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Indledning
I denne publikation sætter vi fokus på 

en praksisintegrerende didaktik målret-
tet efter- og videre uddannelse for læ-
rere. Den konkrete ramme er det lands-
dækkende projekt ”Kompetenceløft i 
Undervisningsfagene” (KiU). Det er dog 
vores overbevisning, at en sådan didak-
tik kan have bred interesse for eksem-
pel også i grunduddannelse af lærere. 

Didaktikudviklingen og den konkre-
te forskning som der refereres til, er ble-
vet til i projektet ”KiU og professionsdi-
daktik”, der er forankret i VIAs Center for 
Profession og Uddannelse. Undersøgel-
sesprocessen, som ligger bag didaktik-
udviklingen, har både været teoretisk 
og empirisk informeret. Det teoretiske 
grundlag refereres der løbende til gen-
nem publikationen med en grundige-
re redegørelse i den sidste del. Meto-
disk er der anvendt et mixed methods 
design og data er analyseret gennem 
iterative processer i forskningsgrup-
pen. Endvidere har nogle af KiU-under-
viserne i slutfasen bidraget med løben-
de respons og sparring på nærværende 
publikation. Vigtigt er det at pointere, at 
hensigten ikke har været normativt at 
udpege den ’rette’ eller ’gode’ didaktik. 
Anbefalingerne er tænkt som inspirati-
on og frem for alt som invitation til fort-
løbende diskussion og refleksion, hvor 
andre og nye bidrag er meget velkomne.

Skriftet indledes med en kort præ-
sentation af forskningsprojektet. Der-
efter følger et bud på elementer i en 
praksisintegrerende (efter- og videre-) 
uddannelsesdidaktik, som undervise-
re kan lade sig inspirere af og/eller være 
med til at videreudvikle.

Baggrunden for forskningsprojektet
Som konsekvens af folkeskolerefor-

men i 2014 stilles der nye krav til lærer-
nes faglige viden og deres didaktiske- 
og samarbejdsmæssige kompetencer. 
Reformens bestemmelse om ”fuld kom-
petencedækning”, altså at alle lærere er 
uddannet i de fag, de underviser i, har 

fordret nye initiativer i tæt samarbejde 
mellem kommuner og professionshøj-
skoler. Kommunerne har ansvaret for, 
at undervisningen på kommunens sko-
ler varetages af lærere, der har lærerud-
dannelse (eller tilsvarende kompetence) 
i de fag, de underviser i. Professions-
højskolerne har til opgave af udbyde en 
uddannelse i læreruddannelsens un-
dervisningsfag, herunder et kompeten-
ceafklaringssystem, der kan afdække 
lærernes kompetenceudviklingsbehov 
i det respektive undervisningsfag. Op-
gaven om fuld kompetencedækning, 
bliver i daglig tale kaldt KiU. Et KiU-for-
løb består af en kompetenceafklarings-
samtale (KAS), undervisning i særligt 
tilrettelagte moduler og afsluttes med 
kompetencemålsprøven i undervis-
ningsfaget.

KiU er således en uddannelse, der 
både kan karakteriseres som grund-
uddannelse og som videreuddannelse. 
Grundlæggende er der tale en formelt 
kompetencegivende uddannelse i et 
undervisningsfag – dvs. en uddannelse, 
der efterfølgende formelt udvider læ-
rerens oprindelige lærereksamen med 
endnu et undervisningsfag og dermed 
giver ret til at forestå undervisning i fa-
get på en skole hvor som helst i landet. 
KiU er i den forstand læreruddannelse 
(grunduddannelse). Men KiU kan også 
betragtes som en videreuddannelse, ef-
tersom den, der uddanner sig, allerede 
er fungerende professionel lærer. Dob-
beltbetegnelsen underbygges yderlige-
re af, at KiU som læreruddannelse netop 
er underlagt samme jura (love, bekendt-
gørelser, studieordninger mv.) som ordi-
nær uddannelse i undervisningsfagene. 
Men der en række forhold, der fordrer 
særlig fortolkning og en anden ramme-
sætning end den ordinære grunduddan-
nelse, netop fordi de studerende i KiU 
er professionelt udøvende lærere, som 
blot tager et for læreren formelt set nyt 
undervisningsfag. Det har man også set 
tidligere – at lærere tog et ekstra ”lin-
jefag” - men slet ikke i det omfang, un-

der fælles organiserede rammer og i den 
form, hvor det afklares for hver enkelt, 
hvor mange moduler læreren har brug 
for, baseret på lærerens eksisterende vi-
den/kompetence. KiU er på den måde 
et nyt uddannelsesfænomen: en hy-
brid mellem traditionel grunduddannel-
se og traditionel videreuddannelse. Det-
te nye ”fænomen” har kaldt på ny viden 
og forskning og har givet anledning til 
særligt at fokusere på en praksisintegre-
rende didaktik, både konkret fordi der alt 
andet lige må være nogle særlige mu-
ligheder for praksisintegration, når ud-
øvende lærere er på uddannelse, samti-
dig med at de fungerer som lærere, men 
også inpireret af den nyere forskning in-
den for området kompetenceudvikling 
for lærere mere generelt.

Forskningsprojektets undersøgelses-
spørgsmål, design og datagrundlag

Fra starten af projektet blev følgende 
spørgsmål formuleret: 

1. På hvilke måder sætter KiU-uddan-
nelsen sig spor i skolens praksis?  

a) Gennem hvilke processer i lærerens 
praksis i skolen omsættes elementer fra 
KiU, og hvad omsættes de til?

b) Hvilke elementer i KiU-uddannelsen 
understøtter dette?

2. Hvordan kan organisationsmæssige 
tiltag i skolen fremme den enkelte læ-
rers omsætning af elementer fra KiU til 
undervisningspraksis?

3. Hvilke konstruktive principper for 
KiU-prøven kan identificeres?

4. Hvilke centrale principper i en KiU 
didaktik, som konstruktivt integrerer del-
tagernes særlige forudsætninger og de-
res forankring i en skoleorganisation, 
kan identificeres, baseret på forsknings-
spørgsmål 1-3?

5. Hvordan understøttes KiU-undervi-
serne bedst muligt på såvel kort som på 
lang sigt?

6. Hvilke elementer fra erfaringerne 
med KIU-uddannelsens indhold og form 
kan inspirere fremtidig læreruddannel-
sestænkning og organisering?

Praksisintegrerende didaktik.
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Betegnelsen ”spor i skolens praksis” 
refererer til en bred forståelse af prak-
sisbebrebet, som sammen med øvrig 
teoretisk baggrund diskuteres sidst i 
skriftet. Men kort fortalt har vi været op-
taget af at anerkende, at skolens prak-
sis og lærerens praksis i skolen består 
af langt mere end det læreren gør i un-
dervisningen – og læreren forventes 
at udfolde og anvende nye kompeten-
cer i en vifte af kontekster. Nogle af de 
spørgsmål, der er anvendt til en sådan ” 
bred sporing”, via både interview og sur-
vey fremgår af tabel 1 på næste side.

Undersøgelsesdesign og metode
I undersøgelsen er der blevet anvendt 

et mixed methods design (Creswell, 
2014; Creswell & Clark, 2007). I forbin-
delse med undersøgelsesspørgsmålene 
1 og 2 og indirekte 4 og 6 er der blevet 
foretaget en-dags observationer af un-
dervisning med forskellige kommuna-
le modeller (mere om disse forskellige 
KiU modeller i kommunerne nedenfor). 
Der er foretaget observationer på i alt 
7 hold i fagene matematik (1.-7-kl. og 
6.-10. kl.), dansk (1.-7-kl. og 6.-10. kl.) og 
håndværk og design. Observationerne 
blev foretaget i forbindelse med intro-
duktion af survey- undersøgelse. Der-
udover har der været semistrukturerede 
interviews: 3 interviews (all –around) før 

analyse af survey, 4 interviews (dybde-
gående ud fra survey fund) med syv ud-
valgte lærere fra forskellige kommunale 
ordninger i fagene dansk (1.-7-kl. og 6.-
10. kl.) og matematik (1.-7-kl. og 6.-10. 
kl.). Alle interview blev foretaget under 
KiU forløbet. Endvidere er der gennem-
ført en survey undersøgelse, bl.a. med 
fokus på spor i KiU undervisningen (ta-
bel 1). Survey er blevet distribueret til 
109 deltagere ved deltagelse i KiU un-
dervisningen på de pågældende hold. 
Yderligere har der været afholdt et par 
dialogmøder med henholdsvis KiU un-
dervisere fra faget matematik og hånd-
værk og design. Disse dialogmøder var 
foranlediget af en invitation til og inte-
resse i at videreudvikle anbefalinger til 
en praksisintegrerende didaktik.

Med henblik på at få indsigt i under-
søgelsesspørgsmål 5 og indirekte 4 og 
6 har der desuden været foretaget ob-
servation af kompetenceudviklingsfor-
løbet for KiU undervisning samt været 
gennemført en skriftlig evaluering af et 
kompetenceudviklingsforløb for KiU un-
derviserne, der blev arrangeret sidelø-
bende med forskningsprojektet. 

Analyse af data
Alle interviews er blevet transkribe-

ret og såvel observationer som intervie-
ws er blevet kondenseret og analyseret 

vertikalt og horisontalt med en efter-
følgende tematisering. Der har været 
tale om en induktiv datadrevet bottom 
up-metode (Patton, 1990). Temaerne er 
således opstået i tæt forbindelse med 
data men samtidig også ud fra vores 
formulerede opmærksomhed på ”spor”. 
Analysen er foregået i en iterativ bevæ-
gelse frem og tilbage mellem data, kod-
ninger og allerede produceret analyse. 
Åbne refleksioner i survey er ligeledes 
blevet kategoriseret via tematisk analy-
se og efterfølgende kodet, og de kode-
de åbne svar er efterfølgende frekvens- 
og krydstabuleret sammen med de 
lukkede kategorier. 

De didaktiske anbefalinger er blevet 
til med afsæt i empiriske konstruktioner 
baseret på ovenstående data og analy-
se, men er derudover kombineret med 
teoretiske studier. Som led i den oven-
for nævnte hensigt om, at udvikle an-
befalinger til en praksisintegrerende di-
daktik i en løbende proces, hvor såvel 
deltagere som læsere kan tænke med 
og bidrage, er forskningen og dens te-
maer blevet præsenteret for, diskuteret 
og valideret af såvel KiU taskforce, KiU 
fagkoordinatorer og KiU undervisere. 
En præsentation og dialog der har ført 
til yderligere forståelse, præcisering og 
nuancering af de forskellige temaer og 
som vil fortsætte fremadrettet. 
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Kort opsummering med konklusio-
ner fra forskningen

I nedenstående præsenteres kort 
resultaterne relateret til de første tre 
forskningsspørgsmål. Det fjerde spørgs-
mål om KiU didaktikken er det centrale i 
hele skriftet og kondenseres derfor ikke 
her, og de to sidste spørgsmål rappor-
teres i andre kontekster. Vi har valgt at 
medtage få efter vores mening vigtige 
referencer, hvis læserne skulle have lyst 
til at fordybe sig yderligere i det felt, der 
bliver refereret til. Den teoretiske bag-
grund fremstilles mere samlet til sidst i 
hæftet. For uddybning af forskningsre-
sultaterne vil vi i øvrigt henvise til forsk-
ningsartikel fra projektet (Nielsen, Lund 
& Frederiksen, in press). 

På hvilke måder sætter KiU-uddan-
nelsen sig spor i skolens praksis? 

Lærerne oplever i høj grad, at uddan-
nelsen sætter sig spor specielt i for-
hold til undervisningens planlægning 
og gennemførelse, men også i forhold 
til det kollegiale samarbejde, de faglige 
dialoger og faglig sparring. Kollegadrøf-
telser/ læringsfællesskaber i lærerens 
praksis i skolen ser ud til at være en vig-
tig proces for omsættelse af viden. Læ-
rerne refererer til nye forståelser af fa-
get i kraft af faglig indsigt og ny viden 
om fagdidaktik. En forståelse der igen 
har betydet andre perspektiver på og 
forståelser af børns læring i de pågæl-
dende fag, og dermed potentielt stør-
re fokus på elevernes læring i egen un-
dervisning. 

En deltager siger fx:  
”…man bliver jo dygtigere inden for 

sit fag. Altså jeg synes da, jeg er blevet 
dygtigere. Og mere fokuseret på, hvad 
er det jeg skal. Altså, hvor er det bør-
nene skal hen og hvordan er det, man 
kan gribe det an”.

En anden deltager siger: 
”Altså jeg tænker sådan mere nuan-

ceret, når jeg kigger på en opgave og 
tænker mere nå men jeg kunne også 

gøre sådan og jeg kunne også gøre 
sådan, hvor jeg tidligere holdt mig til, 
hvad der stod i lærervejledningen”.

Derudover synes sporsætningen at 
være mangfoldig. Der refereres til øget 
faglig selvtillid på grund af en større sik-
kerhed i begreber, der resulterer i fx kla-
rere kommunikation med både forældre 
og elever og generelt til en anden til-
gang til og mening med faget:  

Citat fra survey:
”Har lagt stor vægt på forståelsen 

og ideen bag faget. Med forståelsen 
kommer en anden tilgang til faget og 
mening med faget”. 

 Dette har hos nogle fx ført til øget 
motivation for at udvikle faget på sko-
len. En deltager siger fx: 

”Jamen det er jo netop den der med 
selvtilliden. At man kan være med og 
man kan måske endda vise sin viden 
over for sine kollegaer og på den måde 
slå igennem. Og det glæder jeg mig 
lidt til. Og være med i det udviklings-
arbejde, og være med til at udvikle de 
folk, som jeg i den grad anerkender, 
som jeg har af kollegaer. Og være med 
til at give dem viden… at være med i 
det samspil der, det ser jeg frem til”.

