydelse, hvis eleverne styres gennem kontrol og 
overvågning eller påvirkes gennem ekstern motivation i form af belønning eller straf eller gennem indre 
motivation i form af skyld og skam. 
 
Det er således afgørende, at både undervisning og læring i forhold til praksisnær og anvendelsesorienteret 
undervisning tilrettelægges så der er plads til valgmuligheder og kritisk meningsdannelse, og man ikke 
tror, at elevernes mulighedsforståelse og aktive deltagelse styrkes blot ved at undervisning og læring er 
praksisnær og anvendelsesorienteret. En praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning og læring kan 
blive lige så styret som enhver anden undervisning. Den innovative og entreprenante didatik er sammen 
med den aktive og kritiske meningsdannelse et værn mod dette og er blandt andet en konstant påmin-
delse om, at der skal skabes flere læringsmuligheder, og der skal være plads til medbestemmelse og kritisk 
meningsdannelse.  

4.9.4 Frihed til dannelse 

Pædagogisk entreprenørskab og meningsdannelse har didaktisk fokus på at skabe frihed til dannelse, til at 
danne sig selv igennem til- og fravalg, igennem udfoldelse af egen fortolkninger og ideer, igennem værdi-
mæssige og erkendelsesmæssige koblinger mellem faglig læring og verden. Hvis ikke eleverne har frihed 
til selv at tage stilling, er det vanskeligt at indgå i forpligtende fællesskaber eller relationer til andre. De vil i 
modsatte fald – sat på spidsen – blive tvangsmæssige.  
 
Skolens målstyrede kultur og den standardiserende læringskultur understøtter ikke, at eleverne frit kan 
tage stilling til sig selv, andre eller omverdenen. Pædagogisk entreprenørskab og meningsdannelse står 
derfor ikke i modsætning til dannelse, men er en forudsætning for den. Pædagogisk entreprenørskab og 
meningsdannelse skaber forudsætningerne igennem et fokus på, at den faglige læring fagdidaktiske og 
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almendidaktisk skal skabe mulighedsrum for eleverne, som kan understøtte at de uddannes og danne til 
kritiske, handlende samfundsborgere, der kan håndtere og bidrage til det samfund i samspil med andre. 

 
Pædagogisk entreprenørskab og meningsdannelse peger mere overordnet på, at muligheder, frihed og for-
skellighed er afgørende for den personlige og sociale dannelse. Dette kan med Biesta (Biesta 2006) tæn-
kes forholdsvist radikalt og konkret, som tilblivelse af individer i en mangfoldige og forskelligartet verden: 
”I argue that we should not approach education from the point of view of an educator trying to produces 
or release something. Instead, I argue that we should focus on the ways in which the new beginning of 
each and every individual can come “into presence”. (ibid: 9)  
 
Biesta er i bogen Beyond learning kritisk over for en normativ og essentialistisk opfattelse af humanisme 
som grundlang for dannelse og uddannelse, da han med Levinas’s ord mener, at denne humanisme ikke er 
humanistisk nok. En bestemt opfattelse af hvad det vil sige at være menneske eller menneskelig vil altid  
i følge Biesta være ekskluderende: ”The problem of humanism, therefore, is that it posits a norm of hu-
maneness, a norm of what it means to be human, and in doing so excludes those who do not live up to or 
are unable to live up to this norm” (Ibid: s.6). 
 

I stedet vil Biesta ”treat the question of what it means to be human as a radically open question” (ibid: 4). 
Denne åbenhed skal i modsætning til en bestemt norm for det menneskelige have blik for, hvordan det 
menneskelige eller det humane faktisk manifesterer sig: ”From an educational point of view the problem 
with humanism is that it specifies a norm of what it means to be human before the actual manifestation 
of instances of humanity. Humanism specifies what the child, student or “newcomer” must become before 
giving them the opportunity to show who they are and who the what to be. Humanism thus seems unable 
to be open to the possibility that newcomers might radically alter our understanding of what it means to 
be human.” (Ibid s.6f). 
 
Denne mulighed for at vise, hvad man faktisk er som menneske i sin unikke individualitet, er således ifølge 
Biesta betingelsen for en ikke-ekskluderende humanisme. Det er også en betingelse, at man anerkender 
de andres unikke individualitet og at vi anerkender, at vi alle lever i en ’world of plurality and difference’. 
Pædagogisk entreprenørskab og meningsdannelse har som mål at sikre denne ikke-normative diversitet 
igennem mulighedstækning, valgmuligheder, medbestemmelse og kritisk tænkning (jf. også poststruktu-
ralismen kritik af normative betydninger). Praksisnær and anvendelsesorienteret undervisning kan prakti-
sere så dette er muligt. Den kan også forlænge en standardiseret eller normativ undervisning, som ikke 
understøtter en grundlæggende differentialitet og mangfoldighed, men dette vil med Biesta skabe en eks-
kluderende humanisme. I modsætning til det ses pædagogisk entreprenørskab og meningsdannelse som 
det læringsgrundlag, der gør det muligt for læreren at løfte sit ansvar sådan som Biesta ser det, nemlig 
som: “responsibility for the “coming into the world” of unique, singular beings and a responsibility for the 
world as a world of plurality and difference” (Ibid:9f).  

4.9.5 Fag og verden 

I såvel pædagogisk entreprenørskab og meningsdannelse er der fokus på at koble fag og faglige læring til 
en materiel og aktuel (differentielt og mangfoldig) virkelighed. Det kan forstås på flere måder. Det kan 
med Biesta forstås som en oplevelse af øget grad af plads til forskellighed og dermed forskellige lærings- 
og livsmuligheder. Det kan med såvel Peirce and Dewey forstås som fokus på en pragmatisk dagligdags 
erfarede verden, og det kan med Klafkis begreb om nøgleproblemer forstås som den aktuelle samfunds-
mæssige virkelighed med de globale problemstillinger, den indeholder. Alle tilgange peger på, at der en 
ligger en materiel verden til grund for elevernes læring og dens kobling til verden. Jf. indledningen til denne 
tekst, så er det antagelsen, at praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning grundlæggende efter-
spørger en tættere kobling mellem fag og verden. Denne kan overordnet skabes ved at fagene besinder 
sig på at de er del af en materiel og differentiel verden. 
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I forlængelse af Bieste er det nævnt afgørende, at denne verden fremstår mangfoldig og skaber rum for 
forskelle. I den peirceanske pragmatik er det væsentlige, at den faglige og praktiske viden (viden og fær-
digheder) kan kobles til elevernes spørgsmål til verden. Ved at den faglige og praktiske viden kobles til ele-
vernes egne spørgsmål til verden, blive den del af en naturlig kognitiv proces og evne til at forstås verden. 
I forhold til koblingen til den samfundsmæssige virkelighed og dens nøgleproblemer kan følgende nævnes 
som grundlæggende aktuelle problemstillinger, der er del af elevernes verden, og som den faglige og prak-
tisk viden kan kobles til (og som på forskellig vis kobler til Biestas epokale fokus på en divers og mangfol-
dig humanisme) 
 Digitalisering 

 Postmoderne meningsbegreb 

 Mangfoldighed og diversitet 

 Bæredygtighed og klima 

 Globale konflikter.  

4.10 Opsummering 

Fra et fagdidaktisk perspektiv handler pædagogisk entreprenørskab og meningsskabelse om at arbejde 
med fangene i nye (praksisnære og anvendelsesorienterede) kontekster, som skaber øget frihed og øgede 
læringsmuligheder gennem mulighed for at tage valg, være medbestemmende, kritisk tænkende, kunne se 
opleve differentialitet og mangfoldighed. 
 
I denne optik handler pædagogisk entreprenørskab derfor først og fremmest om den fagdidaktiske dimen-
sions i læringen: skaber fagene flere læringsmuligheder for eleverne; giver den didaktiske tilrettelæggelse 
af undervisningen mulighed for, at eleverne kan få ideer og udfolde deres unikke væren; er der valgmulig-
heder og plads til kritisk tækning? Hvis vi blot laver praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning på 
en målstyret måde vil den ikke udvikle det formål, at eleverne få øje på flere muligheder i læringen og i de-
res liv. Praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning skriver sig overordnet ind i en række modsæt-
ninger og opbrud i undervisnings- og læringskultur, som ikke kun handler om en konflikt mellem videns-
økonomi og dannelse, men også om en konflikt mellem en standardiseret skole, der er barn af industri-
samfundet, og et behov for en ny innovativ skole, der er koblet til en differentieret og mangfoldig verden i 
21. århundrede, hvor elevernes kommende liv et åbent mulighedsfelt. 
 
Praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning skriver sig således ind i en række modsætninger og op-
brud imellem. 
 

