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Gør tanke til handling
VIA University College

Dannelseshensigter og -mål som begrundelse 
for undervisningen
Udarbejdelse og anvendelse af dannelsesmål på skolerne i Odder kommune, som et eksempel på skoleudvikling i 
feltet mellem evidens og dannelse. Projektet byder ind med empirisk dannelsesforskning i en tid, hvor styring, 
dokumentation og ansvarliggørelse for standardiserede mål og præstationer tillægges stor betydning.
VIA UC, Program for etik og dannelse, Niels Bjerre Tange & Thomas Iskov

Til grund for projektet ligger en 
problemformulering om, hvordan man kan 
arbejde med dannelse og de indre 
dannelsesprocesser i en skole, der igennem 
længere tid har prioriteret det ydre, synlige, 
evaluer- og dokumenterbare.

Problemstillingen undersøges ved at gøre 
dannelsesforestillingerne eksplicitte igennem 
begrebet om forholdemåder, og lade 
kommunens lærere gennemføre didaktiske 
prøvehandlinger ved hjælp af en 
planlægningsmodel, der lægger op til, at lærerne 
begrunder undervisningen med 
forholdemåderne og evaluerer kvalitativt på 
udviklingen heraf.

Forskningsspørgsmål: 

Hvordan kan man aktivere dannelseshensigter i 
det didaktiske arbejde som begrundelser for 
lærerens didaktiske beslutninger?

Undersøgelsesspørgsmål: 

Hvorved kan vi forstå, begrebssætte og 
præcisere dannelse? 

Hvorledes kommer dannelsesbegrundelserne til 
syne i lærernes didaktiske arbejde?

Hvorvidt bidrager et fællesgjort dannelsesbegreb 
til begrundelse af undervisningen? 

Baggrund og begrundelser
Projektet søger at undvige yderpunkterne i den dikotomisering, der gennem længere tid har præget uddannelsesdebatten og –landskabet, og som bl.a. har at gøre med mødet mellem et pædagogisk 
rationale, pædagogisk praksis - og et teknisk rationale bag et overstatsligt og nationalpolitisk fokus på lærings- og præstationsmål, evaluering heraf og dokumentation for de opnåede resultater. Nogle 
modsætningsforhold opstår, som ikke nødvendigvis er antinomiske og uopløselige, fx mellem dannelse og uddannelse, dannelse og læring, dannelse og kompetence, processer og resultater, formål og mål, 
evidens og fornemmelser, styring og autonomi, læringsmålstyring og formålsbevidsthed, osv. 

Uddannelsessystemet reguleres og søges styres som aldrig før, og accelerationen kan umiddelbart forbindes til økonomisk og markedsorienteret politik, hvor også skolen er at betragte som en løftestang i 
den globale konkurrence (Andersen, 2011; Pedersen, 2011). Klippefast dokumentation, evidensbaserede metoder og et præcist sprog om, hvad elevener nu har lært modsvarer dog ikke den pædagogiske 
opgave læreren har med at undervise og opdrage til frihed og myndighed. Læreren må orientere sig mellem læringsmålstyring og formålsbevidsthed, mellem effektmåling og kvalitative vurderinger af 
elevernes udvikling og dannelse. Dette projekt placerer sig i en midtersøgende position ud fra en ambition om, at man i skolen på den ene side må basere arbejdet med dannelse på evaluering for at undgå 
at forlade sig på tilfældige fornemmelser. Og at man på den anden side, ikke blot kan forlade sig på effektevaluering og lokal evidens, der ikke formår at sige noget om, hvad eleverne skal lære og hvorfor.

Når den almene didaktik afledes af den almene pædagogik, indebærer det, at den didaktiske begrundelsesdimension henviser til dannelsesformålet, og at læreren begrunder sine valg med, at de kan 
bidrage til elevens dannelse. Men der er besværligheder knyttet til en forståelse og anvendelse af dannelsesbegrebet, og lærerne kan synes at mangle sprog og udtryk for deres  dannelseshensigter og 
sammenhænge mellem disse og deres undervisning (Rasmussen, 2016; Iskov, 2017). Dette håber projektet at kunne bidrage med, når det afsøges, hvordan skolen kan mediere og betræde en tredje vej 
mellem de omtalte yderpositioner.

Udarbejdelse af 
didaktisk model, 
der lægger 
betingelses- og 
begrundelses-
momenter til 
grund for 
didaktiske 
beslutninger.

Fokus er på aksen 
mellem 
begrundelser og 
beslutninger ud 
fra en hensigt om 
at styrke 
ekspliciteringen af 
lærernes 
dannelses-
begrundelser for 
undervisningen

Aktionsforskning

Forskning inden for et deltagende paradigme via samarbejde med forvaltning 
og skoleledelse om dannelsesbegreb, didaktisk begrundet planlægning, 
procesplan og prøvehandlinger, som lærere skal varetage.

Samarbejde med lærere om at gennemføre prøvehandlinger. Reflekterende 
samtaler om dannelse, didaktisk planlægning og sammenhænge herimellem.
bidrage til en kvalificering af såvel dannelsesbegrebet/forholdemåder som de 
dannelsesdidaktiske tiltag og modeller.

Casestudier

Det undersøges (foreløbigt på planlægningsniveau), hvordan lærerne 
omsætter arbejdet med dannelsesmål didaktisk. Der gennemføres kvalitative 
analyser af læreres dannelsesbegreb og –forståelse samt deres didaktiske 
begrundelser og beslutninger for at finde ud, hvordan kan man aktivere 
dannelseshensigter i det didaktiske arbejde som begrundelser for lærerens 
didaktiske beslutninger.

”Dannelse adskiller sig fra uddannelseselementerne 

ved at ikke at angå viden eller evner, men derimod 

forholdelsesmåde. Dannelse kan defineres som den 

enkeltes måde at forholde sig til sig selv, andre og 

verden. Dannelsesprocesser handler dermed om at 

ændre vedkommendes forholdelsesmåde.”

(Hammershøj, L.G., 2013)