Generelt er deltagerne motiverede for 
at tage uddannelsen og der er for langt 
de fleste tale om en indre-styret moti-
vation i form af glæden ved at lære no-
get nyt og lysten til at blive klogere og 
om en  tilfredsstillelse ved at få  ny “sta-
tus” og anerkendelse blandt kollegaer. 

Den mest hæmmende faktor for mo-
tivationen ser ud til at være deltagernes 
usikkerhed med hensyn til typen af af-
sluttende prøve. Det at uddannelsen af-
sluttes med en prøve, der vurderes med 
karakterer, synes for mange at være en 
demotiverende faktor. Karakteren kan 
specielt for erfarne lærere opleves som 
et pres. Samtidig refereres der til, at 
prøven er en present faktor i undervis-
ningen. Det kan, alt efter deltagernes 

forventninger til hvad der vil blive lagt 
vægt på ved prøven, medføre meget fo-
kus på epistemisk viden, altså teoretisk 
viden uden tilknytning til anvendelse 
og mindre på de praksisnære erfarings-
bårne kundskaber, phronesis (Saugs-
tad, 2012). 

Undersøgelsen viser, at lærernes ud-
bytte af uddannelsen understøttes af 
forskellige didaktiske elementer. Af sær-
ligt udbytte fra “uddannelsearenaen” 
fremhæves erfaringsudvekling og vi-
dendeling med kolleger (på holdene og 
ikke mindst qua samarbejdet i  studie-
grupperne), ny faglig indsigt og faglige 
tilgange (herunder overordnede og kon-
krete værktøjer), konkret arbejde med 
opgaver med elevperspektiv, nogle ty-
per af praksisopgaver, nye fagforståel-
ser og ændrede fagforståelser. Netop 
med hensyn til fagdidaktiske tilgan-
ge fremhæver nogle af informanterne 
som før nævnt, at det vi har valgt at kal-
de epistemisk fagdidaktik (såsom ”nav-
ne på teoretikere” citat fra deltager), gi-
ver mindre mening versus det vi med 
reference til Saugstad kalder phrone-
tisk fagdidaktik: videndeling baseret 
på praktisk etisk kundskab. Endvidere 
fremhæves det, at det giver langt stør-
re udbytte af uddannelsen, både for den 
enkelte deltager og for skolen, når fle-
re fra samme skole går på samme ud-
dannelse.

Udfordringerne handler mest om tid: 
Hvordan tiden er organiseret i uddan-
nelsen og på hvilke måder og i hvilket 
omfang tid til forberedelse er organise-
ret på de forskellige skoler. Det skal dog 
også fremhæves, at mens der ikke er 
forskel på forskellige kommunale mo-
deller (fx Aarhus kommunes KOPRA 
model, se nedenfor) når det gælder de 
spor lærerne refererer til, er der nog-
le signifikante forskelle, når det gælder, 
hvad der henvises til som både frem-
mende og hæmmende faktorer. Disse 
forskelle uddybes i næste afsnit.

Hovedkonklusioner fra forskningen



7

Hvordan kan organisationsmæssige 
tiltag i skolen fremme den enkelte læ-
rers omsætning af elementer fra KiU 
til undervisningspraksis?

Med undtagelse af det nye fag Hånd-
værk og Design  viser undersøgelsen, at 
de deltagende lærere oplever, at de in-
volverede ledelser på skolerne ikke har 
specielt fokus på, hvordan skolen kan 
fremme omsætningen af elementer fra 
uddannelsen til undervisningspraksis. 
Informanterne selv fremhæver følgende 
organisationsmæssige tiltag som frem-
mende: 

• rammer for fagligt samarbejde, fæl-
les energi, og kollektiv brug

• etablering og understøttelse af fag-
ligt samarbejde og faglige miljøer på 
skolen gennem etablering af fagteam, 
der tildeles opmærksomhed og res-
sourcer

• kollektiv brug af viden
• flere deltagere/lærere fra samme 

skole på samme uddannelse på samme 
tid

• tildeling af realistiske rammer og 
ressourcer til at ”være på uddannelse” 
og tillid (fra ledelse) til en vis selvforvalt-
ning af disse.

VIA havde med nogle kommuner ind-
gået en aftale om, at KiU kunne knyttes 
tæt til lærernes fagteam eller årgangs- 
team på skolerne, mest tydeligt i Aar-
hus kommunes KOPRA-model (Frede-
riksen, Lund, Nielsen & Madsen, 2015; 
Aarhus Kommunes hjemmeside om 
KOPRA). Her skulle deltagerne, som et 

led i uddannelsen samarbejde med fag-
kolleger på skolen om fagteamopgaver 
med udgangspunkt i modulets indhold 
med sigte på en samtidig organisati-
onsudvikling på skolen. 

Deltagernes refleksioner i survey’en, 
over oplevelsen af hæmmende og frem-
mende faktorer i skolearenaen, viser 
signifikante forskelle mellem KOPRA 
og ikke-KOPRA. KOPRA lærere nævner 
i højere grad, at det fremmer motivati-
on at kolleger spørger til, anvender og 
anerkender KiU-deltagernes nye fag-
lighed. Men der er modsat også flere, 
der fremhæver det som en hæmmen-
de faktor, at der i uddannelsen har væ-
ret en forventning om kollegasamarbej-
de, som ikke har været muligt lokalt fx 
på grund af manglende teammøder på 
skolen.

Disse konklusioner og lærernes an-
befalinger stemmer overens med ny 
dansk forskning, der udpeger følgende 
elementer som væsentlige for læreres 
udbytte af efter- og videreuddannelse: 
Beslutningen om at arbejde med det 
specifikke faglige indhold af kompeten-
ceudviklingsforløbet er blevet til som 
led i en demokratisk og involverende 
proces og deltagerne skal være enga-
gerede i det, som de skal lære. Endvide-
re er det vigtigt, at lærerne er organi-
sereret i teams, som opererer på høje 
kognitive niveauer, dvs. reflekterer, ana-
lyserer og opstiller hypoteser med brug 
af den faglige terminologi, som de net-
op er ved at lære. Teamet skal modta-
ge support af pædagogisk og didaktisk 

informerede støttesystemer ledelses-
mæssigt understøttet af en leder, som 
selv kender til det faglige indhold og 
endvidere forstår at lede de professio-
nelle på det faglige indhold, som de er 
ved at lære. (Sunesen, 2016).

I KiU undersøgelsen fremgår det end-
videre, at ønsket om en lokal organisati-
onsudvikling som sideeffekt af KiU, via 
deling med kolleger og fagteamsamar-
bejde, er en lokal læreproces, der for-
drer ledelsesmæssig og organisatorisk 
opmærksomhed samt processtyring og 
at en sådan opgave ikke bør italesæt-
tes som en opgave alene for de lærere, 
der går på KiU. Fagteamopaver som en 
del af KiU kan være en ekstra motive-
rende faktor, der hvor det fungerer, men 
det kan også opleves demotiverende 
og som en ekstra opgave, der er dilem-
mafuld og svær at løse, for deltagere fra 
skoler med mindre velfungerende fag-
teamsamarbejde.

Hvilke konstruktive principper for 
KIU-prøven kan identificeres? 

Dette oprindelige forskningsspørgs-
mål kan vi ikke besvare fyldestgørende 
på det nuværende grundlag, da hoved-
parten af data er fra før de deltagende 
lærerne var til prøve. Så det er kun op-
levelsen af/forventningen om at skul-
le vurderes ved en prøve, og hvordan 
der evt. refereres til prøven i undervis-
ningen, vi kan sige noget om på nuvæ-
rende tidspunkt. Derfor reformuleret 
spørgsmål: Hvordan er KiU prøven kom-
met i spil i undervisningen?

Tema Beskrivelse/spørgsmål 

HVAD i KiU-uddannelsen? Hvad i uddannelsen - bredt set - har haft særligt betydning for dig? Det 
kunne være et oplæg, en tekst, en undervisningsaktivitet, en diskussion, en 
opgave der er løst på en undervisningsdag, hjemme eller på skolen, eller 
…Nævn så fyldigt som muligt, "noget" du har mødt i uddannelsen, som har 
haft særlig betydning for dig. 

HVOR i hverdagen i 
skolen? 

I hvilke sammenhænge (kontekster/situationer) i din arbejdsmæssige 
hverdag på skolen anvender du elementer fra uddannelsen? Det kan fx 
være i din undervisning (hvor/hvornår så præcist som muligt), i uformelle 
samtaler med kolleger, i mere formelle sammenhænge (hvilke?), i skole-
hjemsamarbejdet etc. Nævn de vigtigste så præcist og konkret beskrevet 
som muligt. 

SOM HVAD i skolens 
hverdag? 

Når noget fra uddannelsen "sætter sig spor" i skolens hverdag, kan det 
tage forskellig form og indhold. Det kan fx være i form af en tanke eller et 
perspektiv, man begynder at anvende i forskellige sammenhænge, men 
det kan også tage form af en mere konkret overførsel, hvor en metode, der 
er præsenteret, efterfølgende anvendes mere eller mindre uforandret i 
undervisningen i skolen. Deltagelse i uddannelsen kan måske også sætte 
sig spor ved at bidrage til faglig selvtillid, lysten til at være lærer eller lign. 
Beskriv så fyldigt og præcist som muligt. 

HVORDAN kommer 
elementerne i spil? 

Giv eksempler på små processer/ forløb i skolens praksis, hvor du 
aktiverer og anvender noget, du har mødt i uddannelsen. Det kunne fx 
være en situation i undervisningen eller mødet med eleverne, en drøftelse i 
et team, din leder der beder dig om at løse en bestemt opgave etc., der får 
dig til at inddrage elementer fra uddannelsen. 

HVORNÅR kommer 
elementerne i spil? 

Angiv hvornår du oplever/formoder at elementerne kommer i spil 
tidsmæssigt i forhold til din deltagelse i uddannelsen. Er det mens du 
deltager i uddannelsen - i perioden kort tid efter - eller overvejende på 
længere sigt? 

Hæmmere og fremmere i 
skolens organisation 

Beskriv så fyldigt og præcist som muligt, hvad du oplever som fremmende 
og hæmmende på din skole i forhold til at elementer fra uddannelsen 
kommer i spil i skolens praksis. 

Tabel 1. Survey-spørgsmål til sporing 



VIA LæreruddannelsenPraksisintegrerende didaktik

Som allerede nævnt har den afslut-
tende prøve fået meget opmærksom-
hed både af deltagerne og i under-
visningen. Prøven har i nogle fag fyldt 
meget af undervisningens indhold, li-
gesom det at skulle til prøve for nog-
le deltagere er blevet oplevet som de-
motiverende. I den sammenhæng er der 
forslag fra deltagerne om opgaveafle-
vering som modulafslutning i stedet for 
prøve – og bestået/ikke bestået frem 
for karakterer. Ved et møde mellem un-
dervisere og forskere blev denne pro-
blemstilling fremsat, og fordele/ulem-
per, ved at deltagerne skal til samme 
slags prøve som de lærerstuderende in-
denfor de pågældende fag, blev drøf-
tet. Vi kan ikke sige noget konklusivt ba-
seret på denne diskussion, men der er i 
VIA igangsat forskellige forsøg knyttet 
til prøver i KiU uddannelsen.

Intro til didaktikudvikling
Denne publikation om praksisinte-

grerende KiU-didaktik tager sigte på at 
fremstille en samlet refleksionsramme 
for planlægning, gennemførelse og eva-
luering af KiU-uddannelsen som helhed 
og af undervisningen i denne uddan-
nelse. Refleksionsrammen eller tænke-
teknologien (Bjerg og Staunæs, 2013, 
2014; Lykke et al., 2015) tager blandt 
andet form af en didaktisk model, som 
præsenteres i figur 1. Bag dette pro-
dukt ligger der dels den konkrete forsk-
ningsproces, dels nogle overvejelser 
over, hvad det vil sige at udvikle didak-
tik. Dette uddybes kort i det følgende - 
først om didaktikudvikling.

Didaktisk udvikling foregår på sin vis 
hele tiden i de uddannelses- og under-
visningsmæssige arenaer. Alle undervi-
sere analyserer, tager stilling, justerer og 
udvikler nye didaktiske tiltag mere eller 
mindre konstant og mere eller mindre 
systematisk i den daglige praksis. Alle 
uddannelsesinstitioner forholder sig på 
tilsvarende vis løbende til egen praksis 
i et mere samlet hele, såvel systema-
tisk som mindre systematisk. Denne lø-
bende didaktiske udvikling kan enten 
være foranlediget af ’indefra’ kommen-
de problemer og udfordringer og/eller 
være foranlediget af mere eller mindre 
eksplicitte ’udefra’ opståede krav til den 
gennemførte praksis fx i form af nye be-
kendtgørelser. I følgeforskningsprojek-
tet har vi anlagt dét perspektiv på di-
daktikudvikling, at det drejer sig om at 
identificere væsentlige refleksions- og 
beslutningsfelter i forhold til at gen-
nemføre en praksisintegrerende videre-
uddannelse, som i dette tilfælde er KiU. 
KiU didaktikudviklingen er med andre 
ord svar på spørgsmålet om, hvilke ka-
tegorier underviseren med fordel kan 
tage afsæt i i planlægning, gennemfø-
relse og evaluering af undervisningen? 