Industrisamfund Overgang Det 21. århundrede 

Transmission  Transformation 

Passiv Aktiv Brugbar 

Reproduktion og standarter  Innovation 

Lønmodtager Projektarbejder Værdibaseret arbejde 

Analog  Digital 

Dannelse Employability Værdibasering 

Centralistisk mening  Differentieret mening 

Undervisning  Læring 

Styring og kontrol Medbestemmelse og selv-
ledelse 

’Becomming’ 

Viden og færdigheder Kompetence Capability 

Normer og konventioner  Fortolkning, Meaning making 

Fællesskab Individualitet Mangfoldighed 
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5 Litteraturreview 

5.1 Indledning 

Litteraturreviewet bidrager til at besvare projektets overordnede forskningsspørgsmål: Hvordan kan prak-
sisnær og anvendelsesorienteret undervisning i folkeskolens fag styrke elevernes 

dannelse og faglige udbytte? Formålet med reviewet er at afdække den internationale forskningslittera-
turs beskrivelser af sammenhænge mellem en praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning og dan-
nelsesmæssige formål og begrundelser.  
 

Kortlægningen bidrager til at besvare følgende forskningsspørgsmål: 
 Hvilke typer af undervisning forbinder praksisnær og anvendelsesorienteret faglig undervisning med 

dannelsesmæssige mål bestemt som udvikling af elevernes i) selvforståelse ii) almene og kulturelle 
viden iii) samfundsforståelse og iv) karriereforståelse  

 Hvilken betydning har denne type af undervisning for elevernes i) selvforståelse ii) almene og kultu-
relle viden iii) samfundsforståelse og iv) karriereforståelse 

 Hvordan forbindes de forskellige typer af undervisning med en fagdidaktisk viden. Herunder didaktiske 
forestillinger om fag, tilrettelæggelse og udførelse af undervisning og elevernes motivation. Samt en 
organisatorisk viden om ledelse, forvaltning og organisatoriske rammer i bred forstand.  

5.2 Fremgangsmåde - Bloksøgning og emneord 

Projektets systematiske litteratursøgning har været en søgning i databasen ERIC (Educational Recources 
Information Center), som er den mest omfattende og anerkendte internationale database inden for det 
pædagogiske område. ERIC henviser til mere end 1,4 mio. bibliografiske poster (tilbage til 1966). 

I projektet valgte vi at anvende en bloksøgning, idet vi ledte efter litteratur, som indbefattede flere emner. 
I forhold til at lave et forskningsreview har vi været udfordret af, at projektets centrale begreber ikke er 
begreber, der er velkendte i forskningsmæssige eller faglige sammenhænge. Det har betydet, at begre-
berne ikke umiddelbart vækker genklang i en afsøgning af tilgængelig forskning på området. 

Derfor forsøgte vi i de første forsøg at afsøge emnet med forskellige bloksøgninger i fritekst ud fra egen 
oversættelse af projektets centrale begreber. Det gav et meget stort antal artikler, men også en meget 
stor mængde artikler, som ikke var relevante i forhold til forskningsspørgsmålet. Derfor valgte vi i stedet at 
afsøge emnet gennem brug af faste søgeord fra Tesaurus og erstatte vores tidligere fritekst med kontrol-
lerede emneord om end med enkelte undtagelser i fritekst. Vi gennemgik ad flere omgange resultater ved 
læsning af titler, kontrollerede emneord og abstracts og fik løbende justeret bloksøgningen ved at tilføje 
og udelade emneord. I denne proces har vi samlet undersøgt ca. 2000 forskningsartikler ved at læse deres 
abtracts. 
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Efter en længere afsøgende proces med flere prøvesøgninger nåede vi frem til, at vores bloksøgning skulle 
indeholde følgende emneord: 

Blok 1: Praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning 
 Active Learning (DE) 

 Experiential Learning (DE) 

 Educational innovation (DE) 

 Learning Processes (DE) 

 Inquiry (DE) 

 Learning activities (DE) 

 Place Based Education (DE) 

 “Authentic learning” 

 
Blok 2: Grundskole 
 Elementary Secondary Education (DE) 

 Elementary Schools (DE) 

 
Blok 3: Dannelse 
 Educational Philosophy (DE) 

 Thinking Skills (DE) 

 Citizenship education (DE) 

 Critical thinking (DE) 

 Student Participation (DE) 
 
 

ERIC Søgeprotokol 
 

DE Active Learning 
(7,549) 
DE Experiential Learning 
(16,603) 
DE Educational innova-
tion (15,814) 
DE Learning Processes 
(23,429) 
DE Inquiry (12,038) 
DE Learning activities 
(36,440) 
DE Place Based Educa-
tion (762) 
“Authentic learning” (784) 

DE Elementary Secondary 
Education (227,777) 
DE Elementary Schools 
(9,555) 
 

DE Educational Philosophy 
(20,165) 
DE Thinking Skills (14,971) 
DE Citizenship education 
(7,967)  
DE Critical thinking 
(14,294) 
DE Student Participation 
(17,922) 
 

I alt (OR 
søgning)  

105,219 236,001 69,804 

I alt 
(AND 
søgning) 

  1,460 

I alt med 
filter/li-
mit 

  148 

Udvalgte 
artikler  

  37 

Limits: Peer Reviewed; Date Published: 2010-2019; Education Level: Elementary Education, Elemen-
tary Secondary Education 

Den endelige søgestreng: 
(DE Active Learning OR DE Experiential Learning OR DE Educational innovation OR DE Learning 
Processes OR DE Inquiry OR DE Learning activities OR DE Place Based Education OR “Authentic 
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learning” ) AND ( DE Elementary Secondary Education OR DE Elementary Schools ) AND ( DE Edu-
cational Philosophy OR DE Thinking Skills OR DE Citizenship education OR DE Critical thinking OR 
DE Student Participation)  

 
Søgningen blev foretaget med følgende inklusionskriterier: 
 Artikler skal være peer reviewed 

 Artikler skal være publiceret i årene mellem 2010-2019 

 Artiklerne skal have deres fokus på følgende uddannelsesniveau: Elementary Education; Elementary 
Secondary Education. 

Søgningen blev foretaget med følgende eksklusionskriterier: 
 Artikler som ikke omhandler både dannelse og praksisnær/anvendelsesorienteret undervisning/læring, 

bliver frasorteret 

 Artikler som ikke omhandler folkeskoleområdet bliver ekskluderet. 

Denne søgning har givet et resultat på 148, hvor læsningen af abstracts i første gennemløb førte til en ud-
vælgelse af 37 artikler. Dette resultat er efter læsning af samtlige artikler yderligere reduceret til 14 artik-
ler. 

5.3 Udvalgte artikler 

Den samlede afsøgning af forskningsartikler har resulteret i et fokuseret udvalg af 14 artikler som særligt 
adresserer projektets forskningsspørgsmål. Dette udvalg er foretaget ud fra følgende operationalisering af 
de overordnede forskningsspørgsmål: 

 At artiklerne forholder sig til dannelse og har forbindelse til en eller flere praksisser eller konkrete for-
hold, i betydningen noget, der angår elevens evne til at orientere sig i og forholde sig til verden om-
kring sig 

 At artiklerne eksplicit eller implicit forholder sig til, hvordan stoffet åbnes for eleven (formal dannelse), 
samtidig med at eleven åbnes for stoffet (material dannelse) 

 At artiklerne fastholder den brede betydning af ”praksis”, således at det ikke låses i helt bestemte 
praksisser (f.eks. erhvervs- eller nytteorienterede praksisser), men heller ikke placeres i modsætning til 
teori 

 At artiklerne ikke er for specifikt knyttede til en bestemt kontekst eller til bestemte teknologier, såle-
des at de er svære at oversætte til en dansk kontekst 

 At artiklerne angår folkeskoleniveau. 

5.4 Resultat 

Udvalgt litteratur: 

1. Green, C., & Medina-Jerez, W. (2012). Project Citizen: Promoting Action-Oriented Citizen Science in the 
Classroom. Science Teacher, 79(9), 58–63. 

 
2. Maivorsdotter, N., & Wickman, P.-O. (2011). Skating in a Life Context: Examining the Significance of Aes-

thetic Experience in Sport Using Practical Epistemology Analysis. Sport, Education and Society, 16(5), 
613–628. 

3. Plemmons, A. (2012). Opening the Space: Making the School Library a Site of Participatory Cul-
ture. Knowledge Quest, 41(1), 8–14. 

 
4. Semetsky, I. (2010). The Folds of Experience, or: Constructing the Pedagogy of Values. Educational Philo-

sophy and Theory, 42(4), 476–488. 
 

5. Robinson, T. (2013). Relationships that Emerged through Participation in a Year 9 Experiential Education 
Program. Australian Journal of Outdoor Education, 17(1), 54–64. 

 



 

 

 

48/65 
 

 
Litteratursøgningens resultat giver anledning til to centrale erkendelser. For det første er der en meget 
omfattende international forskningslitteratur som beskriver forskellige former for anvendelsesorienteret 
og praksisnær undervisning. Litteraturen er omfattende og rummer en meget stor variation i forskningens 
fokus på emner, metoder, faglige tilgange etc. Dernæst tydeliggjorde søgningen, at dannelsesbegrebet i 
den danske, skandinaviske og kontinentale betydning, er næsten fraværende i den engelsksprogede forsk-
ningslitteratur.  
 
Det betyder, at eksplicit dannelsesteori kun er meget sporadisk repræsenteret i forskningen, omend forsk-
ningsartiklerne selvfølgelig rummer elementer og perspektiver der lader sig oversætte, til det som i en 
dansk (og kontinental) sammenhæng, er velkendte dannelsestematikker. De artikler som tydeligst kan 
knyttes til en dansk dannelsestradition har emnemæssigt fokus på fx medborgerskab, kosmopolitisk be-
vidsthed, personlig udvikling, kritisk tænkning, demokrati, udvikling af autonomi, deltagelsesmuligheder og 
engagement.  
 
I de udvalgte artikler udfoldes der en forskningsmæssig argumentation for, at undervisning skal inddrage 
praksis, skabe sammenhæng mellem fag og omverden og derved realisere forskellige dannelsespotentia-
ler. Der peges på, at en undervisning der forbinder fag og omverden i form af ”real world scenarios” er en 
betydelig motivationsfaktor og en vej til at engagere eleverne, og skabe fordybelse og selvstændighed. 
Der peges samtidig på en række konkrete problemstillinger og tiltag, som kan være brugbare i forståelsen 
af praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning. 
 
I begrebsrammen fremhævede vi tre spor, som det vil være forventeligt at en dannelsesorienteret, prak-
sisnær og anvendelsesorienteret undervisning vil følge. Det drejede sig om livsverdensproblematikker, 
nøgleepokale problemstillinger og eksemplarisk undervisning. I det følgende er disse tre spor lagt til grund 
for en samlet og overordnet analyse af de udvalgte artikler.  

5.4.1 Livsverdensproblematikker 

En række artikler tager deres udgangspunkt i en livsverdensnær didaktik som på forskellig vis inddrager 
elevens og skolens lokale kontekst. Det er en praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning som ret-
ter sig direkte mod konkret oplevede problemer i elevens og skolens nærmeste omgivelse. 

6. Tobias, E. S., Campbell, M. R., & Greco, P. (2015). Bringing Curriculum to Life. Enacting Project-Based 
Learning in Music Programs. Music Educators Journal, 102(2), 39–47. 

 
7. Scheuerman, R., Gritter, K., Schuster, C. J., & Fisher, G. (2010). Sharing the Fire: Place-Based Learning with 

Columbia Plateau Legends. English Journal, 99(5), 47–54. 
 8. Booth, T. (2011). Curricula for the Common School: What Shall We Tell Our Children? FORUM: For Promo-

ting 3-19 Comprehensive Education, 53(1), 31–47. 
 

9. Pepin, M. (2012). Enterprise Education: A Deweyan Perspective. Education & Training, 54(8), 801–812 

10. Wallace, C. S. (2012). Authoritarian Science Curriculum Standards as Barriers to Teaching and Learning: 
An Interpretation of Personal Experience. Science Education, 96(2), 291–310.  

11. Jones, R. A. (2012). What Were They Thinking? Science Teacher, 79(3), 66–70.  

12. Davis, B. (2018). On the Many Metaphors of Learning … and Their Associated Educational Frames. Journal 
of Curriculum Studies, 50(2), 182–203. 

13. Girard, B., & Harris, L. M. (2013). Considering World History as a Space for Developing Global Citizenship 
Competencies. Educational Forum, 77(4), 438–449. 

 
14. McNaughton, M. J. (2010). Educational Drama in Education for Sustainable Development: Ecopedagogy in 

Action. Pedagogy, Culture and Society, 18(3), 289–308. 
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Der er fokus på at lade undervisningen tage udgangspunkt i og tematisere livsnære og lokale forhold, ofte 
knyttet til de problemer som opleves af det lokale ”community” fx vedrørende fødevarer, bæredygtighed, 
arbejdsliv, forurening etc.  
 
Det beskrives hvordan praksisnære livsverdensproblematikker, med en forankring i det lokale fællesskab, 
dets historie, kultur, arbejdsliv, værdier og lokale økosystem, kan være motiverende for elevernes engage-
ment og handleberedskab og forene faglig læring med en bevidsthed om kulturelle, naturvidenskabelige, 
normative og sociale sammenhænge. Samtidig er der fokus på, hvordan en undervisning som åbner op for 
æstetiske erfaringer i sammenhæng med det praksisnære og anvendelsesorienterede bidrager til elever-
nes personlige engagement og meningsdannelse. 
Det lokale ”sted” beskrives som mere end blot et fysisk ”rum”. Stedet rummer kulturelle betydninger skabt 
af den dynamiske interaktion mellem det fysiske rum og de mennesker som lever – og har levet der. Den 
stedsbaserede undervisning (Place-based Learning) er derfor principielt tværfaglig og rummer muligheder 
for at enhver faglighed kan indgå.   
 
Det ”lokale” beskrives ofte som et privilegeret og eksemplarisk rum for at arbejde med det globale. I det 
lokale og med refleksioner knyttet til lokale problemer, afspejler sig globale udfordringer og sammen-
hænge og bevidstheden om det lokale ”medborgerskab” kan udstrækkes til en global bevidsthed om kos-
mopolitisk borgerskab og ansvar.  
 

Nøglebegreber: Lokale fællesskaber, elevernes egen livsverden, demokrati, miljøproblemer, relationer, livs-
nære erfaringer, community, medborgerskab, Place-based Learning 
 

Eks. på udvalgte forskningsartikler:  
Scheuerman, Richard & Grutter, Kristine & Schuster, Carrie Jim & Fisher, Gordon (2010): Sharing the Fire: 
Place-Based Learning with Columbia Plateau Legends. The English Journal Vol 99; no.5 (2010): 47-54 

 
Robinson, Tony (2013): Relationships that emerged through participation in a Year 9 experiential educa-
tion program.  Australian Journal of Outdoor Education, 17(1), 54-64, La Trobe University 
 
Green, Carie & Medina-Jerez, William (2012): Promoting action-oriented citizen science in the classroom. 
The Science Teacher, Dec. 2012, pp 58 – 63 

5.4.2 Nøgleepokale problemstillinger 

Reviewet fremviser en omfattende tendens i den internationale forskning, som vedrører muligheden for at 
eleverne bibringes en global bevidsthed, og et globalt engagement og handleberedskab. Det praksisnære 
og anvendelsesorienterede er knyttet til formål der udledes af nøgleepokale problemer. 
En række forskningsartikler tematiserer muligheden for, at der i fagene indtænkes globale perspektiver 
som kan bidrage til at understøtte global bæredygtighed, en forståelse for andre kulturer og globale struk-
turelle problemer såsom fattigdom, sundhedsproblemer, rettighedsproblemer etc. 

Forskningen bidrager med argumenter for, at en undervisning der har fokus på globale og samfundsmæs-
sige omverdensproblemer generelt skal styrkes, ud fra et ønske om at danne elevernes engagement og 
kritiske bevidsthed vedrørende kulturelle, politisk-økonomiske, klima- og miljømæssige forhold. Her tages 
ofte udgangspunkt i UNESCO`s direktiver ”Education for Sustainable Development” (2005) og ”Global Ci-
tizenship education” (2006), hvor uddannelse skal bidrage til ”a more sustainable future in terms of en-
vironmental integrity, economic viability, and a just society for present and future generations”(UNESCO, 
2005) og hjælpe unge mennesker til at blive globale medborgere (UNESCO, 2006). 
 

Nøglebegreber: Globalisering, global ansvarlighed, bæredygtighed, klima, fattigdom, sundhed, naturbe-
skyttelse, forståelse for andre kulturer, globalt medborgerskab, engagement og aktiv handlen. 

 
Eks. på udvalgte forskningsartikler: 
Booth, Tony (2011): Curricula for the Common School: what shall we tell our children? Tidsskrift: FORUM, 
Volume 53, Number 1, 2011, www.wwwords.co.uk/FORUM 
 

http://www.wwwords.co.uk/FORUM


 

 

 

50/65 
 

McNaughton, Marie Jeanne (2010): Educational drama in education for sustainable development: 
ecopedagogy in action. Pedagogy, Culture & Society, Vol. 18, No. 3, Okt. 2010, p289-308 
 
Girard, Brian & Harris, Lauren McArthur (2013): Considering World History as a Space for Developing 
Global Citizenship Competencies. The Educational Forum, 2013, 77:438-449  

5.4.3 Eksemplarisk undervisning 

En eksemplarisk undervisning skal, ifølge Klafki, tage sit udgangspunkt i identifikationen af særligt værdi-
fulde eksempler. Det partikulære eksempel skal så i undervisningen kunne åbne op for en større og mere 
almen forståelse af verden. Tydningen af det enkelte eksempel skal give eleven begreber, kategorier og 
orienteringspunkter som så kan bruges og overføres til en bredere forståelse af verden og af eleven selv. 
Næsten alle de valgte forskningsartikler anbefaler eller underforstår, en eller anden form for eksemplarisk 
princip. Det følger af, at det eksemplariske er naturligt tilstede, når vi har at gøre med forskning der på én 
gang tematiserer det praksisnære og anvendelsesorienterede og samtidig rummer en dannelsesdimen-
sion. Vi ser det implicit og eksplicit i den forskningsmæssige interesse for at forstå sammenhængen og 
”oversættelsen” i mellem det praksisnære problem og de videre dannelsesmæssige formål.  