Vi har således løbende været optaget 
af, hvordan projektets empiriske og teo-

retiske grundlag peger i retning af nog-
le uomgængelige tænke-og handleom-
råder som grundlag for gennemførelsen 
af undervisningen i KiU og af uddannel-
sen som helhed. Det er med dette af-
sæt den didaktiske tænkning og mo-
delfremstilling, der fremstilles nedenfor, 
skal læses.

 
Hovedelementerne i en ’KIU-didak-

tik’: Kategorier og opmærksomheds-
felter

Modellen i figur 1 viser i overblik og 
overskrifter nogle kategorier og op-
mærksomhedsfelter, der har vist sig 
som centrale i relation til mål om at ud-
vikle en overordnet refleksionsramme 
i forhold til en praksisintegrerende og - 
udviklende KiU didaktik. Vi skelner mel-
lem hovedkategorier og delkategorier. 
Hovedkategorierne er formål, mål, ram-
mer og forudsætninger, resten er delka-
tegorier. De enkelte elementer i model-
len vil blive uddybet i de næste afsnit, 
med en nærmere bestemmelse og de-
finition af kategorien, forskellige tema-
tiseringer, illustrerende eksempler og 
cases. 

 
Modellen i figur 1 er normativ i den 

forstand, at den på et empirisk og te-
oretisk informeret grundlag udpeger 
særlige områder, som vigtige i forhold til 
en praksisintegrerende uddannelsesdi-
daktik. Går man herefter ind i de enkel-
te refleksions- og beslutningskategori-
er antager modellen en mere deskriptiv 
karakter, idet der ikke her gives didak-
tiske svar, men tværtimod indbydes til 
brugerens egen refleksion og beslut-
ning.

Intro til didaktikudvikling
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Uddannelsens formål og mål
KiU blev som uddannelsestilbud sat i 

gang af undervisningsministeriet i for-
bindelse med skolereform 2014. Der er 
i perioden 2014-2020 afsat en milliard 
kroner til kompetenceudvikling af fol-
keskolens pædagogiske personale og 
der er i særlig grad fokus på det, mini-
steriet kalder ”fuld kompetencedæk-
ning” i undervisningsfagene. Mål med 
KiU er altså helt konkret, at 80% af alle 
lærere i 2016 har undervisningsfags-
kompetence i de fag de underviser i, 
og at 95 % af alle lærere i 2020 har un-
dervisningsfagskompetence. Profes-
sionshøjskolerne har  i den forbindelse 
indgået en partnerskabsaftale med mi-
nisterierne og Danmarks Evaluerings-
institut med hensigten at ”understøtte 
målsætningerne om fuld kompeten-
cedækning og læreres faglige opdate-
ring inden for egne undervisningsfag, 
herunder ved udvikling af kompeten-
cescreeningsværktøj til afdækning af 
læreres kompetencer i relation til ef-
teruddannelse”. Professionshøjskoler-
ne har således haft til opgave at etab-
lere uddannelse af folkeskolens lærere 
i overensstemmelse med den politiske 
bestemte fordring og målsætning.  

Sammen med de politiske målsæt-
ninger og professionshøjskolens hen-
sigt med at understøtte de politiske 
målsætninger bør der i en KiU-didaktik 
også medtænkes uddannelsens formål 

og mere vidtrækkende sigte. KiU-ud-
dannelsens formål er i ringe grad re-
flekteret og ekspliciteret i de politiske 
bestemmelser af KiU. Men da KiU ju-
ridisk refererer til fag og fagområder i 
lærernes grunduddannelse, kan uddan-
nelsens formål findes dér. Grundud-
dannelsens formål – som således også 
må betragtes som KiU-uddannelsens 
formål - er beskrevet i læreruddannel-
sesbekendtgørelsen: 

§ 1. Formålet med uddannelsen er, at 
den studerende gennem uddannelsen 
tilegner sig den viden og de færdighe-
der, der er forudsætningen for at kunne 
virke som faglig, pædagogisk og didak-
tisk kompetent lærer i den danske fol-
keskole i henhold til folkeskolens for-
mål, jf. folkeskolelovens § 1. 

(Bekendtgørelse om uddannelsen til 
professionsbachelor som lærer i folke-
skolen, 2015)

Som det fremgår henviser formåls-
paragraffen til folkeskolens formål, 
som lyder:

§ 1. Folkeskolen skal i samarbejde 
med forældrene give eleverne kund-
skaber og færdigheder, der: forbereder 
dem til videre uddannelse og giver dem 
lyst til at lære mere, gør dem fortroli-
ge med dansk kultur og historie, giver 
dem forståelse for andre lande og kul-
turer, bidrager til deres forståelse for 
menneskets samspil med naturen og 

fremmer den enkelte elevs alsidige ud-
vikling.

Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle ar-
bejdsmetoder og skabe rammer for op-
levelse, fordybelse og virkelyst, så ele-
verne udvikler erkendelse og fantasi 
og får tillid til egne muligheder og bag-
grund for at tage stilling og handle.

Stk. 3. Folkeskolen skal forberede 
eleverne til deltagelse, medansvar, ret-
tigheder og pligter i et samfund med 
frihed og folkestyre. Skolens virke skal 
derfor være præget af åndsfrihed, lige-
værd og demokrati. 

( Bekendtgørelse af lov om folkesko-
len LBK nr 747 af 20/06/2016)

Indenfor rammen af de politisk for-
mulerede hensigter og mål er der for 
de enkelte undervisningsfag/faglige 
moduler endvidere en række videns-, 
færdigheds- og kompetencemål. Det-
te samlede landskab og hierarki af for-
mål og mål rammesætter, som det er il-
lustreret i figur 1, den realiserede KiU 
didaktik på de enkelte hold – og mu-
ligheder og udfordringer i relation til 
didaktiseringsbestræbelser (se om 
didaktiseringsbegrebet længere frem-
me). 

Intro til didaktikudvikling

 

 
 

Rammebetingelser 
på makro -, meso - 
og mikro-niveau 

Uddannelsens FORMÅL og MÅL 

Deltagernes differentierede forudsætninger 

PRAKSISINTEGRERENDE 
KiU-DIDAKTIK : 

DIDAKTISERING? 

Opgaver og 
øvelser 

Lærerroller 

Praksis- 
opgaver 

Arbejds- og organi-
sationsformer 

Evaluering og 
prøver 

Figur 1. En vifte 
af KiU-didaktiske 
opmærksomhedsfelter. 
Kernen i modellen 
er spørgsmålet om 
didaktisering. I teksten 
følger en række 
refleksionspunkter 
i relation til dette 
spørgsmålstegn.
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Deltagernes differentierede forud-
sætninger

Vi ved, at positive mestringsoplevel-
ser er vigtige for bl.a. kompetenceud-
vikling, der sætter sig spor i praksis. 
Med disse forskningsmæssige afsæt 
ser vi i det følgende nærmere på KiU 
deltagernes særlige forudsætninger. 

I KiU undervisningen kommer delta-
gerne både med fælles og meget for-
skellige forudsætninger. Forudsætnin-
gerne er blandt andet fælles i og med 
at alle deltagerne allerede er lærerud-
dannede og har undervist i de fag, de 
skal have uddannelse i. Indeholdt i dis-
se fælles træk ved forudsætningerne 
er der dog også tale om en særlig slags 
differentierede lærerforudsætninger, 
som underviseren må tage højde for. 
Deltagerne har sandsynligvis forskel-
lige professionsforståelser, skole-, un-
dervisnings-, uddannelses-, lærings-
forståelser, teori- og praksislogikker. 
Disse forskellige deltagerforudsætnin-
ger vil givetvis spille ind på og formate-
re den måde, hvorpå de deltagende læ-
rere vil og kan indgå i KiU-forløbenes 
læreprocesser. Forskellene kan være 
et udslag af, at de deltagende lærere 
har forskellige grunduddannelser eller 
trækker på forskellige fagforståelser 
og selvfølgelig repræsenterer meget 
forskellige erfaringsgrundlag mm. Som 
i så mange andre didaktiske sammen-
hænge kalder situationen på en sær-
lig nysgerrighed og opmærksomhed fra 
underviserens side på disse typer af 
forskellige forudsætninger og potentia-
ler hos deltagerne.

 
I empirien fremgår det, at deltagerne 

hár meget forskellige kundskaber, erfa-
ringer, værdier og ikke mindst forskel-
lige tilgange til KiU-studiet og til det 
at studere. Vi giver et billede på disse 
forskelligheder via et fiktivt portræt af 
deltagerne Rasmus, Bent og Signe (fik-
tive navne). 

Rasmus´ indgang til KiU forløbet er 
lystbetonet. Rasmus siger fx: ”Det er 
fedt at få lov, hos os har der været rift 
om at komme afsted”. For Rasmus 
handler det om at få indsigt i og forstå-
else af så meget ny faglig og fagteore-
tisk stof som overhovedet muligt. Ras-
mus mener, at omsætning til praksis og 
drøftelser af erfaringerne i forbindelse 
med dette er unødvendig at bruge tid 
på på uddannelsen. Som erfaren lærer 
vil Rasmus selv kunne gøre dette evt. 
sammen med sit team på skolen. 

For Bent er det noget anderledes. 
Bent er nyuddannet meritlærer og er 
blevet ’prikket på skulderen’ af skolele-
deren i forhold til deltagelse i KiU for-
løbet. Deltagelsen i KiU vil forbedre 
Bents chancer for at forblive på den lil-
le skole, han er ansat på. Bent har kun 
været uddannet et år og havde kun væ-
ret lærer et halvt år, inden han begynd-
te KIU uddannelsen. 

God KiU-undervisning er for Bent en 
undervisning, hvor det lærte eller det, 
der undervises i, er direkte brugbart i 
den konkrete undervisning, altså direk-
te kan føres over til Bents egen under-
visningspraksis. For Bent er det faglige 
niveau i KIU uddannelsen en udfor-
dring. Han bruger meget tid på forbe-
redelse til uddannelsen. Bent er ikke in-
teresseret i indhold på et overordnet 
niveau, indhold der kan give såvel over-
ordnede faglige som didaktiske kom-
petencer til at udvikle undervisning. 
Han synes det, der undervises i, er alt 
alt for svært og kan ikke forstå, at han 
skal kunne alt det, når han kun skal un-
dervise i indskolingen. 

Signes indgang og motivation for 
at tage KiU uddannelsen er en hel an-
den. Signe er en erfaren lærer. Hun har 
mange års undervisningserfaring i fa-
get fra mellemtrinnet men ikke erfa-
ringer med undervisning af de ældste 
elever. I fremtiden vil Signe også ger-

ne undervise i faget i de ældste klas-
ser. Derfor går Signe på KiU uddannel-
sen. Samtidig har Signe en vision om 
sammen med sine andre tre kolleger, 
der også deltager i uddannelsen at bli-
ve faglige ressourcepersoner på sko-
len. Signe siger fx: ”Når jeg nu kom-
mer hjem til skolen, så vil jeg da være 
med til at udvikle kollegernes undervis-
ning. Eller i hvert fald, når vi laver nog-
le fælles ting”. Signe har i KiU under-
visningen oplevet fagfagligt indhold 
på metaniveau. Det vil sige nogle per-
spektiver på faget og undervisningen, 
som har givet hende nogle indsigter, 
der efter hendes mening senere kan 
bearbejdes og omstruktureres til brug i 
egen praksis. Det mener Signe er med 
til at udvikle hende som lærer og til at 
udvikle hendes faglige identitet, hvilket 
vitaliserer hende.

De tre små beskrivelser giver et sig-
nalement af spændvidden i deltager-
nes forskellige forudsætninger, poten-
tialer og ikke mindst forventninger og 
tilgange til KiU-undervisningen. I det 
følgende suppleres der med data fra 
følgeforskningen, som nuancerer yder-
ligere. 

Mange års erfaringer 
I følgeforskningsprojektets survey 

fremgår det, at 81% af deltagerne hav-
de 11 års eller mere erfaring som læ-
rer i folkeskolen. Samtidig var der også 
deltagere, som næsten ingen undervis-
ningserfaringer havde i faget, eller som 
ikke pt. underviste i faget eller i faget 
på det klassetrin, som undervisningen 
rettede sig mod (fx de ældste klasser). 
Disse forskelle var til stede i den sam-
lede kohorte, men også inden for de 
enkelte undervisningshold var denne 
spændvidde repræsenteret. 

Fagfaglige forudsætninger og ople-
vet arbejdsbelastning

Følgeforskningen viste endvidere, at 
deltagernes fagfaglige forudsætninger 

Deltagerforudsætninger og rammebetingelser
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var særdeles forskellige, hvilket bl.a. 
gav sig udslag i meget forskellig evalu-
ering af arbejdsbelastningen i uddan-
nelsen både inden for et hold og holde-
ne imellem (Evaluering af KIU moduler 
gennemført i foråret 2015). De didak-
tiske konsekvenser af tilstedeværel-
sen af disse markante forskelle i for-
udsætninger og potentialer kalder som 
nævnt på en særlig opmærksomhed 
fra undervisernes side samt anvendel-
se af en bred vifte af didaktiske strate-
gier. En af underviserne udtrykker sig 
således herom: ”Det handler om at fin-
de medvinden i flokken, at udnytte lid-
strømmen”. Og vi vil så tilføje, at det 
tillige kan handle om at have blik for, 
hvorledes valg af forskelligt indhold 
samt forskellige arbejds- og organisa-
tionsformer i større eller mindre grad 
kan invitere disse forskelle i forudsæt-
ninger og potentialer ind i konstruktive 
læreprocesser. 

Energikrævende krav og oplevelse 
af pres

Helt specielt for de fleste deltage-
re i KiU uddannelsen er deres oplevel-
se af tidsmæssig pres og udfordringer 
i forbindelse med at få uddannelsen 
og deres daglige praksis til at hænge 
sammen. Endvidere tegner der sig et 
ret entydigt billede af, at uddannelsens 
faglige krav trækker store veksler på 
lærernes energi og til tider også væk-
ker bekymring hos lærerne. 

Deltagerne peger blandt andet på 
den indledende kompetenceafklaren-
de samtale (se indledning), hvor man-
ge oplevede, at deres tilsyneladende 
manglende viden blev udstillet på et 
problematisk grundlag. De peger også 
på den afsluttende prøve som en fak-
tor, der presser og vækker bekymring. 
En deltager siger fx 

”Jeg ville synes det var vildt pinligt, 
hvis min leder så, at jeg havde fået 02. 
At skulle have et tal på noget man har 
lavet i så mange år!.”

Ydermere kan der ligge en reel be-

kymring for jobmæssige konsekven-
ser, idet der er tale om et forløb med 
en formel ”prøve”, som kan få stor 
betydning for den pågældende læ-
rers jobmæssige fremtid. Meget ty-
der på, at både lærernes oplevelse af 
pres, energikrævende fagligt niveau 
samt de bekymringer, som blandt an-
det den afsluttende prøve kan vække 
hos deltagerne med fordel kan adres-
seres direkte i KiU-undervisningen. Det 
samlede KiU-forløb repræsenterer på 
forskellig vis im- og eksplicitte magt-
forhold, som deltagerne er underlagt 
og på forskellig vis oplever sig under-
lagt. Meget tyder på, at deltagerne kan 
drage stor nytte af at drøfte disse for-
hold i større eller mindre fællesskaber.

Opsummering
Opsummerende kan man sige, at 

deltagerne kommer til et KiU forløb 
med meget forskellige lærerfaglige for-
udsætninger, erfaringer og værdier, og 
fra forskellige kontekster og arbejds-
vilkår. Forudsætningerne bliver afgø-
rende for deltagernes forventninger, 
ønsker, behov og indstilling til indhold, 
arbejdsformer og arbejdsmængde: om 
de oplever indholdet relevant og inte-
ressant, hvilken holdning de har til te-
oretisk viden, praksisopgaver, hvad de 
opfatter som teori og hvordan de for-
står og forholder sig til praksisintegre-
rende undervisning og ikke mindst bli-
ver forudsætningerne afgørende for, 
hvad der tillægges betydning – fx i for-
hold til forskellige typer af  ”overgan-
ge”(se teoriafsnit). 

Som underviser kan man overveje i 
hvor høj grad og hvordan man ønsker 
at inddrage og adressere disse forud-
sætninger gennem en tilpasset og dif-
ferentieret undervisning; Hvilke konse-
kvenser kan de skitserede forskelle og 
potentialer have for undervisningen el-
ler i tiden mellem undervisningsgan-
gene og hvordan de kan bidrage til at 
deltagerne får en positiv mestringsop-
levelse?     

I det foregående er der blevet angi-
vet en række forskelle i deltagerfor-
udsætninger, som i særlig grad gør 
sig gældende i og har betydning for 
en praksisintegrerende KiU didaktik. I 
det følgende går vi yderligere i dybden 
med denne didaktiske delkategori, men 
lægger her vægt på forskelsbegrebet, 
der ofte knyttes sammen med forud-
sætningsbegrebet i didaktisk sammen-
hæng. Teksten inviterer primært til di-
daktisk refleksion og analyse og skal 
dermed hovedsageligt læses som et 
teoretisk grundlag for KiU didaktisk 
praksis. 
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Forskelsbegrebet i didaktisk per-
spektiv 

Den eller de lærendes forudsætnin-
ger er en central kategori i en række di-
daktiske teorier og modeller. Kategori-
en kan blive defineret med forskellige 
ontologiske og epistomologiske afsæt 
og derfor anvendes der også forskel-
lige begreber så som ’deltagernes po-
tentialer’ og ’interesser’ i stedet for 
eller i tilknytning til begrebet forudsæt-
ninger. At orientere sig mod, være nys-
gerrig på og tage afsæt i deltagernes 
forudsætninger er med andre ord en 
afgørende didaktisk kategori at arbej-
de med og forholde sig til i undervis-
ningens planlægning, gennemførelse 
og evaluering.

Til tider kobles forudsætningsbegre-
bet (potentialer og interesser) også til 
begrebet ’forskelle’ og man taler om 
deltagernes forskellige eller differen-
tierede forudsætninger. Ikke mindst 
når temaet er undervisningsdifferen-
tiering bliver netop de forskellige for-
udsætninger fremhævet som en præ-
mis og et didaktisk afsæt (Lund, 2006). 
I forbindelse med princippet om un-
dervisningsdifferentiering betones 
det endvidere ofte - mere eller min-
dre eksplicit - at forskellene i deltager-
nes forudsætninger anses som et pro-
duktiv aspekt i undervisningen (Lund, 
2009). Som praktiserende undervi-
ser kan man måske opleve både i egen 
og andres praksis, at der også kan op-
leves andre forståelser og tilgange til 
forskellene i deltagernes forudsætnin-
ger. Med henblik på at støtte egne og 
kollegiale refleksioner over forskelsbe-
grebet i didaktisk perspektiv omtaler vi 
derfor kort nedenfor en række diverge-
rende og til dels overlappende forståel-
ser af og optikker på forskelsbegrebet. 
Det vil fremgå, at det ikke er en reflek-
sionsramme, der primært sigter mod 
overvejelser over hvilke forskelle, der er 
relevante i en didaktisk sammenhæng, 
men derimod en tænkeramme, der ho-

vedsageligt orienterer sig mod sel-
ve forskelsbegrebet - optikken på for-
skelsfænomenet.

De fem typer uddybes kort nedenfor.

Om udligning af forskelle
Udligning af forskelle i didaktisk 

sammenhæng kan blandt andet hand-
le om, at man som underviser arbejder 
ud fra en læringsmæssig ide om, at de 
lærende lærer bedst ’blandt ligemænd’ 
og at det i øvrigt kan lette den didak-
tiske planlægning m.m., jo mere læ-
ringsgruppen er nogenlunde ens. I KiU 
sammenhæng kunne denne tilgang 
fx konkret udmønte sig i, at man i un-
dervisningen grupperer de studeren-
de efter erfaringsgrundlag, så de mest 
erfarne i perioder arbejder sammen; 
mens mindre erfarne tilsvarende ar-
bejder sammen. En form for ad hoc ni-
veaudeling. Meget tyder på, at den læ-
ringsmæssige begrundelse for denne 
type bestræbelser og begrundelser for 
didaktisk udligning af forskelle er gan-
ske problematisk (for en uddybning se 
fx Klafki, 2001; 201-208). Endvidere 
kan det også tematiseres, om det over-
hovedet er muligt at anlægge blot ét 
kriterie for forskelle, her som nævnt fx 
erfaringsgrundlag. Og hvis det ér mu-
ligt vil man stadig kunne diskutere, 
om der alligevel ikke er tale om, at der 
er væsentlige forskelle i spil i lærings-
gruppen? Selvom man har fx mange 
(eller få) erfaringer i en læringsgruppe, 
så vil disse måske alligevel være gan-
ske forskellige?

Om forskelle på baggrund af et fæl-
les minimum

Man kan også anlægge den optik på 
læringsgruppens forskelligheder, at 
man gennem sin undervisning søger 
at bringe alle til et vist niveau - et ”fun-
damentum” (Klafki, 2001;208) for der-
efter at lade de studerende tilegne sig 
forskellige niveauer - et ”additum” (ibid) 
inden for et givent område. Klafki poin-

terer i denne sammenhæng, at denne 
tilgang til arbejdet med de studeren-
des forskelligheder kun kan foregå in-
den for den enkelte undervisningsgang 
eller ’enhed’, hvis princippet om under-
visningsidifferentiering ønskes hono-
reret. Dette pointerer han, fordi en ud-
møntning af denne optik på forskelle 
i form af en  permanent struktur med 
grundkursus og udvidet kursus ikke i 
sig selv kan betragtes som differentie-
ret undervisning men snarere som ni-
veaudeling.

Om forskelle set som grundvilkår 
I denne optik anses forskelle i didak-

tisk sammenhæng som et uomgæn-
geligt grundvilkår. Teoretisk kan der fx 
trækkes på N. Luhmann (Kneer og Nas-
sehi, 1997). Enhver ide om enshed i 
og i blandt individer opgives med det-
te afsæt. Der ér så at sige kun forskel-
le (Mühlhahn, 2002;116) til stede. For-
skelle i dét som hvert enkelt psykiske 
system i det sociale konstruerer ’inde i’ 
sig selv som tanker og følelser og for-
skelle i det som hvert enkelt psykisk 
system bidrager med som ytringer i 
det sociale - her forstået som under-
visningens handlinger og kommunika-
tion (Kruse, 2004) i bred forstand. Et 
givet indhold i undervisningen vil al-
drig være ens for medlemmer af læ-
ringsgruppen eller underviseren. Der 
vil tværtimod hele tiden være forskel-
lige optikker på dette indhold og der 
vil blive kommunikeret forskelligt ind i 
undervisningen fra aktørerne, ligesom 
hver enkelt deltager i undervisningen 
i sit lukkede psykiske system konstru-
erer unikke og for andre ikke direkte 
tilgængelige forskellige forståelser af 
denne kommunikation i det sociale - i 
undervisningen. Det betones hermed, 
at det ’fælles’ indhold i undervisningen 
for det første rekonstrueres i den en-
kelte aktør i en for omverdenen lukket 
eller utilgængelig proces. Følelser, for-
ståelser og tanker er altid unikke i det 

Forskelsbegrebet i didaktisk perspektiv
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enkelte individ og hvis disse kommuni-
keres på den ene eller anden måde, så 
er de ikke længere følelser, forståelser 
eller tanker men ytringer eller kommu-
nikation herom. Og det betones også 
hermed at det ’fælles’ indhold i under-
visningen hele tiden må ses som skabt 
af en emergent og kontingent proces - 
det vil sige det fælles indhold forandrer 
sig hele tiden i det fælles på uforudsi-
gelig vis. Eller med andre ord: den en-
kelte undervisnings sekvens - lang eller 
kort - er altid unik. Forskelle både i den 
enkelte aktør og i den enkelte aktørs 
omverden - i det sociale system her 
forstået som undervisningen - er såle-
des et grundvilkår. 

Om forskelle som forhindringer
Det er nok de færreste undervise-

re, der ikke kan nikke genkendende 
til en oplevelse af, at en læringsgrup-
pes forskelligheder tenderer at optræ-
de som forhindring for undervisningen. 
Man kan med andre ord i den konkre-
te situation som underviser have rig-
tig svært ved at få øje på det didaktisk 
produktive i læringsgruppens forskel-
ligheder. Teoretisk kan sådanne ople-
velser blandt andet belyses via en te-
matisering af, hvorledes underviserens 
mere eller mindre bevidste samfunds- 
og dannelsessyn kan positionere ele-
ver eller studerende ganske forskelligt 
- fx som ”meget selvcentrerede og op-
mærksomhedskrævende” eller modsat 
”kommunikerende og undersøgende” 
(Rasmussen, 1996). Gulløv og Højlunds 
(2003) forskning i hvorledes børnesyn 
formateres af forskellige arbejdsmæs-
sige kontekster kan også bidrage med 
teoretiske perspektiver. Deres forsk-
ning viser, hvorledes der er markan-
te forskelle i henholdsvis sygeplejer-
skers, pædagogers og læreres syn på 
børn/elever. I lærerprofessionen sporer 
de blandt andet, hvad der kan betrag-
tes som et ubevidst syn på elever som 
forhindringer. Denne forskning kan na-

turligvis ikke overføres direkte til KiU 
sammenhænge, men kan måske inspi-
rere med mulige teoretiske forståel-
ser af, hvad der er på spil, når optikken 
forskelle som forhindringer opleves at 
være i spil. Disse teoretiske perspek-
tiver udelukker naturligvis ikke, at der 
også kán være tale om mere faktuel-
le uoverkommelige gab mellem under-
visningens intentioner og mål på den 
ene side og rammebetingelser på den 
anden.

Om forskelle i lyset af sagen
Denne optik tematiserer i lige så høj 

grad en refleksion over hvilke forud-
sætninger, der er relevante i en didak-
tisk sammenhæng, som en refleksion 
over hvilken optik man kan anlægge på 
forskelsbegrebet i didaktisk sammen-
hæng. Det teoretiske afsæt er her Hiim 
og Hippes såkaldte didaktiske relati-
onsmodel (1999). For det første pla-
ceres læringsgruppens forskellige ”læ-
reforudsætninger” som ”fundamentet 
i undervisnings- og læreprocessen” 
(Hiim og Hippe, 1999:147) i den didak-
tik, som Hiim og Hippe har udviklet. 
Selvom denne primære placering af læ-
reforudsætningsbegrebet ikke frem-
går af deres grafiske modelfremstilling 
af didaktikken. For det andet placerer 
Hiim og Hippe sagsforholdet, som det 
centrale parameter i refleksionen over 
hvilke forskelle, der er relevante at tage 
højde for i didaktiske sammenhænge. 
De forskelle der er relevante at inddra-
ge i didaktisk sammenhæng er kun de 
sammenhænge, der tydeligt og ratio-
nelt har betydning for eller relation til 
det sagsforhold, som undervisningen 
drejer sig om. Som eksempel vil dette 
i KiU sammenhæng betyde, at de del-
tagende læreres erfaringsmæssige el-
ler konkrete arbejdsmæssige baggrund 
ikke altid er relevante at inddrage i en-
hver indholdsmæssig sammenhæng 
i KiU-undervisningen. Denne tilgang 
sætter underviseren - og måske også 

deltagerne på den konstante opgave 
det er at afgrænse og præcisere hvilke 
forudsætningsforhold, der er relevante 
at sætte i spil i undervisningen. Dét af-
gøres i denne optik af forudsætninger-
nes relevans i forhold til undervisnin-
gens sag.
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Rammebetingelser
Rammebetingelsesbegrebet kan, 

som det fremgår af figur 1 analytisk 
betragtes ud fra tre forskellige niveau-
er i uddannelsessystemet: makro-, 
meso og mikroniveau (Dolin, 2005). De 
enkelte niveauer relateres i det følgen-
de til KiU.