Det eksemplariske princip forudsætter en række didaktiske grundantagelser, bla. at læring ikke kan bestå i 
en reproduktiv overtagelse af allerede eksisterende viden. Dette er en gennemgående erkendelse i de 
valgte artikler.  
 
I de fleste artikler er projektarbejdet, problembaseret undervisning, elevens aktive deltagelse og den diffe-
rentierede undervisning de centrale komponenter. Der er fokus på hvordan eleverne gennem selvstændigt 
arbejde og i kollaborative sammenhænge undersøger eksemplariske og praksisnære forhold. Selve det un-
dersøgende, eksperimenterende og skabende står centralt i artiklerne. 
 
Nøglebegreber: Eksemplarisk undervisning, praksisnærhed, problembasering 
 
Eks. på udvalgte forskningsartikler:  
Plemmons, Andy (2012): Opening the Space. Making the School Library a Site of Participatory Culture. 
Knowledge Quest, Vol. 41, No. 1, sept/oct. 2012  
 
Semetsky, Inna (2010): The Folds of Experience, or: Constructing the pedagogy of values, in Educational 
Philosophy and Theory,Vol. 42, No. 4, 2010, pp. 476-488 
 
Tobias, Evan S. & Campbell, Mark Robin & Philip Greco (2015): Bringing Curriculum to Life. Enacting Pro-
ject-Based Learning in Music Programs. Music Educators Journal, Dec. 2015 

5.4.4 Kritik af målstyring og dekonteksttualisering 

I tilknytning til de tre ovenstående analysekategorier har vi tilføjet en fjerde kategori ”Kritik af målstyring 
og dekonteksttualisering”. Dette er gjort, fordi vi kan identificere en signifikant og gennemgående temati-
sering i materialet, som ikke umiddelbart kan rummes af den tredeling vi har lånt fra Klafki. Og fordi det er 
en tematisering som har umiddelbart betydning for de muligheder og problemer der knytter sig til at ar-
bejde med praksisnær undervisning. 
 

I den internationale forskning er der en generel optagethed af de konsekvenser som en neoliberal sty-
rings- og effektiviserings agenda har for at arbejde med en praksisnær og dannelsesorienteret undervis-
ning. Det er en central pointe at abstrakte og dekonteksttualiserede læringsmål står i modsætning til en 
praksisnær og eksemplarisk læring. En stram styring gennem curriculum og tests og en udpræget accoun-
tabilitytænkning i grundskolen, svækker både muligheden for at skabe elevdeltagelse og elevengagement 
i eksemplariske forløb og svækker samtidig forbindelsen mellem fag og omverden. Læringsmålene skaber 
en abstrakt, generaliseret og fragmenteret undervisningspraksis, som hverken indfanger elevens konkrete 
livsverden, eller lader sig forbinde med mere sammenhængende og eksplicitte dannelsesforestillinger. 
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Nøglebegreber: Målstyring, accountability, effektmåling, tests 
 
Eks. på udvalgt forskningsartikel:  
Wallace, Carolyn S. (2011): Authoritarian Science Curriculum Standards as Barriers to Teaching and 
Learning: An Interpretation of Personal Experience, Science Education, Vol. 96, No. 2, pp. 291–310 (2012) 
Published online 6 September 2011 in Wiley Online Library 

5.5 Resumeer af udvalgte forskningsartikler 

1) Inna Semetsky: The Folds of Experience, or: Constructing the pedagogy of values, in Educational Phi-
losophy and Theory, Vol. 42, No. 4, 2010, pp. 476-488 
Artiklen refererer Gilles Deleuzes filosofi som grundlag for det, som kan betegnes et dannelsesprojekt 
uden at denne term anvendes. I stedet tales om ’character building’ som opfattes som den moralske side 
af uddannelse. Artiklen forbinder ikke denne moralske dannelse som person med fagdidaktisk læring som 
sådan, men forbinder det på et generelt niveau med muligheden for, at den enkelte elev kan skabe mening 
og dermed værdi med uddannelse. Denne værdiskabelsen bestemmes af Semetsky som den moralske di-
mension af uddannelse. Hun opfatter værdidannelsen som ’the missing link’ i formel uddannelse.  
 
Deleuzes filosofi er en radikal forskels- og tilblivelsesfilosof, der lægger vægt at intet nogen sinde er det 
samme og at åbningen mod uventede tilblivelser af nye forskelle er afgørende. Erfaringen af eksistensen 
og læringen er i denne optik det samme. Da eksistensen ifølge Deleuze altid bliver til, er dannelsen af be-
greber knyttet til den uendelige erfaring af denne differentielle tilblivelse af eksistensen og derfor har den 
ifølge Semetsky og Deleuze en anden natur end viden. Læringen er i stedet den enkeltes dannelse af be-
greber og en kontant eksperimenteren med egne begreber, oplevelser og følelser, der er vævet sammen 
og netop findes som gensidige betingede. 
 
Semetsksy fremhæver samtidig, at der ikke er tale om denne konstante tilblivelse som et individuelt pro-
jekt Eksistensen tilblivelse sker altid i relation til andre og ved, at vi træder ind i andres livsverdner for her 
oplever vi en radikal forskel, som vi ikke kan forudsige. Derudover lever den enkeltes livsverden altid i et 
mylder af andre livsverdner og af socio-kulturelle relationer. Dette betyder at verden er multidimensionel. 
Artiklen refererer til et konkret eksempel på værdibasering af undervisningen fra Australien. Her baserer 
skolen undervisningen på følgende værdier: ”1. Care and Compassion;2. Doing your Best; 3. Fair Go; 4. 
Freedom; 5. Honesty and Trustworthiness; 6.Integrity; 7. Respect; 8. Responsibility; 9. Understanding, Tole-
rance and Inclusion.” (Semetsky 2010:484) 
 
Semetsksy opfatter ikke dette som et godt eksempel på ’værdipædagogik’, da listen af værdier bliver til en 
liste af fakta, som skal reproduceres. I stedet skal værdien opstå i den konstante tilblivelse. 
Deleuzes radikale tilblivelsesfilosofi kan forekomme abstrakt i mødet med fagdidaktikken, men den peger 
på, at fagdidaktikken skal holdes radikal åbent, så det bliver muligt for eleven selv at danne sin mening og 
skabe værdi. Som Semetsky citerer Deleuze for at sige om sin egen undervisning:”that all one should ever 
do when teaching a course is to explore a question, ‘play around with the terms, add something, relate it to 
something else’ (Deleuze, 1995, p. 139). He emphasized that students were not required to take in ‘every-
thing, [yet] everyone took what they needed or wanted, what they could use’” (Deleuze, 1995, p. 139). (Se-
metsky 2010:485) 
 
Denne eksistentielle dynamik, som hos Deleuze betegnes ’Transcendental empiricism eller ’transformatio-
nal pragmatics of selfbecoming-Other’ , (Semetsky 2010:485) kan faktisk bruges til at beskrive, hvorfor 
eksemplerne på undervisning i de følgende meget konkret eksempler lykkedes. 
 
2) Plemmons, Andy (2012): Opening the Space. Making the School Library a Site of Participatory Cul-
ture. Knowledge Quest, Vol. 41, No. 1, sept/oct. 2012  
Artiklen beskriver en række deltagende (participatory) projekter på skolens bibliotek. Bl.a. at eleverne selv 
bestemmer, hvilken bøger der skal indkøbes til biblioteket, produktion af vejrudsigter, poesikonkurrencer 
mm. Eksemplerne beskriver, hvordan en deltagende kultur, hvor eleverne får selvstændige opgaver og mu-
ligheder for at lave selvstændige produkter, med vægt på at bruge digitale værktøjer og multimodale ud-
tryk, skaber engagerede og selvstændige elever. Artiklen beskriver som sådan ikke en dannelsesdimen-
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sion, ud over det deltagende, og spørgsmålet er om det er del af en dannelse? I fald det er det, kan det for-
klares med Deleuzes tilgangen foroven, nemlig som elevernes oplevelse at væren og læring skabes diffe-
rentieret og derigennem skaber mening og værdi. Semetsky fremhæver faktisk også, at det kun er ved at 
skabe forskelle i verden, et man kan sættes fri til at handle. 
 