Til makroniveau hører intentioner, vi-
sioner og beslutninger fra uddannelses 
politisk hold. I KiU kontekst træder det-
te niveau frem som beslutningen om 
at gennemføre en storstilet indsats for 
at opgradere lærernes formelle kom-
petence indenfor undervisningsfage-
ne og de krav, der i implementeringen 
er formuleret om, hvor stor en andel 
af en skoles lærere, der skal have den-
ne kompetence frem mod 2020. Ram-
mebetingelser på makroniveau hand-
ler desuden om forskellige kommunale 
strategier, fx er der i Aarhus kommu-
ne en strategi om at styrke fagteam-
samarbejde og disse intentoner blev 
fra starten indbygget i den såkaldte 
KOPRA model.  

Rammebetingelser på meso-niveau 
handler i relation til KiU både om den 
lokale kontekst på deltagernes sko-
ler: Ledelse, samarbejde med kolleger 
mm. og om intentioner og implemen-
tering på den professionshøjskole hvor 
undervisningen ligger, her VIA. De ram-
mer, som deltagerne og underviser-
ne agerer under, er på mesoniveau så-
ledes både sat af lokale skolemæssige 
forhold og forhold, der er givet og be-
stemt i regi af en professionshøjskole.

Rammebetingelser på mikroniveau  
handler om den konkrete KiU undervis-
ning. Den inderste stiplede ramme i fi-
gur 1 repræsenterer mikrorealiseringen 
og er derfor  plcaceret indenfor ram-
men af deltagernes differentierede for-
udsætninger, og uddannelsen mål og 
formål, der er formuleret på makroni-
veau.

Alle niveauer af rammebetingelser 
er relevante at forholde sig til i relation 
til en KiU didaktik, men i herværende 
skrift giver det mening primært at be-
handle de aspekter, der ligger på meso 
og mikroniveau. Det er disse rammebe-
tingelser for hhv. deltagerne og under-
viserne, der primært kan tematiseres 
baseret på det empiriske materiale. Set 
fra deltagernes side handler rammebe-
tingelser på mesoniveau særligt om te-
maet tid til at gå på uddannelse og ar-
bejde videre med KiU undervisningens 
indhold hjemme på skolen fx i egen un-
dervisning og i samarbejdet med kol-
leger. Tildeling af tid til deltagelse i 
moduler og til forberedelse og efter-
behandling, er blevet rammesat kom-
munalt med store forskelle kommuner 
imellem og med yderligere differentie-
ring fra skole til skole i nogle af kom-
munerne. De enkelte deltageres ram-
mer for deltagelse på KiU uddannelsen 
har derfor været meget varierende. En 
anden del af rammebetingelserne på 
skolen har handlet om, hvorvidt der på 
forhånd var etableret formelle kollegia-
le læringsfællesskaber som fagteam, 
hvor indhold fra uddannelsen kunne vi-
derebehandles og tematiseres. Dette 
har særligt været aktuelt i Aarhus kom-
munes KOPRA-model, hvor det fra ma-
kroniveau (kommunen) var besluttet at 
udvikling i det lokale fagteamsamar-
bejde på det skole-organsiationelle ni-
veau skulle være en del af målsætnin-
gen i KOPRA.

På mikroniveau har blandt andet or-
ganiseringen af lektionsfordelingen på 
de enkelte KiU hold været fremhævet 
af deltagerne som en væsentlig ram-
mefaktor. Der har således været en del 
kommentarer til, hvorvidt undervis-
ningen har været koncentreret i nog-
le uger eller spredt ud over en længe-
re periode. 

Rammebetingelser
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Didaktiseringsprocesser
Didaktiseringsprocesser kan nær-

mere defineres som drøftelser og ana-
lyser af et givet tema/indhold i relati-
on til en given undervisningsmæssig 
sammenhæng - i KiU-regi gælder det 
undervisningen i skolen. Der kan både 
være tale om, at lærerne eller undervi-
seren trækker eksempler og erfaringer 
ind fra skolens undervisningspraksis 
og/eller at KiU undervisningens tema/
indhold ’trækkes ud’ til undervisningen 
i skolen. Det afgørende kriterie i disse 
didaktiseringsrefleksioner og -analyser 
ér, at der foretages en bearbejdning - 
en analyse af et givet indhold i KiU un-
dervisningen. Dette kan ske enten ved 
hjælp af didaktisk teori og/eller med 
skolens undervisningspraksis - pri-
mært forstået som de deltagende læ-
reres faktiske skole- og undervisnings-
mæssige erfaringer og kontekstuelle 
situation som udgangspunkt og sigte-
punkt. Denne sammenhæng eller kon-
tekst kan både være meget konkret og 
mere generel og der anvendes forskel-
lige ’kanaler’ til at foretage denne kob-
ling. Hovedtyper for disse ’kanaler’ op-
stilles i model / figur 2.

Om de tre ’kanaler’
Når vi i denne sammenhæng skelner 

mellem tre typer af ’kanaler’ for didak-
tiskeringsprocesserne, er det primært 
for at støtte underviseren i sin syste-
matiske planlægning, analyse og eva-
luering af undervisningen. I den gen-
nemførte praksis vil de tre typer af 
didaktiseringskanaler givetvis være i 
spil i forskellige kombinationer. En op-
mærksomhed på de tre typer af ’ka-
naler’ kan blandt andet anvendes til 
at belyse det forhold, at de deltagen-
de lærere, modsat underviseren, har 
en helt konkret skole- og undervis-
ningsmæssig praksis at henvise til og 
trække på i didaktiseringsprocesserne. 
Underviseren har sjældent egne erfa-
ringer med, hvordan konkrete børn mø-

der og arbejder med et konkret fagligt 
indhold, som præsenteres i KiU under-
visningen. Men måske har KiU undervi-
seren kendskab til generaliseret empi-
risk viden (kanal c) om, hvorledes børn 
møder og lærer om et givent fagfag-
ligt indhold. Det kan fx være i form af 
en evaluering af eller forskning i, hvor-
ledes en bestemt læsemetode kan 
fremme børns læsekompetencer. KiU 
underviseren kan som regel ikke spej-
le sådanne undersøgelsesresultater 
i konkrete elever. Alt afhængig af det 
pågældende fagfaglige indhold har de 
deltagende lærere muligvis heller ikke 
et sådan konkret erfaringsmæssigt 
kendskab. Men modsat KiU-undervise-
ren vil de deltagende lærere umiddel-
bart altid kunne relatere til og spejle i 
helt konkrete elever (kanal a.), som de 
omgås til hverdag. Det bliver i disse si-
tuationer relevant både som undervi-
ser og som deltagende lærer aktuelt at 
forholde sig til, hvorledes disse forskel-
lige ’empiriske’ udgangspunkter kan 
anvendes i en læringsfremmende ana-
lyse. Tilsvarende kan der formodentlig 
også optræde den situation, at både de 
deltagende lærere og KiU underviseren 
har mulighed for at trække på forskel-
lige former for teoretiske belysninger 
(kanal b.) af et givent indhold i KiU un-
dervisningen. I en teoretisk analyse af 
et givent indhold i KiU undervisningen 
(fx præsentation af en læsestrategi) vil 
de deltagende lærere fx kunne trække 
et fænomen som Fælles mål eller en gi-
ven planlægnings- eller evalueringsmo-
del ind i KiU undervisningen, som de 
anvender på egen skole. Som supple-
ment hertil vil KiU underviseren formo-
dentligt have mulighed for at trække 
yderligere teoretiske perspektiver ind 
som en del af undervisningen fx i form 
af en bestemt læringsteori. Igen kan 
det måske støtte såvel KiU undervise-
ren som de deltagende lærere, at være 
eksplicitte om disse forskellige teoreti-
ske bidrag til og anvendelse af teoreti-

ske måder at didaktisere på. 

Refleksionspunkter
I gennemførelsen og planlægningen 

af KiU undervisning, hvori didaktise-
ringsprocesser indgår enten planlagt 
eller mere spontant, kan underviserens 
opmærksomhed rette sig forskellige 
steder hen. Nedenfor opstilles en ræk-
ke orienterings- og refleksionspunkter, 
som tilbyder en systematik til under-
viseren i beslutningerne om, hvilke di-
daktiseringsprocesser der skal gribes 
didaktisk hvordan, hvornår, hvorfor?

Hvem gør hvad? - hvorfor?
Dette refleksionspunkt lægger op til 

overvejelser over hvordan og af hvem 
didaktiseringsprocesserne initieres. 
Hvordan og hvorvidt inviterer man til 
deltagernes spejlinger i egen eller an-
dres praksis? Hvordan og hvorvidt er 
det underviseren selv, der foretager 
disse spejlinger. Refleksions- og op-
mærksomhedspunktet retter fokus 
mod, hvordan didaktikseringsproces-
serne bliver til. Somme tider vil de del-
tagende lærere (måske helt af sig selv) 
trække egen praksisbaggrund ind i en 
given undervisningsmæssig sammen-
hæng. Her kan det naturligvis være en 
overvejelse værd, hvorledes et sådan 
bidrag kan gribes og måske kvalificere 
den pågående undervisningssituation. 
I andre situationer er det underviseren, 
der initierer og inviterer til didaktise-
ringsprocesser. Dette leder frem til det 
næste refleksionspunkt.

Spontane versus  planlagte didakti-
seringsprocesser?

Som i enhver anden undervisnings-
mæssig sammenhæng er KiU under-
visningens konkrete gennemførelse 
præget af kontingens. Der sker uforud-
sigelige hændelser. Èn af disse kan fx 
være, at de deltagende lærere spontant 
relaterer et givent undervisningsind-
hold til egen praksisbaggrund. Spørgs-

Didaktiseringsprocesser  
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målet om hvilken opmærksomhed 
sådanne spontant opståede didaktise-
ringsprocesser skal have i undervisnin-
gen rejser sig? I hvilket omfang, hvorfor 
og hvordan kan de fx indgå i forhold til 
den planlagte undervisning? 

Kontekstbundne beretninger          
analyserende versus udviklingsorien-
teret

Hvad enten didaktiseringsproces-
serne er initieret af underviseren eller 
af de deltagende lærere, spontant el-
ler planlagt, så aktualiserer de under-
viserens overvejelser over muligheder-
ne for at disse processer kan foregå 
med didaktisk kvalitet og rationalitet. 
I udgangspunktet kan praksisberet-
ninger måske bevæge sig i den mere 
anekdotiske genre, hvad enten under-
viseren har angivet en ramme for prak-
sisberetningen eller ej. Her kan udfor-
dringen være at få anlagt analytiske og 
udviklende perspektiver på sådanne 
beretninger. Spørgsmål i denne sam-
menhæng bliver så, hvordan undervise-
ren rammesætter såvel planlagte som 
spontane didaktiseringsprocesser med 
disse potentialer for øje?

Implicitte versus eksplicitte didakti-
seringsprocesser 

Det kan hævdes, at didaktiserings-
processer måske foregår mere el-
ler mindre konstant i form af indre re-
fleksioner hos deltagerne. Det vil sige 
som implicitte processer. På samme 
måde kan underviserens måde at gri-
be, håndtere og måske praktisere di-
daktiseringsprocesser på måske også 
til tider tage karakter af implicitte pro-
cesser i form af ikke ekspliciterede og 
begrundede elementer i undervisnin-
gen. Et eksempel fra KiU-undervisnin-
gen kunne være, at underviseren beder 
lærerne løse nogle elevopgaver. Hvis 
underviserens hensigt med en sådan 
opgaveløsning, ér at lærerne via opga-
veløsningen skal foretage didaktise-
ringsprocesser, kalder dette naturligvis 
på en eksplicitering af denne hensigt. 
Tilsvarende og måske mere subtilt kan 
man også tænke sig, at KiU-undervise-
ren gennemfører dele af sin undervis-
ning på én for ham at se eksemplarisk 
måde. Eksemplarisk forstået som det 
gode eksempel på, hvorledes lærerne 
bør undervise eleverne. I dette tilfæl-
de er der tale om en implicit didaktise-
ringsproces, med mindre underviseren 
igen eksplicitere begrundelser og hen-
sigte for disse undervisningselementer 
(fx en undersøgende dialogform). 

Konkrete/autentiske eksempler    
versus abstrakte/fiktive eksempler  

Endnu et spændingsfelt, som didak-
tiseringsprocesser kan udfolde sig i, 
handler om graden af kontekstbundet-
hed. Skolens kontekst og praksissitu-
ationer herfra kan beskrives både som 
konkrete ’faktuelle’ forhold, men også 
som mere abstrakte, generelle - gene-
raliserede empiriske forhold. Vi har al-
lerede været inde på det forhold, at læ-
rerne fx vil kunne relatere til konkrete 
børn, mens underviseren ofte vil være 
nødsaget til at relatere til mere ’ab-
strakte’ generaliserede eller teoreti-
ske børn. Børn og børn i læreprocesser, 
som de fremstår i diverse forsknings-
resultater eller i teorier om fx børns 
læring og udvikling. Spørgsmålet om, 
i hvilken form (konkret/generel/ab-
strakt) skolens praksis skal anvendes 
i KiU undervisningen rejser sig - med 
hvilke hensigter og  med hvilke mulig-
heder og begrænsninger?

Efter denne korte introduktion til en 
række refleksionspunkter præsenterer 
vi i det følgende nogle eksempler på 
konkrete strategier, der kan anvendes 
som didaktiseringsprocesser i KiU-un-
dervisningen.

Didaktiseringens ”analyse-kanaler” 

a) KiU undervisningens
indhold analyseres/spejles 

i deltageres konkrete 
erfaringer 

c) KiU undervisningens indhold
analyseres/spejles i generel

empirisk forskning 

b) KiU undervisningens
indhold analyseres/spejles i 
teori - med orientering mod 

skolens praksis 
(læringsteori/fælles mål etc.) 

Skolens 
praksis 

Konkret/
generel 

KiU 
undervis-
ningens 
indhold 

 Figur 2. Hovedtyper af didaktiseringsprocesser 
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Eksempler på strategier    
Nedenstående præsentation af di-

daktiseringsstrategier skal primært læ-
ses som inspirationer og ikke som en 
fuldgyldig liste over mulige didaktise-
ringsstrategier. Som det fremgår af 
præsentationen falder strategierne i to 
hovedgrupper. Stragierne 1-3 har det 
til fælles, at der er tale om didaktise-
ringsstrategier, der alle orienterer sig 
mod og spejler sig i mere konkrete og 
manifeste forhold i skolen. Strategier-
ne 4-6 har i højere grad teori som af-
sæt. Dette uddybes nærmere i præsen-
tationen af de enkelte strategier.

                  
Strategi 1. Etablering af elevper-

spektiver
Denne didaktiseringsstrategi handler 

om, at et givet tema/indhold i KiU-un-
dervisningen relateres til elever i sko-
len. Det kan enten være konkrete ele-
ver eller generaliserede mere abstrakte 
elever. En lærer kan fx i KiU-undervis-
ningen kommentere præsentationen 
af en læsestrategi for elever på mel-
lemtrinnet med følgende: ”det tror jeg 
altså ikke mine elever kan finde ud af 
- dét vil de have virkelig svært ved, jeg 
tænker specielt på tre af mine elever”. 
KiU-undervisningens specifikke ind-
hold spejles således i lærerens vurde-
ring af nogle konkrete elevers kom-
petencer inden for et særligt område. 
Man kan sige, at der i det nævnte ek-
sempel anvendes en kognitiv tilgang, 
som handler om, hvad eleverne kan 
”finde ud af”. Når etablering af elev-
perspektiver anvendes som didakti-
seringsstrategi kan der anvendes en 
række forskellige tilgange. Fx kan man 
fremhæve elevernes motivation som 
et væsentligt forhold. Eller elever-
nes sproglige kompetencer eller mere 
bredt elevernes forudsætninger og po-
tentialer i forhold til et givent indhold. 

En særlig variant af denne didakti-
seringsstrategi bestræber sig mere di-
rekte på at rejse elevernes perspektiv 
på et givent forhold eller indhold i un-
dervisningen. At rejse og arbejde med 
børneperspektiver er en særlig forsk-
nings- og evalueringsmetodisk tilgang, 
som også kan anvendes didaktisk. De 

ovenfor nævnte strategier har alle det 
til fælles, at eleverne ses og vurderes 
fra lærerens perspektiv uden at ele-
vens egen stemme er forsøgt sat i spil. 
Lærerne vurderer og skønner sig så at 
sige til elevernes reaktioner og mulig-
heder for at møde en læringsmæssig 
udfordring m.m. Når der arbejdes di-
daktisk med at rejse børneperspektiver 
bestræber læreren sig bevidst og mål-
rettet på så vidt muligt at tilsidesætte 
sit eget perspektiv og i stedet rejse og 
få indblik i, hvorledes fx et givent ind-
hold i undervisningen opleves af eleven 
selv. Man taler også om, at den pro-
fessionelle forsøger at anlægge et før-
ste persons perspektiv (for uddybning 
se evt. Lund og Koch, 2016). En blandt 
mange måder at få adgang til børns 
perspektiver på et givent indhold eller 
forhold i undervisningen er fx at analy-
sere børneartefaktor, det vil sige pro-
dukter fra elevernes egen hånd såsom 
tegninger, tekster, fotos med meget 
mere. Dialoger med eleverne der træk-
ker déres perspektiver og oplevelser 
frem er selvfølgelig også oplagt.

I følgeforskningens observationer 
har vi også set en række eksempler på, 
at lærerne bliver bedt om at løse ele-
vopgaver i KiU-undervisningen. Man 
kan på sin vis også tale om, at der her 
kán være tale om en bestræbelse på at 
rejse børneperspektivet, idet hensig-
ten med en sådan opgave kán være, at 
lærerne foretager et perspektivskif-
te gennem opgaveløsning. Det vil sige 
prøver at sætte sig ind i elevernes op-
levelse af dét at løse disse opgaver. Der 
kan også være andre hensigter med at 
lade lærerne løse denne type opgaver 
som en del af undervisningen. Men der 
er under alle omstændigheder tale om, 
at løsning af elevopgaver i KiU-under-
visningen kan betragtes som en didak-
tiseringsstrategi.

Strategi 2. Etablering af andre per-
spektiver - lærerperspektiver

Ud over anvendelsen af elevperspek-
tiver kan der også anlægges en ræk-
ke andre aktørperspektiver, som di-
daktiseringsstrategi. Ud over eleverne 
er der jo også både ledelsen, kolleger, 

forældre og læreren selv, som er ak-
tører i skolen. Tager vi lærerperspek-
tivet er det formodentlig i spil i stør-
ste del af tiden i KiU-undervisningen 
- im- eller eksplicit, da det jo netop er 
læreren, der deltager i KiU-undervis-
ningen. Didaktisering via anlæggelse 
af lærerperspektivet kan fx ske ved at 
underviseren rejser spørgsmål såsom: 
Hvori består de undervisningsmæssi-
ge udfordringer ved at praktisere en 
given metode, som er præsenteret i 
KiU-undervisningen? Eller de deltagen-
de lærere kan blive bedt om at analy-
se egen undervisningspraksis i lyset af 
fx spørgsmålet om, hvorvidt man an-
vender problem- eller temaorienteret 
indhold? eller samarbejder med elever-
ne? etc. 

Strategi 3. Juridiske tekster 
Mens spejlingen af et givent indhold 

i KiU-undervisningen i eleverne i sko-
len (jf. strategi nr 1)  repræsenterer 
et ganske kontingent spejlingsgrund-
lag, så finder man et noget mere sta-
bilt grundlag i form af de juridiske sty-
ringsdokumenter for skolen. Selvom 
disse dokumenter både kan og skal 
fortolkes, så forandrer de sig ikke på 
tilsvarende vis og med samme hastig-
hed som eleverne. De juridiske sty-
ringsdokumenter kan også fungere 
som en strategi for didaktisering. Di-
daktiseringen eller spejlingen i skolen 
og undervisningen kan inden for den-
ne strategi fx ske ved at et givent ind-
hold i KiU-undervisningen udsættes 
for en tolkning af Fællesmål eller an-
dre dele af Folkeskoleloven. Det kunne 
fx være skolens formål eller et element 
af denne såsom Stk. 3.: ”Folkeskolen 
skal forberede eleverne til deltagel-
se, medansvar, rettigheder og pligter i 
et samfund med frihed og folkestyre. 
Skolens virke skal derfor være præget 
af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.” 
Didaktiseringen kunne her beskæftige 
sig med, hvordan tolkninger af delta-
gelse og medansvar kan formuleres og 
med hvilke konsekvenser for undervis-
ningen i et givent fag i skolen?  

Eksempler på strategier   
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Strategierne 1-3 er eksempler på 
strategier, som spejler et givent ind-
hold fra KiU-undervisningen i mere el-
ler mindre manifeste og konkrete for-
hold i skolen. Man kan også forestille 
sig, at skolens indretning, ressourcer 
og lignende fungerer som spejlings-
grundlag. I det følgende giver vi nog-
le eksempler på spejlingsgrundlag og 
-processer, der har en mere teoretisk 
karakter.

Strategi 4. Teoretisk didaktisering - 
didaktiske modeller og kategorier

Når der didaktiseres via teori, tegner 
der sig to veje at gå. Teori - modeller og 
begreber, der introduceres i KiU-under-
visningen kan anvendes direkte til ana-
lyser af og udvikling af skolens praksis. 
Man kan fx forestille sig, at en bestemt 
læringsteori anvendes på denne måde 
ligesom fx analyser af skolens under-
visningsmaterialer kan struktureres på 
lignende vis. Et anvendt undervisnings-
materiale i danskundervisningen i sko-
len kan fx analyseres ud fra spørgs-
målet om, hvilken læringsforståelse 
materialet trækker på.

Men den teoriske didaktisering kan 
også have den karakter, at et givent 
indhold i KiU-undervisningen spej-
les og didaktiskeres via anden teo-
ri så som didaktiske modeller og kate-
gorier. Lærerne kan fx få til opgave at 
planlægge et forløb, hvor bestemte læ-
sestrategier anvendes, som er blevet 
introduceret i KiU-undervisningen. Læ-
rerne får i dette tilfælde samtidig til op-
gave at planlægge ud fra en bestemt 
didaktisk model eller med fokus på en 
bestemt didaktisk kategori (mål, ind-
hold, evaluering etc). Disse modeller 
eller kategorier kan enten være præ-
senteret og bearbejdet i KiU-undervis-
ningen eller fx være modeller, der an-
vendes på lærernes egen skole. 

Strategi 5. Fagdidaktiske perspekti-
ver / fagforståelser

Som en særlig kategori inden for 
den mere teoretiske didaktisering vil vi 
fremhæve arbejdet med fagforståelser 
i KiU-undervisningen. Følgeforsknings-
projektets empiriske undersøgelser har 

vist, at netop dette område af de del-
tagende lærere betegnes som interes-
sant og udbytterigt. Lærerne oplever, 
at de etablerer nye forståelser af deres 
undervisningfag med ganske konkre-
te konsekvenser i deres egen praksis. 
KiU-undervisningen introducerer læ-
rerne til nye mere samlede forståelser 
af undervisningsfaget og disse forstå-
elser anvender de deltagende lærere 
som grundlag for videreudvikling af al-
lerede eksisterende og i praksis funge-
rende fagforståelser. 

Strategi 6. Den eksemplariske KiU 
underviser

I den undervisning vi har observe-
ret, har vi set flere eksempler på didak-
tisering i form af den strategi, vi har 
valgt at kalde ”den eksemplariske un-
derviser”. Eksemplarisk forstået på den 
måde, at underviseren underviser, såle-
des som denne gerne vil have deltager-
ne til at undervise egne elever i et givet 
fagligt- eller fagdidaktisk indhold.

Case
I forbindelse med casen i den grå 

boks kan det diskuteres, hvorvidt  
eller måske snarere hvornår der er tale 
om en didaktiseringsstrategi. For Sø-
ren ekspliciterer ikke for deltagerne, at 
han forsøger at være eksemplarisk un-
derviser i relation til undersøgende ma-
tematikundervisning, han gør det bare. 
Men når man spørger ham efterfølgen-
de, så har blandt andet denne måde at 
spørge på været bevidst. Den eksplici-
teres blot ikke for deltagerne eller gø-
res til genstand for fælles didaktiske 
refleksioner. Nogle deltagere opfatter 
givetvis undervisernes implicitte di-
daktiseringsstrategi som eksemplarisk 
og tager det med sig, men spørgsmå-
let er om alle opfatter det, når det for-
bliver implicit.

Når det gælder matematikundervisning i skolen er såkaldt undersøgende 
matematikundervisning et centralt fagdidaktisk aspekt. Underviseren Søren  
forsøger at praktisere den underviserrolle, som han ønsker, at deltagerne 
tilegner sig, anvender og udvikler i deres egen undervisningspraksis i skolen, 
når det gælder undersøgende matematik. 
Søren starter fx i de lektioner, hvor der skal arbejdes med undersøgende 
matematikundervisning inden for geometri, med spørgsmålet: Inden vi 
begynder at bevise noget, så vil jeg godt vide:  hvad har trekanter og firkanter 
med hinanden at gøre? Derefter spørger Søren: Hvordan kan vi sige noget 
om pythagoros ud fra dette? Og hvordan kan vi se det ? Der bliver spurgt ud i 
klassen: Hvordan.. Hvorfor… Hvornår er det her blevet til et bevis? Hvad er det 
der gør, at du tænker, at det er et bevis?…. Hvad nu hvis?” Søren spørger og 
indbyder til dialog og bud og  opsamler derefter for holdet, hvad der skal til, for 
at det er et bevis. Der henvises til bogen, hvor der er et andet bevis på samme 
lærersætning, hvorefter der opfordres til drøftelse med sidemanden. Herefter 
går Søren går rundt til de enkelte deltager og spørger igen  ind til, hvornår der 
er tale om et bevis. 
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KiU didaktikkens delelementer
Kernen i modellen i figur 1 er spørgs-

målet om didaktisering, som er be-
handlet ovenfor. Deltagernes forud-
sætninger og uddannelsens mål og 
rammebetingelser omkranser både 
dette centrale spørgsmål, og derud-
over en række øvrige delelementer, 
som vi gennemgår her.