Plemmons fremhæver desuden, at det centrale i hans projekter er, at de studerende får deres egen 
stemme, at de kan udtrykke sig æstetisk, at de selv kan tage beslutninger, og at de samarbejder med an-
dre fællesskaber. Han påpeger desuden, at projekterne fremmer en kollaborativ kultur, hvor eleverne ud-
vikler ekspertviden, som får værdi for fællesskabet, og som giver plads til, at andre elever udvikler sig som 
særlige dygtige. Forløbene får det undersøgende, lærerende og bidragende til at smelte sammen, ligesom 
fejl ikke opleves som fejl, men som læringsmuligheder, og der altid, uanset de problemer, der opstod un-
dervejs, var en elev, som fandt en løsning på dem.  
 

Han fremhæver desuden det skabende og producerende aspekt, ved projekterne: ”that creating informa-
tion and story is just as important as consuming information and story” (p.10) Han nævner desuden at ele-
verne (som er fra børnehaveklasse til 5. klasse) vælger hans projekter blandt mange projekter, som de 
vælge imellem hver onsdag. Biblioteket fungerer som videncenter for projekterne og tilbyder instruktuelle 
forløb, der kan støtte projekterne. Hermed bliver lærerne ikke styrende; de skaber plads og rum for elev-
ernes deltagelse: “You just need to be willing to offer the space for students to develop their expertise and 
pass that learning on to others” (p.12). 
 
3) Scheuerman, Richard & Grutter, Kristine & Schuster, Carrie Jim & Fisher, Gordon (2010): Sharing the 
Fire: Place-Based Learning with Columbia Plateau Legends. The English Journal Vol 99; no.5 (2010): 47-
54 
Artiklen beskriver erfaringer med stedbaseret undervisning i sprogkundskaber for grundskoleelever (mid-
dle school students) i Columbia.  Artiklens forfattere er to lærere og to indianske stamme-ældre, som i en 
årrække har samarbejdet om at lave stedbaseret undervisning med udgangspunkt i lokalområdet og lokale 
indianske legender. 
 
Forfatternes formål med at lave stedbaseret sprogundervisning, beskrives som et ønske om at bibringe 
eleverne en kritisk tænkning vedrørende kulturelle, politisk-økonomiske og miljømæssige forhold, samt 
skabe bæredygtighed ved at relatere lokale narrativer til den omgivende verden. Artiklen fremhæver ”det 
lokale”, som et privilegeret og eksemplarisk rum for at arbejde med det globale. 

I artiklen beskrives det lokale ”sted” som mere end blot et fysisk ”rum”. Stedet rummer kulturelle betydnin-
ger skabt af den dynamiske interaktion mellem det fysiske rum og de mennesker som lever – og har levet 
der. Den stedsbaserede undervisning er derfor principielt tværfaglig og rummer muligheder for at enhver 
faglighed kan indgå.   
 
Artiklen indskriver sig i en amerikansk tradition for at arbejde med stedbaseret undervisning og angiver de 
følgende kerneaspekter som udgangspunkt: 

1) Fokus på lokalsamfundets liv, oprindelig viden, lokale økosystemer 
2) Aktiv, inquiry-based tværfaglighed 
3) Forberedelse til medborgerskab og teknologisk kompetence 
4) Refleksioner over de førnævnte erfaringer. 

 
Elevernes arbejde med indianske legender indbefattede samtaler med indianske ældre, deltagelse i indian-
ske ritualer, indsamling og (lokal) publicering af mundtlige fortællinger, indsamling af artefakter, analyser 
og sammenligninger med andre typer af tekster etc. Artiklen understreger endvidere betydningen af, at 
ikke kun eleverne, men også deres lærere bliver udforskere af det lokale og stedets oprindelige folks leve-
vis og legender. 
 

Artiklen fremhæver særligt en række såvel curriculære, som ekstra-curriculære resultater af den stedbase-
rede sprogundervisning. Elevernes motivation og samarbejde, konkrete sprogkundskaber, respekten for 
oprindelige folk og den tværkulturelle forståelse, forståelse for betydningen af bæredygtighed og sameksi-
stens. 
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4) Tobias, Evan S. & Campbell, Mark Robin & Philip Greco (2015): Bringing Curriculum to Life. Enacting 
Project-Based Learning in Music Programs. Music Educators Journal, Dec. 2015 
Artiklen beskriver hvordan musiklærere fra 1. til 12. skoleår kan arbejde projektorienteret med musikun-
dervisning. Artiklens forslag til design og facilitering skal læses som et begyndelsespunkt for de lærere 
som ikke har erfaringer med projektorienteret musikundervisning. 
  
Artiklen tager udgangspunkt i en beskrivelse af projektorienteret læring. Det beskrives hvordan projektori-
enteringen i den amerikanske tradition går tilbage til Kilpatrick og Dewey og det 20`ende århundredes for-
skellige bestræbelser på at modernisere og reformere den offentlige grundskole. Særligt beskrives demo-
kratiseringsbestræbelser og hvordan akademiske studier forsøges forbundet med det praktiske liv og ar-
bejde.  
 

Artiklen fremhæver følgende karakteristika ved det projektorienterede undervisningsforløb: 
1) Centralt placeret i curriculum 
2) Organiseret omkring spørgsmål som leder eleverne til centrale faglige begreber eller principper 
3) Fokuseret på en konstruktiv undersøgelse som involverer undersøgelse og vidensopbygning 
4) Elevdrevet. Elever er ansvarlige for at designe og styre deres arbejdsproces 
5) Autentisk. Eleverne arbejder med problemer som findes i den virkelige verden og som mennesker 

er optaget af. 
 
På baggrund af projektorienteringens didaktik udvikles dernæst en ramme for, hvordan musiklæreren kan 
arbejde med projektdesigns til brug for undervisningen. Artiklen eksemplificerer ved at præsentere tre de-
signrammer for projektorienteret musikundervisning svarende til ”elementary school”, ”middle school” og 
”High School”. 
 
Artiklen foreslår de følgende faser i musiklærerens arbejde med at skabe et design: 

1) valg af et godt emne (motiverende og vedkommende for eleven) 
2) udpegning af en real livskontekst. En kontekst hvor eleverne kan se sig selv som potentielle delta-

gere i en musikalsk praksis fx som musikere, lyttere, arrangører, sangskrivere, kritikere.  
3) skabelse af generative, åbne spørgsmål (ledetråden kan være; hvilke spørgsmål og problemer vil fx 

møde hver af de ovennævnte i deres musikpraksisser)  
4) udvikling af kritisk tænkning og intellektuelle dispositioner 
5) afgøre projektets omfang (spørgsmål vedr. tid og ressourcer) 
6) design af oplevelse (fremlæggelse, optræden). 

 
Artiklen fremhæver hvordan projektorienteret musikundervisning må være åben og undersøgende og på-
peger de vanskeligheder det kan give i forhold til et forhåndsdefineret curriculum, standarder og test`s. 
Artiklen anbefaler et curricula som bygger på en mere elevcentreret tilgang som er resonant med en mere 
projektorienteret musikundervisning. 
 
5) Robinson, Tony (2013): Relationships that emerged through participation in a Year 9 experiential edu-
cation program.  Australian Journal of Outdoor Education, 17(1), 54-64, La Trobe University 
Med baggrund i den tese, at 9 årige skoleelevers personlige udvikling har grundlæggende betydning for 
deres engagement og motivation i skolens læringstilbud, belyser og undersøger artiklen, hvordan et orga-
niseret udendørs- og erfaringsbaseret læringsprogram rettet mod elevernes personlige udvikling kan for-
andre elevers engagement og motivation for læring og læring i klasserummet.  
 

Artiklens case er et skoleprogram som udføres på en skole i Melbourne Australien med baggrund i Victo-
rian Department of Education and Training bestræbelser på at adressere de 9 åriges udfordringer. Skolens 
program - Learning 4 Life – er opbygget i tre faser: Fase et involverer bushwalking-ture og ekspeditions 
læring. Fase to inkluderer by-undervisningsture til Melbourne, mens tredje fase omhandler læring forbun-
det med to ugers ophold på et regionalt hjælpecenter og tre arbejdsdage på et hjælpecenter i lokalsam-
fundet nær skolen. 
 
Resultaterne af programmet, fremlagt i Tony Robinsos Ph.d.-afhandling, peger på to område, hvor elever-
nes relateringer forandres:  
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1) Relateringen til deres lærer. Eleverne kommer til at kende og relatere til deres lærere som et ”al-
mindelig menneske”, hvilket eleverne vurderer som det mest betydningsfulde resultat af program-
met. Samtidigt åbner programmet for at lærerne kender og dermed kan møde elevernes person-
lige udviklingsbehov. Læringsmiljøet transformeres fra lærerdomineret til samskabende læring 
elev/lærer imellem, hvilket, sammen med ovenstående, forandrer elevernes motivation og engage-
ment i skolens læringstilbud.  

2) Relateringen til andre elever. De 9 åriges personlige behov for at indgå i positive relationer til an-
dre elever styrkes i programmet. Elevernes motivation og engagement for at samarbejde, løse op-
gaver i fællesskab, tage læringsrisikoer samt få råd og hjælp af jævnaldrende fremmes. Samtidigt 
ansvarliggøres eleven i relation til fællesskabet og elevens behov for at opleve sig som vigtig bi-
dragsyder til fælleskabet styrkes.   
 

Grundlæggende konkluderes det, at der er en positiv, men ikke definitiv, korrelation mellem skolens uden-
dørs- og erfaringsbaseret program, hvor elevernes personlige udviklingsbehov søges mødt og elevens rela-
teringer til lærer og andre elever samt, at dette har betydning for elevernes engagement og motivation for 
læring og læring i klasserummet. Negativt vurderes programmet kun deltvist at fokusere på ”undervisnin-
gens” indholdsmæssige side: Fx elevens bevidsthed og orienteringsmuligheder i forhold til miljø- og bære-
dygtighedsproblematikken.  
 
6) Green, Carie & Medina-Jerez, William (2012): Promoting action-oriented citizen science in the class-
room. The Science Teacher, Dec. 2012, pp 58 – 63 
Artiklen har baggrund i en amerikansk sammenhæng og beskriver og vurderer ”Project Citizen”-initiativet. 
Initiativet er et ”curriculært program” (s. 59), der er udbredt over alle stater ved hjælp af koordinatorer. Ele-
ver forholder sig i programmet til ”real life-problems” ved hjælp af ”citizen science” og indsender deres 
projekter til initiativet, som vurderer og præmierer dem. Se nærmere her: http://www.civiced.org/pro-
grams/project-citizen 
 
Initiativet henvender sig til ”middle, secondary, and post-secondary students”, selvom artiklen synes at fo-
kusere på high-school-niveauet. Artiklen beskriver Project Citizen-initiativet med det formål at udbrede 
kendskabet til det. I et PC-forløb skal eleverne identificere ”public policy problems”, udføre videnskabelige 
undersøger og eventuelt lave partnerskaber med forskere, beslutningstagere osv. omkring løsningsforslag. 
Hovedpointen er, at initiativet har en positiv effekt på elevernes evne til at identificere problemer og løse 
dem ved hjælp af videnskabelige metoder, samt deres evne til at påvirke beslutningstagere i deres lokal-
område og dermed opleve politisk medbestemmelse.  
 
Artiklens implicitte tilgang til praksisnærhed synes at være modelleret over en skelnen mellem praksis og 
teori. Der er praktiske problemer på den ene side (artiklen præsenterer en liste over forskellige typer af 
problemer i forskellige kontekster; fattigdom, sundhed, naturbeskyttelse, demokratiudvikling etc.), og så er 
der teori på den anden side (artiklen fokuserer særligt på STEM-fag, men også på samfundsfag). Artiklen 
leverer på det grundlag et forsvar for den ”problembaserede” tilgang, hvor eleverne engageres i konkrete, 
praktiske problemer, som de undersøger og senere leverer løsninger og policy-anbefalinger i forhold til. Et 
konkret eksempel i artiklen angår vandmiljø i den nærliggende å. Der er en opstilling af de forskellige faser 
i et PC-forløb, fra problemidentificering over udforskning til skrivning af portfolio og præsentation af pro-
jektet for relevante parter. Sidst i forløbet reflekterer eleverne over deres læring. 
 

Generelt tilgår artiklen således PC som noget, der minder om kategorial dannelse, men didaktiseret i et 
projektforløb, der således under særlige omstændigheder (og med sin egen anerkendelsesarene, nemlig 
PC-komiteen) knytter fag og verden. Ligeledes synes der i initiativet at være en meget høj grad af tilskri-
velse af ”handleberedskab” til eleverne: Det er ikke nok f.eks. at studere vandmiljø i bøger; eleverne skal 
lave nye videnskabelige undersøgelser, og de skal følge deres viden til dørs og blande sig direkte i politik-
skabelsen på området.  
 
7) Maivorsdotter, Ninitha & Wickman, Per-Olof (2011): Skating in a life context: examining the signifi-
cance of aesthetic experience in sport using practical epistemology analysis. Sport, Education and Soci-
ety, 16:5, 613-628 
Artiklen beskriver en metode til kvalitativt at analysere æstetiske erfaringer i udøvelsen af fysiske præsta-
tioner. Disse æstetiske erfaringer omhandler subjektets lyst til at udføre den fysiske aktivitet og det net af 

http://www.civiced.org/programs/project-citizen
http://www.civiced.org/programs/project-citizen
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meninger og handlinger, som oppebærer denne lyst. Der bruges i artiklen en del plads på at beskrive et be-
stemt analytisk værktøj, PEA (Practical Epistemological Analysis), som kan bruges i forhold til en analyse 
af æstetiske erfaring. Dette gøres for at modgå mere behavioristiske og instrumentelle tilgange til det at 
udøve sport og præstere: Man udøver ikke sport blot for at opnå resultater, men fordi det er forbundet 
med en lyst og interesse, som er forbundet med en livsverden og nogle livsformål. 
 
Den teoretiske baggrund for værktøjet, blandt andet John Dewey og Ludwig Wittgenstein, gennemgås, li-
gesom værktøjets basale analysestrategi. Det handler med værktøjet om at rekonstruere det formål, som 
subjektet tilskriver sine fysiske handlinger ved at identificere det net af (menings)relationer, æstetiske er-
faringer (lyst/ulyst) og værdidomme (godt/skidt), som den narrative beskrivelse af disse handlinger er byg-
get op omkring. 
 
Artiklens centrale case er forfatteren Jenny Diskis beretning om skøjteløb (i hendes Skating to Antarctica: 
A journey to the end of the world). Analysen bringer frem, hvilke følelser skøjteløb er forbundet med hos 
Diski (frihed vs. begrænsning) i relation til forholdet til hendes mor og den generelle situation i barndoms-
hjemmet. Skøjteløbet udføres i forlængelse af et særligt formål (følelsen af frihed), som styrer de valg, Di-
ski tager i forhold til at udvikle (og ikke udvikle) sin skøjtning. 
Artiklen argumenterer, at tilgangen (PEA) har generel betydning for sportstræneres fornemmelse for, 
hvordan en fysisk aktivitet kan udformes, særligt i situationer hvor en aktivitet skal bringes videre eller 
stoppes: Der er brug for, argumenterer forfatterne, en æstetisk vinkel på dette som supplement til den 
mere instrumentelle tilgang til sport, træning, generiske motivationsmodeller, resultatfokus osv.  
 
Artiklen synes at ramme en dannelsesdiskurs i dens fokus på æstetiske erfaringer (og det generelle 
spørgsmål om ”det lystfyldte”), også selvom artiklens analysestrategi måske trækker i en mere konstrukti-
vistisk retning (enhver har sine egne æstetiske erfaringer). Artiklen viser dog implicit, hvordan æstetiske 
erfaringer og æstetisk dømmekraft er indskrevet i menneskets tilgang til verden, og hvordan disse størrel-
ser kan gøres tilgængelige for analyse. Samtidig viser den også, hvordan forskellige bedømmelseskriterier 
for det æstetiske påvirker subjektet (når subjektets lyst ikke stemmer overens med forældrenes, træne-
rens osv. lyst).  
 
Et stort metodisk spørgsmål, som forfatterne også stiller sig, er, hvordan æstetiske erfaringer i sport kan 
bringes frem hos børn/unge, der ikke, som Diski, er professionelle forfattere.  
 

8) Wallace, Carolyn S. (2011): Authoritarian Science Curriculum Standards as Barriers to Teaching and 
Learning: An Interpretation of Personal Experience, Science Education, Vol. 96, No. 2, pp. 291–310 
(2012) Published online 6 September 2011 in Wiley Online Library 
Artiklen beskriver, hvordan udformningen af curriculum og særligt styring af effektmåling af curriculum 
udgør barrierer for læring. Artiklen omhandler undervisning i naturvidenskabelige fag, men dens pointer og 
analyser er relevante for alle fag. 
 
Baseret på en socialkonstruktivistisk læringsforståelse med reference til Dewey, Kolb og socialsemiotik 
lægger hun især vægt på en kritisk tilgang til curriculum, der fremhæver, hvordan curriculum er et politisk 
styrings- og magtredskab, som indirekte udøver en autoritativ opfattelse af viden, læring og styring, der 
besværliggør elevernes deltagelse i læring. 
 
Hun fokuserer på, hvordan den neoliberale accoutability forståelse er blevet dominerende og betyder, at 
tests af standardiseret viden er blevet normen i skolen i USA og England. Dette er især et problem ifølge 
hende, fordi det slører, at læringsmål og indhold i et curriculum altid er værdibaseret og målrettet repro-
duktionen af bestemte standarter. I stedet fremstår læringsmål og indhold værdineutralt som ’dekon-
tekstualiseret viden’ og skjuler dermed de politiske intentioner: ” the content is expressed in language that 
indicates value neutrality, but is actually laden with the values of those in power” (Wallance 2011:295). 