Opgaver/Øvelser
Opgaver og øvelser, der er arbejdet 

med i KiU undervisning, er i sagens na-
tur mangfoldige. Ligeledes har der væ-
ret tale om forskellige rammesætnin-
ger og organiseringer af arbejdet med 
disse opgaver. Ambitionen her er ikke 
at liste alt dette op, men helt generelt 
må indhold og stilladsering i forbindel-
se med arbejdet med opgaver og øvel-
ser i undervisningen ses som et vig-
tigt element i en model, der illustrerer 
en praksisintegrerende KiU didaktik (fi-
gur 1).

Eksempler på nogle opgaver, der er 
løst på holdbasis og i grupper er: 

• Bearbejdning med henblik på stil-
ladsering af deltagernes forståelse af 
læst teori, fx hvor deltagerne har skul-
let skrive, kommentere og perspektive-
re.

• Løsning af fagfaglige opgaver
• Løsning af elevopgaver/øvelser (se 

også didaktisering) med efterfølgende 
drøftelse af:

•  styrker og svagheder
•  læringsmål
•  begreber
•  forståelse
•  fagforståelser
• Fokus på aktiv eksperimentering 

med sigte på ”noget” der kan kvalifi-
cere elevernes læring, fx udvikling af 
øvelser, elevopgaver eller lignende. 

• Præsentation af - og feedback på 
de såkaldte praksisopgaver

• Drøftelser af arbejde med cases, 
som er relateret til et bestemt indhold

Praksisopgaverne er en særlig type 
opgave/øvelse, hvor den systemati-
ske didaktiske tænkning om sådanne 
opgaver kan siges at være (videre)ud-
viklet i KiU regi. Da målet med nærvæ-
rende skrift har været at inspirere til 
og åbne for didaktisk refleksion om en 
praksisintegrerende didaktik, bruger 
vi lidt plads på dette særlige element: 
”praksisopgaven”. Denne vægtning og 
disponering afspejler ikke, at praksis-
opgaverne nødvendigvis har været vig-
tigere og/eller mere lærerige for del-
tagerne end andre eksempler fra den 
brede vifte af opgaver og øvelser. 

Praksisopgaven som led i en praksi-
sintegrerende didaktik

Overvejelsen om at sætte praksis i 
spil når man bedriver professionsud-
dannelse, er ikke noget, der er hver-
ken unikt for KiU eller nyt. I professi-
onsuddannelserne og de dertil hørende 
efter- og videreuddannelsesforløb er 
kundskabsbaserne teoretisk fragmen-
terede – altså sat sammen af mange 
ulige elementer fra forskellige viden-
skabelige discipliner eller kundskabs-
felter. Grimen (2008) begrunder denne 
fragmentering med, at kundskabsba-
sen har et praktisk sigte. Uddannelser-
nes elementer er bundet sammen af 
de krav, som den praktiske erhvervsud-
øvelse  - her som lærer - stiller og lære-
rens praktiske udøvelse er netop ken-
detegnet ved ikke blot at trække på 
én videnskabelig disciplin men mange. 
Der er således tale om praktiske syn-
teser af forskellige teoretiske elemen-
ter i uddannelsen. Det betyder, at sam-
spil mellem teori og praksis og samspil 
mellem profession og uddannelse er i 
fokus i disse uddannelser, både når det 
gælder grunduddannelser og efter-vi-
dereuddannelser.

Specielt i KiU uddannelserne, hvor 
alle deltagere parallelt med uddannel-
sen er udøvende i professionen og der-
med har mange praksiserfaringer (jf. 

afsnit om deltagerforudsætninger) er 
der mulighed for didaktisk fokus på læ-
rerens praksis og praksiserfaringer og 
på anvendeligheden af disse i kompe-
tenceudviklingen. Tanken er bl.a. her at 
One gets to understand by doing and 
to do by understanding, som Revans 
skriver (Revans, 1982;73 i Madsen et 
al., 2010;55).

Udfordringen i uddannelserne og 
ikke mindst i KiU uddannelserne, be-
står bl.a. i, hvordan man får udviklet et 
givende samspil mellem teori og prak-
sis og mellem uddannelses- og profes-
sionsarena. I KIU uddannelsen kan den-
ne udfordring bl.a. imødegås ved at se 
deltagerne som aktører i den løbende 
læreproces. I empirien har vi set dette 
udfoldet ved, at undervisningen sæt-
ter fokus på læreprocesser i egen prak-
sis, fx gennem praksisopgaver. Teore-
tisk kan praksisopgaven beskrives som 
en måde, hvorpå deltagernes aktive 
konstruktionsprocesser understøttes 
gennem dialogisk behandling af et stof. 
Der refereres hermed både til læring 
som situeret (Lave & Wenger, 2003) og 
til en bagvedliggende konstruktivistisk 
læringsteori med et sociokulturelt per-
spektiv (Wertsch, 1991). Praksisopga-
ven kan også ses om en mulighed for 
at læreren kan afprøve nye tiltag i egen 
praksis, ved hjælp af underviserens og/
eller kollegers stilladsering, med ef-
terfølgende refleksion over observati-
onser af elevers læring og engagement 
- et fokus, som forskningen peger på 
kan være særligt bidragende til læreres 
kompetenceudvikling (Rodgers, 2002).

Hvad er en praksisopgave i KiU regi
En praksisopgave i KiU regi kan defi-

neres som en studieopgave, hvor lære-
rens praksis og praksiserfaringer spiller 
en central rolle i løsningen/udførelsen 
af opgaven og hvor studieaktiviteterne 
i lærerens egen praksis samt bearbejd-
ningen af disse er i centrum.

KiU didaktikkens delelementer:  
 Opgaver og øvelser
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Opgaven lægger op til, at deltager-
ne lærer gennem inddragelse og kom-
bination af tidligere viden og erfarin-
ger i samspillet med erhvervelsen af 
nye erfaringer i praksis og ved at om-
fortolke og omorganisere hidtidige er-
faringer i samspil med ny teori. Af-
sættet for opgaven kan således både 
være optagetheder og problemstillin-
ger, der udspringer fra KiU-forløbenes 
undervisningsarena og optagetheder 
og problemstillinger, der udspringer af 
KiU-deltagernes praksisarenaer. Der 
kan trækkes på mangfoldige relatio-
ner mellem teori og praksis (jf. Fibæk 
,2016; Grimen, 2008), hvilket uddybes i 
det følgende.

Mangfoldige foki og læringsmål
Praksisopgaven kan indholdsmæs-

sigt lægge vægt på det fagfaglige stof, 
det fagdidaktiske stof og det almen-
didaktiske stof i forskellige varianter. 
Yderligere kan der lægges vægt på ud-
vikling af såvel vidensmæssige, færdig-
hedsmæssige som erfaringsmæssige 
kompetencer eller en kombination af 
alle tre dele. I det følgende gives der en 
række eksempler på praksisopgaver-
nes forskellige udformninger og foki:

• opgaven kan gå ud på at forstå og 
afprøve teori, fagdidaktiske perspekti-
ver, temaer, begreber, koncepter eller 
materialer gennem aktiviteter i egen 
praksis,

• opgaven kan gå ud på blot at forstå 
og beskrive praksis ud fra forskellige 
optikker i form af forskellige teorier el-
ler begreber etc. - i denne opgavetype 
er der således ikke tale om læring gen-
nem afprøvning men læring gennem 
iagttagelse

• opgaven kan tage mere direkte sig-
te på at udvikle praksis fx ved at ud-
vikle nye metoder, aktiviteter, under-
visningsmaterialer, perspektiver eller 
fremgangsmåder eller værktøjer ud fra 
fagfaglig teori og/ eller ny viden om 

fagdidaktik og læring/ fagdidaktisk 
tema eller begreb

• afsættet for praksisopgaven kan 
fx også være at udvikle/øve bestemte 
kompetencer

• opgaven kan tage sigte på at kon-
trollere og evaluere forståelse af teore-
tisk stof

• opgaven kan sætte særligt fokus på 
lærernes blik for elevernes læreproces-
ser fx ved at afdække kognitive elev-
forudsætninger, elevers hverdagsfor-
ståelser inden for et bestemt emne 
eller fx undersøge elevmotivation med 
validerede redskaber.

• opgaven kan rette blikket mod det 
kollegiale samarbejde og fx bestå i en 
undersøgelse i fagfællers klasserum (fx 
vha. struktureret observation og obser-
vation af fx spørgeteknik/ kommunika-
tion) og sådanne mere strukturerede 
observationer kan eventuelt fungere 
som udgangspunkt for analyse og re-
fleksion i selve KiU undervisningen på 
samme måde som alle de øvrige op-
gaver på forskellig vis kan bringes ind i 
KiU undervisningen 

• praksisopgaven kan også rette blik-
ket mod det kollegiale samarbejde ved 
at inspirere til og rammesætte fagdi-
daktiske praksis- og eller teoristudier 
eller planlægningsprocesser i en skole-
kontekst fx i et fagteam.

 
                                                                       

 
Et eksempel på en opgave med 
fokus på at udvikle et didaktisk 
design af et undervisningsforløb i 
fiktionsskrivning:

1. Overvej stilladsering og medellering 
af nedennævnte skriveforløb i form af 
skrivestrategier.
2. Overvej implementering af feed- up, 
feed back, feed forward –processer i 
forløbet ud fra forskellige læringsmål 
efter eget valg.
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Praksisopgaven i KiU-undervisnin-
gen 

I forbindelse med formulering af op-
gaven kan underviseren overveje på 
hvilket niveau og ud fra hvilke foki, der 
skal reflekteres. Ligeledes kan man 
overveje, om der skal stilles krav til 
produkt, omfang, perspektiver og ni-
veauer, og til involvering af fagkolleger, 
team og ledelsen på skolen (se illustra-
tioner med hhv. fagteam-involveren-
de opgave og den sproglige dimensi-
on i matematikundervisning).I empirien 
har vi set opfordringer til lærerne om 
bl.a. at optage, udvælge video-clips fra 
egen praksis, at bringe dem i diskus-
sion i et større forum tage noter, bille-
der, videoer eller andet, med henblik 
på at dokumentere elevers arbejde og 
udbytte af et forløb inden for et tema 
eller at invitere til didaktiske diskus-
sioner enten på uddannelsen eller i 
fx teams (for uddybning af praksisek-
sempel se endvidere Frederiksen et 
al.,2017.)

Som underviser kan man endvidere 
overveje, hvornår og hvordan i under-
visningsforløbet en praksisopgave skal 
indgå i forløbet. Om opgaven skal stil-
les: 

ler alignment. I ”bottom up- enden” kan 
der være tale om former for problem-
orienterede projektarbejder, hvor læ-
rerne selv i langt højere grad define-
rer problem, indhold, metode mm. I 
”midterfeltet” af kontinuum kan der fx 
være tale om opgaver, hvor undervise-
ren bestemmer tema og/eller teori, ud 
fra hvilken deltagerne formulerer egne 
problemstillinger for en opgave eller 
egne læringsmål /foki i opgaven i rela-
tion til tema eller teori.

Samarbejde om praksisopgaven
Følgeforskningens empiri viser, at 

der arbejdes med praksisopgaver i stu-
dietiden mellem to undervisningsgan-
ge. Meget af det der sker i denne mel-
lemliggende fordybelsesperiode kan 
kræve samarbejde og inddragelse af 
andre deltageres viden, færdigheder og 
erfaringer. De fleste undervisere læg-
ger også op til at deltagerne samar-
bejder i den mellemliggende periode, 
fx ved at bruge hinandens forskellige 
kompetencer og ved at give gensidig 
inspiration i samarbejder om en opga-
ve og på tværs af opgaver. En didaktisk 
overvejelse i den sammenhæng kan 
være, hvordan sådanne faglige netværk 
kan etableres og løbende understøttes.

I nogle fag eksperimenterer man 
med blended learning og screen cast, 
således at deltagerne kan have en 
fleksibel tilgang til studiet. Fx har man 
i faget håndværk og design arbejdet 
med screencast af teknikker, så 
deltagerne i fordybelsestiden kan få 
demonstreret forskellige teknikker, 
som de skal bruge i praksisopgaven. 
Teknikker som man måske ikke 
har fået set, fordi man på selve 
undervisningsgangen har været i et 
andet værksted. 

Anden information

Lars B. Krogh 

KOPRA E2015

Gør tanke til handling
VIA University College

Fagteam-involverende opgave

 I egen klasse (evt. en kollegas):

 Undersøg elevernes hverdagsforestillinger om energi

 Vælg selv metoden (fx survey a la Nordelin, concept cartoons, kommentér-
en-tegning, essay-skrivning, mindmaps…)

 I fagteam:

 Præsentér de mest interessante resultater for dine fagteam-kolleger, 
herunder også din undersøgelsesmetode. 

 Involvér dem i en diskussion om, hvordan man kan bruge en sådan 
indsigt i undervisningen (fx i lyset af 
 http://www.apa.org/education/k12/misconceptions.aspx eller den lidt mere hard-core

http://www2.phy.ilstu.edu/pte/publications/dealing_alt_con.pdf

 Efterarbejde:

 Upload dine resultater og din refleksion – over undersøgelse og 
fagteamdrøftelse. 

 Forbered en kort fremlæggelse (5 min) til næste gang.