Derudover peger hun på, at det er et problem, at læringsmål og indhold i et curriculum ikke tager hensyn 
til elevernes/modtagernes interesser, kompetencer eller kultur, men fremstår som ”a common body of 
high-status knowledge, independent of the knower” (Wallace 2011:294) 
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Disse forhold får Wallace til at konkludere, at “the language of the curriculum is based on an authoritarian 
and nonparticipatory epistemology” (Wallace 2011:295), og dette forhindrer en deltagende og demokra-
tisk kultur og intellektuel autonomi (forstået som at man kan danne sin egen mening og der er plads til 
kritisk og selvstændig tækning). 
 
Hun peger mere konkret på, hvordan disse problemer kommer til udtryk i det sprog, der anvendes i curri-
culum. Hun påpeger: 

 at sproget er teknisk frem for almindeligt, og derfor er det svært at forbinde læringsmål og indhold 
med dagligdagserfaringer 

 at der er en ophobning af læringsmål og indhold, som gør det vanskeligt for lærerne at arbejde meto-
defrit og kreativt i og med, at der ikke er tid til det. Desuden er det heller ikke let eller klart for lærerne, 
hvordan konkrete læringsmål kan omsættes til mere inddragende og kontekstualiserende læringsakti-
viteter. Af den grund fastholdes de i en teknisk og instrumentel læringspraksis 

 Den dekontekstualiserede måde indhold og læringsmål fremstilles på gør det uklart hvilke læreproces-
ser, de kan forbindes med, og det er vanskeligt for lærerne selv at udvikle dem (jf. ovenfor og Klafkis 
påpegning af, at materiel og formel dannelse skal forbindes) 

 En række læringsmål er for vanskelige for eleverne og de er baseret på en kompleks mængde af viden, 
som det er urealistisk, at eleverne skal eller kan lære. 

Læringsmål er del af et implicit værdisystem og en kulturel forankret sproglig praksis, som er forbundet 
med dannelsen af elevernes identitet. Fx er en ’science-identitet’ forbundet med det at være en ’dygtig 
elev’, og det gør det vanskeligt at engagere sig i at lære naturvidenskabelige fag, hvis man ikke kan identi-
ficere sig med at være ’den dygtige elev’ (og de værdier og en adfærd det implicerer). 
Wallaces artikel peger på, at det er den dekontekstualiserede formulering af læringsmål fragmenteret i 
mindre dele og beskrevet i et teknisk sprog, som gør det vanskeligt for lærerne at forbinde det faglige ind-
hold med elevernes livsverden. Dette kunne været et interessant og relevant fokuspunkt i udviklingen af 
inspirationsmaterialet til lærerne i vores projekt.  
 
Wallace refererer desuden også til en sigende engelsk undersøgelse, der viser, at børn har en meget stor 
interesse i naturvidenskab uden for skolen, men ikke i skolen, og det skyldes ifølge denne undersøgelse 
 Fokus på teknisk sprog 

 Fragmenteringen af fagets indhold 

 En for hastig gennemgang af fagets indhold 

 Fokus på formidling af indhold frem for sammenhænge og refleksion 

 Gentagelse af det samme indhold år eller år på trods af et presset curriculum. 

Sammenfattet peger Wallace på en diskrepans mellem de spørgsmål børn stiller til verden, der som oftest 
er praktiske og hverdagslige og så curriculum, der som oftest er abstrakt og generel.   

Denne pointe kan overordnet opfattes som central for vores projekt og peger måske på kernen i proble-
met med at gøre undervisningen praksisnær og anvendelsesorienteret: Koblingen mellem det hverdags-
lige og praksisnære og abstrakte læringsmål. Dette peger opsummerende på et behov for at oversætte 
læringsmål, så de 
 Er minder tekniske  

 Er mere enkle 

 Fremstår kontekstualiserede 

 Relaterer til hverdagslivet 

 Bryder med stereotype kulturelle identiteter, værdier og roller 

 Kobler indhold og læreprocesser sammen (materiel og formel dannelse) 

 Evalueres mere mangfoldigt og med inddragelse af elevernes forståelse af, hvad der er meningsfuldt. 
 

Den sidste del refererer særligt til det, som Wallace ser som løsningen på de problemer, hun skriver frem. 
Hun betegner løsningen som et nyt fokus på “open-ended nature of (…) objectives” og en ”participatory 
nature of the curriculum” med det formål, at eleverne får deres egen stemme og kan skabe deres egen 
identitet (Wallace 2011:306) 
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9) Jones, Rachael Adams (2012): What Were They Thinking? The Science Teacher, March 2012, pp. 66-
70 
Artiklen er ikke en egentlig forskningsartikel, men har karakter af praktikeranbefalinger. Den omhandler 
udvikling af higher order thinking skills. Den er kort og beskriver kendte pointer (se nedenfor). Den har fo-
kus på kritisk tækning, men beskriver ikke kritisk tænkning som vi forstår kritisk, men kun som higher or-
der thinking skills i en traditionel Bloomsk taxonomiforståelse. Artiklen indeholder dog to undervisningsek-
sempler, som udgør eksempler på kontekstualiserede læringsmål. Måske kan eksemplerne bruges til no-
get i inspirationsmaterialet. Derudover er den et eksempel på, hvordan ’deep learning’ bliver til en instru-
mentel kognitiv tilgang, der netop ikke inddrager dannelse.  
 
På indholdssiden gennemgår artiklen følgende kendte læringsstrategier: 
 Connecting to background knowledge 

 Creating sensory images 

 Determining importance 

 Questioning 

 Problem solving 

 Inferring and predicting 

 Synthesizing. 

10) McNaughton, Marie Jeanne (2010): Educational drama in education for sustainable development: 
ecopedagogy in action. Pedagogy, Culture & Society, Vol. 18, No. 3, Okt. 2010, p289-308 
Artiklen handler om dramapædagogik og hvordan elevers arbejde med drama kan bidrage til en be-
vidsthed om bæredygtig udvikling og udvikling af globalt medborgerskab. Projektet er designet som et 
etnografisk casestudie med deltager observation og målgruppen er tre grundskoleklasser med elever på 
10-11 år, på skoler i det vestlige Skotland. Projektet tager udgangspunkt i UNESCO`s direktiver ”Educa-
tion for Sustainable Development” (2005) og ”Global Citizenship education” (2006), hvor der beskrives 
målsætninger om, at uddannelse skal bidrage til ”a more sustainable future in terms of environmental in-
tegrity, economic viability, and a just society for present and future generations” (UNESCO, 2005) og 
hjælpe unge mennesker til at blive globale medborgere (UNESCO, 2006). Projektets hypotese er, at dra-
maundervisning kan bidrage til at indløse disse målsætninger. 
 
Projektet rejser på denne baggrund tre forskningsspørgsmål: 1) Hvilken læring kan dramapædagogik 
skabe i relation til bæredygtig udvikling? 2) Hvordan kan bestemte drama-teknikker være brugbare i denne 
sammenhæng? 3) Hvorfor kan drama være et virksomt værktøj i relation til undervisning og læring i til-
knytning til bæredygtighed? 
Projektets forståelse af dramapædagogik er ikke knyttet til forud forfattede manuskripter, men tager ud-
gangspunkt i børns naturlige optagethed af at lege-optræde. Dvs. dramapædagogik i denne forståelse fo-
kuserer på historier og improvisation, og typisk med læreren som deltagende skuespiller. I projektet arbej-
des med to drama-cases, en lokal og en global. Den ene er et dramaforløb der omhandler et lokalt affalds 
og forureningsproblem som udfordrer et fællesskab af lokale beboere. Det andet dramaforløb handler om 
social retfærdighed og menneskerettigheder og tematiserer fældningen af regnskov. 

Artiklens forfatter fremhæver følgende resultater i relation til de tre forskningsspørgsmål: 

1) Hvilken læring kan dramapædagogik skabe i relation til bæredygtig udvikling?  

Forløbene havde stor betydning for elevernes viden om begge tematikker. Særligt fremhæves det, at bru-
gen af drama fremmede elevernes evne til, i forhold til miljømæssige spørgsmål, at udtrykke og begrunde 
personlige holdninger og at arbejde tværfagligt. Samtidig betød rollens krav om indlevelse, at eleverne 
kom dybere ind i forskellige perspektiver, end det ville kunne opnås ved almindelig skoleundervisning. 
 

2) Hvordan kan bestemte drama-teknikker være brugbare i denne sammenhæng? 

Forfatteren oplister en række drama-teknikker som viste sig særligt velegnede. At arbejde med interaktio-
nen i fiktive fællesskaber, at arbejde med improvisation, at også læreren er i en rolle, at skabe tableauer 
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etc. Opsummeret mener forfatteren, at disse dramateknikker udvikler, fortolkningsevne, empati, kommu-
nikation, argumentationsevne etc. Alt sammen væsentlige elementer for deltagelse i et aktivt globalt bor-
gerskab. 

3) Hvorfor kan drama være et virksomt værktøj i relation til undervisning og læring i tilknytning til 
bæredygtighed? 

Artiklen fremhæver en række begrundelser for, hvorfor drama kan bidrage til undervisning i bæredygtig-
hed. For det første udvikler dramapædagogik elevernes viden om, og sprog for global bæredygtighed. 
Samt udvikler samarbejdsevne og kommunikative kompetencer. Samtidig udvikler eleverne en forståelse 
for deres selvstændige og fælles handlemuligheder i relation til fremtid og bæredygtighed. Det indbefat-
tede erfaringer med at udfordre autoriteter. Endelig kan dramapædagogik inspirere til, og styrke, det per-
sonligt engagement som forudsættes for at skabe global bæredygtighed. 
 
11) Girard, Brian & Harris, Lauren McArthur (2013): Considering World History as a Space for Developing 
Global Citizenship Competencies. The Educational Forum, 2013, 77:438-449 
Artiklen handler om at indføre undervisning i globalt borgerskab i tilknytning til undervisningen i verdens-
historie. Artiklen er et litteraturstudie med erfaringer fra en amerikansk kontekst og med fokus på det som 
i Danmark svarer til grundskolens ældste klasser og gymnasiet. 
 
Artiklens udgangspunkt er en problematisering af, at det globale perspektiv mangler i mange af skolens 
fag. På trods af overordnede målsætninger vedrørende globalt borgerskab, så er det globale perspektiv 
fraværende i de enkelte fag, eller det globale er set gennem nationale øjne. 
 
Artiklens forfattere undersøger hvordan globalt medborgerskab kan integreres i undervisning i verdenshi-
storie og fremhæver særligt tre elementer. 

1) Undersøgelse af globale problemer. De kompetencer og fremgangsmåder der knytter sig til under-
visning omkring verdenshistoriske hændelser er globalt skaleret og derfor er der en parallelitet til 
fremgangsmåder og læring forbundet med undervisning i globalt medborgerskab 

2) Forståelse for global forbundethed. Undervisningen i historie har sigte på at fremme forståelsen 
for sammenhængen mellem fortid og nutid - og moderne historieforskning understreger sammen-
hængen mellem det nationale, det regionale og det globale. Men undervisningen er ikke fulgt med 
forskningen på dette område og der undervises stadig inden for nationale eller civilisatoriske ”si-
loer”. 

3) Perspektiv-bevidsthed. I historieundervisning spiller en ”historisk empati” en stor rolle. Eleverne 
forudsættes at kunne leve sig ind i tidligere tiders tankegang og levevis. Den samme perspektivi-
ske indlevelse er en forudsætning for uddannelse til et globalt medborgerskab. 

Artiklen konkluderer, at undervisning i verdenshistorie er et fag- og undervisningsområde, hvor det i særlig 
grad er muligt at integrere uddannelse til globalt medborgerskab. 
 
12) Davis, Brent (2018): On the many metaphors of learning … and their associated educational frames. 
Journal of Curriculum Studies, 50:2, pp: 182 – 203. Werklund School of Education, University of Calgary, 
Calgary, Canada 
Gennem en udredning af fire læringsparadigmer samt deres associative metaforer og historiske kulturelle 
baggrunde - læring som tilegnelse, deltagelse, fortolkning og bæredygtighed – er artiklens sigte, at frem-
hæve problemfelter i samtidens debatter om hvorhen og hvordan uddannelse, undervisning og curriculum 
forandrer sig. 
 
Til de fire læringsforestillinger knyttes fire frames eller vokabularer med indlejrede ideer og forestillinger: 
Uddannelse og curriculum framed som standardized education, authentic education, democratic citizens-
hip education og systemic sustainability education. Et afgørende problemfelt er, at dem som fremfører 
argumenter omkring uddannelse og curriculum ikke er bevidste om, at de taler indenfor og gennem para-
digmer og bestemte vokabularer, med den konsekvens, at debattører og skoleaktører kan forstå pædago-
giske og didaktiske begreber vidt forskelligt. Fx kan discovery teaching forstås/frames både som en tank-
passerpædagogik og en æstetisk pædagogik med vidt forskellige didaktiske konsekvenser, mål og formål.  
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Artiklen argumenterer for at debattører og skoleaktører skal blive mere kritiske og bevidste om deres 
frames og deres historiske-kulturelle baggrund for herigennem at reformulere frames og udvikle andre 
vokabularer om uddannelse, undervisning og curriculum. En sådan åbning ville også bane vejen for at pæ-
dagogiske og didaktiske ideer og praksisser knyttet til de fire grundlæggende frames ville kunne knyttes 
sammen og kombineres, hvorved der kan udvikles ny uddannelses- og curriculumtænkning og praksisser. 
 
13) Pepin, Matthias (2012) Enterprise education: a Deweyan perspective. Education + Training, Vol. 54, 
No. 8/9, pp. 801-812 
Artiklen handler om, hvad det vil sige at være entreprenant, og falder derfor en smule uden for målskiven i 
forhold til vores review-proces. Artiklen er dog et forsøg på at præcisere, hvad man skal forstå ved at være 
entreprenant i et perspektiv af John Dewey, og den har derfor alligevel en status af en slags baggrundsfor-
ståelse i forhold til koblingen mellem entreprenørskab, læring og en filosofisk teori om menneskelige 
handlinger. Entreprenørskab må i samme ombæring tænkes ud af en stram økonomisk ramme, argumen-
terer forfatteren. 
 
Artiklen kritiserer eksisterende tilgange til entreprenørskab, bl.a. findes der meget psykologisk teori, som 
imidlertid er utilstrækkelig. Psykologien producerer lange lister over den entreprenante persons egenska-
ber, som imidlertid savner global kohærens, samtidig med at de bliver for positive og ideelle i deres beskri-
velser. Derfor vil artiklen beskrive entreprenørskab bredere og mere funderet gennem Dewey. Der arbejdes 
med følgende definition, som foldes ud i artiklen:”Being enterprising means determining purposes for ac-
tion and subjecting them to the test of experience in a given context.” 
Artiklen beskriver grundigt en række grundbegreber hos Dewey, som folder definitionen ud, f.eks. ”beskæf-
tigelse”, erfaring”, ”refleksivitet” osv., men den bliver tynd på eksempler fra skolen. Der er, i forhold til vores 
formål, også den mangel, at der ikke er indbygget et dannelsesbegreb i tilgangen. Hvad er det, entrepre-
nørskabet skal handle om, hvordan skal det forholde sig til nøgleproblemer, hvordan skal der opnås kate-
gorial dannelse osv., hvordan kommer en lærende ud af sine egen erfaringsspiral etc.? 

 

14) Booth, Tony (2011): Curricula for the Common School: what shall we tell our children? 
Tidsskrift: FORUM, Volume 53, Number 1, 2011, www.wwwords.co.uk/FORUM 
Artiklen handler om at tænke curriculum for folkeskolen (og videre) anderledes. Booths forslag angår et 
curriculum, som er baseret på værdier og rettigheder, er lokalt og globalt, indtænker bæredygtighed og 
placerer os i fortiden, nutiden og fremtiden. Artiklen beskriver en proces, som har været i gang siden fir-
sere, hvor målet har været at formulere et nyt curriculum, som er baseret på folks fundamentale behov for 
mad, tøj, ly, sundhed og omsorg, og som beflitter sig med deres fysiske og naturlige omverden. Alt dette er 
blevet til et ”index for inclusion” med en række overskrifter: Lighed, deltagelse, fællesskab, medfølelse, re-
spekt for diversitet, ærlighed, rettigheder, glæde, bæredygtighed, ikke-vold, tillid, mod, kærlighed, håb og 
skønhed. Artiklen beskriver kort disse plusord og deres værdi, men uden egentlig argumentation. 
Indekset angår både de uformelle omstændigheder omkring skolen (skolens kultur), hvor skolen tænkes 
som en idealmodel for verden i sin helhed. Men det angår også det det formelle curriculum. Hvordan kan 
værdier, imperativer og mål hjælpe os med at formulere ideer til, hvordan og hvad vi lærer børnene og hin-
anden? 
 
Her bliver det ganske alternativt. Booth foreslår nye tematikker, sådan så et curriculum ikke hedder mate-
matik, dansk, fremmedsprog, fysik, biologi etc., men fødevarer, vand, tøj, husning etc. (Her har vi virkelig 
den stalinisme, som Niels og jeg har talt om: Der er store problemer i verden, men tænk ikke, handl! Ud i 
verden og gør det bedre! Alle må arbejde for samfundets fremskridt og behov). De enkelte tematikker kan 
nu brydes ned, sådan så et emne kan behandles gennem forskellige konkrete emnefelter, og sådan så der 
knyttes lokale og globale links, arbejdes med etiske spørgsmål og med sammenhængen mellem fortid, nu-
tid og fremtid. 
 
Summa summarum: Ideen hos Booth er ikke at tænke fagene som udgangspunkt for en mere engage-
rende undervisning, men at tænke engagementet i verden som udgangspunkt for (overhovedet at be-
gynde) at tænke fagene. 
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