En underviser fortæller, at der i hans opgaver 
er følgende gennemgående opgavetræk:
”at der er etableret lærerforudsætninger 
forlods (undersøgelsesmetoder, weblink som 
forberedelse til fagteamsnak….) 
at der ikke er en tærskelværdi af formåen for 
at man kan bidrage, 
at der altid opereres med en vis 
lærerautonomi (undersøgelsesmetode, 
klassetrin, samarbejdspartnere)
at der altid er ” noget at bringe med til næste 
fælles undervisning.”
Derudover spiller denne underviser bevidst 
på :
”de motivationsmæssige ”constructs” 
Competence, Autonomy og Task Value (C, 
A og T) i motivationsmodellen CARTAGO, 
(Krogh & Andersen, 2013b). Fx skabes 
motivation med afsæt i oplevet kompetence, 
netop af regelmæssige succesoplevelser, 
af at få del i andres succeserfaringer og af 
anerkendende feedback – alt sammen noget 
som de gennemgående træk gør muligt ”

o som indledning, afsæt eller ramme-
sætning af et fagligt tema, problemstil-
ling eller et helt undervisningsmodul, 

o under arbejdet med et fagligt 
tema/ problemstilling/ fagdidaktisk 
tema

o som afslutning på et tema eller 
modul.

o i relation til en eksamensforbere-
delse (ilustration med eksamensoplæg 
i håndværk og design forår 2016).

Praksis-sensitivitet og deltagersty-
ring

Praksisopgaven inviterer endvidere 
til didaktiske overvejelser over opga-
vens sensitivitet i forhold til deltager-
nes egen praksis og dermed til graden 
af deltagerstyring. Man kan i denne 
sammenhæng tale om et kontinuum 
fra top down formulerede opgaver til 
bottom up formulerede opgaver. I ”top 
down- enden” af kontinuum formulerer 
underviseren fx opgaven eller rammer-
ne for opgaverne i forhold til indhold (fx 
et bestemt fagligt/ fagdidaktisk tema 
eller teori) metode (en bestemt under-
visningsmetode eller analysemetode), 
et bestemt produkt (artefakter) en be-
stemt proces (bestemte krav til sam-
arbejde fx med team eller kolleger) el-

       Praksisopgaven i KiU-undervisningen
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            Eksamensoplæg i håndværk & design forår 2016 
 

”KRAM” 
 

 
  

 
Kram er temaet i denne opgave 
Begrebet associerer både til det, der er: 
• godt lavet, 
• er gedigent, 
• virker optimalt
• det henleder tankerne til det medmenneskelige,
• det omsorgsfulde
• og endda kærlige kram
•

 
Som du måske allerede har gættet, skal du/I lave en eller flere genstande, der efter din opfat-
telse kan associeres med kram – hvad end, det er ud fra den håndværksmæssige eller den fysiske betydning. 
Eller begge.

Opgaven kan laves såvel individuelt som i grupper. 
 
 
Opgaven består af følgende: 
 
1. Udarbejd en problemstilling til din/ jeres opgave 
 
2. Fremstil et eller flere produkter, relateret til temaet 

 
3. Du / I skal bruge såvel hårde som bløde materialer 
 
4. Der skal foreligge en veldokumenteret designproces, hvor både valg og fravalg fremgår og 

foreligger. 
 
5. Fagdidaktisk skal du visualisere, hvordan du kan bruge emnet i undervisning – anvend fx 

en planlægningsmodel – udarbejd et inspirationsoplæg og et undervisningsforløb                                                          
 
God arbejdslyst – Ole og Betty 

Ole Skovmøller; Betty Mørck-Pedersen
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Den sproglige dimension 
Til drøftelse i matematikfagteamet 

”Alrø (1998) bruger termen,” learning by 
talking" som en metafor for det synspunkt, at 

erkendelse ikke udelukkende udvikles i det 
enkelte individ, men også mellem individer i en 

social proces gennem samtale. At kunne 
forklare synspunkter, metoder, Iøsningsforslag 
eksplicit i en dialog er set fra denne synsvinkel 
en central del af læreprocessen.” Citat fra Dan 

B. Eriksen 

Fælles Mål 4. – 6. 
klasse Fase 2 

 
Færdighedsmål: 

Eleven kan mundtligt 
og skriftligt 

kommunikere varieret 
med og om matematik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transformationer 
mellem forskellige 

repræsentationsformer 
(Eriksen, 1993 i Andersen, 

Matematiske billeder sprog 
og læsning) 

 
”Dialogisk læring er en 
undersøgende proces, 

hvor den lærende 
gennem dialogisk 

samtale får mulighed for 
at undersøge sit 

perspektiv.”  
Helle Alrø 

Matematik-
undervisning 

Høines 

Til diskussion i fagteamet: 
De overstående 5 skyer har det til fælles at de sætter fokus på 
vigtigheden af den sproglige dimension i matematikundervisningen.  
Diskuter i fagteamet eller i mindre grupper,  hvordan I anvender 
/inddrager overstående i matematikundervisningen. 

Lóa Björk Jóelsdóttir

Efterbearbejdning

Fra underviserne i KIU forløb ved vi, 
at efterbearbejdning af praksisopga-
verne kan være en udfordring; først og 
fremmest en tidsmæssig udfordring 
pga. stoftrængsel. Efterbearbejdnin-
gen af praksisopgaven kan komme til 
at fylde meget i undervisningen og kan 
”vokse”, i og med deltagerne har man-
ge erfaringer med og engagement i 
praksis. Derudover beretter flere un-
dervisere om, at deltagerne kan have 
svært ved at komme ud over det ’anek-
dotiske’ niveau. 

Hvis man som underviser vil intensi-
vere og fokusere efterbearbejdnings-
forløbet, kan der være perspektiv i, før 
igangsætning af efterbearbejdningen, 
at overveje rammesætningen og gra-

Men skal det batte noget, så skal man 
jo have den rundet ordentligt af. …For 
det er jo det, vi får noget ud af. Altså 
at se hinandens, hvad har du lavet, 
og hvordan greb du det her an, og 
gode idéer og sådan noget. Dér rykker 
det! Hvad vidste eleverne inden? 
Hvad skete der under processen? og 
hvad mangler de? Eller hvad kunne 
jeg så finde på, og hvad skulle jeg 
måske blive bedre til? Altså jeg synes 
man mangler måske egentlig en 
efterbehandling. [….] For man kan godt 
lave en praksisopgave, og så bare lade 
den stå. Og så er man der. Og hvor 
rykker det så hen? Jeg tror, hvis det 
skal batte noget, så tror jeg man skal 
gå lidt hårdere til værks.[…],( udtalelse 
fra en deltager i et KiU forløb)

Nogle af KiU underviserne har 
allerede i deres opgaveformulering 
på linje med målet med opgaven 
formuleret rammer og fokus punkt 
for den fælles erfaringsudveksling 
og efterbearbejdning på holdet. I en 
opgave står der fx:
 Lærerens fokus: De gode spørgsmål 
som understøtter elevernes udvikling 
af en generel formel(funktion), som 
beskriver antal af fliser/ kvadrater 
i rammen. i en anden opgave: 
Forbered 5 min. præsentation. 
Sæt fokus på elevernes udvikling 
af begrebsforståelse. Indholdet i 
efterbearbejdningen 

den af deltagerstyring. 
Der kan også gøres overvejelser over 

rammesætningen af indhold, organi-
sering og fremgangsmåde i forbindel-
se med efterbearbejdning. I forbindelse 
med fastlæggelse af indholdet i efter-
bearbejdningen handler rammesætnin-
gen fx om formulering og præcisering 
af fokuspunkter for efterbearbejdnin-
gen, det vil sige, hvad skal være i fo-
kus? 

I forbindelse med rammesætnin-
gen af organisering,  (par, grupper el-
ler hold?) og fremgangsmåde kan det 
fx handle om anvendelse af forskellige 
former for reflekterende team (Mad-
sen, m.fl. 2010;131), anvendelse af 
procesledelse og beslutninger om hvil-
ke typer af spørgsmål, der skal indgå 
i rammesætningen. Skal der fx gøres 
brug af situationsafklarende spørgs-
mål, perspektiverende spørgsmål, ge-
nererende spørgsmål, initiativafkla-
rende spørgsmål? (vedr. forskellige 
spørgsmålstyper se fx, Tomm, Horn-
strup og Johansen, 2009; Høier, Her-
sted og Larustsen, 2011).
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Arbejds- og organisationsformer
Empirien fra projektet viser, at der 

anvendes en bred vifte af arbejds- og 
organisationsformer i KiU undervisnin-
gen. Arbejdsformer handler om forskel-
lige måder, hvorpå den lærendes møde 
med indholdet formes af den planlag-
te undervisning. Sendes den læren-
de for eksempel ud på en overvejen-
de selvstyret proces, hvor problemer 
skal identificeres, analyseres og løses i 
mødet med et givent stof/en given sag 
- eller indføres den lærende modsat i 
et stofområde via en forelæsning el-
ler fokuserede studier i udvalgt littera-
tur. Dette er blot to yderpunkter i muli-
ge variationer af arbejdsformer og i KiU 
undervisningen ses en række af sådan-
ne variationer. Organisationsformer 
omhandler den måde de studerende - 
her lærerne - sættes sammen på og ud 
fra hvilke kriterier. Lærerne kan være 
organiseret individuelt, i par, i grup-
per eller på hold/storhold, når et givent 
indhold bearbejdes og tilegnes. Og dis-
se forskellige organiseringer af lærerne 
kan være drevet af forskellige kriterier 
såsom erfaringsgrundlag og arbejds-
plads (fælles eller forskellig). Også 
hvad angår organisationsformer anven-
des en bred vifte i KiU undervisningen. 
Både KiU følgeforskningen og anden 
dansk forskning (Sunesen, 2016) frem-
hæver bestemte arbejds- og organisa-
tionsformer som særligt udbytterige 
for lærere, der deltager i videreuddan-
nelse. Disse listes op nedenfor, men 
igen vil vi opfordre til ikke at læse dis-
se forslag som endegyldige svar men 
snarere som invitationer til didaktisk 
refleksion og videreudvikling. Her med 
afsæt i spørgsmålene om på hvilke må-
der lærerne skal møde og bearbejde 
en given sag (arbejdsformer) - hvorfor? 
Samt hvordan skal lærerne organiseres 
i denne sammenhæng - hvorfor?

Anbefalinger vdr. arbejds- og organi-
sationsformer

• Lærerne har stort udbytte af at ud-
veksle og analysere egne erfaringer fra 
praksis og uddannelsen i studiegrup-
per - mere vedvarende grupper samt 
på holdet

• Lærerne har stort udbytte af at 
møde eller se en given sag gennem 
elevperspektivet. Denne måde at tilgå 
didaktiske problemstillinger på er ud-
dybet ovenfor under didaktiserings-
strategier. Den gentages her, fordi der 
er tale om en særlig måde at komme 
og være i kontakt med didaktiske stof-
områder på, det vil sige en bestemt ar-
bejdsform.

• Lærerne har stort udbytte af, at 
være organiseret, så de deltager flere 
fra samme skole i uddannelsen. 

Lærerroller
Underviserrollen er præget af per-

sonlighed og faglig indsigt, men  samti-
dig indtager undervisere også forskel-
lige underviserroller, alt efter hvilket 
indhold, form og metode undervisnin-
gen har i fokus jf. afsnittet om den ek-
semplariske lærerrolle). den under-
visning vi har observeret, har vi set 
eksemplariske undervisere i roller som 
den faglige formidler, som igangsæt-
ter af øvelser, refleksioner, faglige dia-
loger, som rammesætter af forskellige 
metoder, opgaver, gruppe- og klasse-
dialoger, som den der løbende giver fe-
edback, som den der samler op, teore-
tiserer, perspektiverer og som vejleder. 

Evaluering og prøver
Prøve elementet i KiU uddannelsen 

kan på sin vis kategoriseres som en del 
af rammebetingelserne for deltagel-
se i KiU uddannelsen. Vi har dog valgt 
at etablere den som en særskilt iagt-
tagelseskategori - jvf også forsknings-
spørgsmål 3. 

Prøveelementet kan indgå i KiU un-
dervisningen på forskellig vis:

 • på det meget uformelle og tilfældi-
ge niveau 

•  eksplicit og fokuseret tema i un-
dervisningen. 

•  fx via eksplicit fokus på en praksis-
opgave

Hvem ejer uddannelsen?
Juridisk set er prøven i KiU-uddan-

nelsen betinget af og rammesat med 
læreruddannelsesbekendtgørelsen. 
Men prøven har i udviklingen af uddan-
nelsen i praksis været genstandsfelt 
for uklarhed om ejerforholdet til ud-
dannelsen. Kompleksiteten manifeste-
res af 1) kommunens/skoleledelsens 
ret til at vurdere den enkelte lærers un-
dervisningsfaglige kompetencer i et 
givet undervisningsfag, 2) af profes-
sionshøjskolernes forpligtelse til at ud-
byde en uddannelse, der står mål med 
fordringen om fuld kompetencedæk-
ning i folkeskolen, og 3) af at uddannel-
sen er af personlig betydning for den 
enkelte lærers professionelle kompe-
tencer og karrieremuligheder. Konse-
kvensen har været, at der har været 
uklarhed om ejerforholdet til uddannel-
sen: Er uddannelsen kommunens, pro-
fessionshøjskolens eller lærerens? Fak-
ta er, at det er en samarbejdsopgave. 

 
Information og kommunikation
Det har været kendetegnende for 

udviklingen af KiU-uddannelsen, at in-
formations- og kommunikationsbeho-
vet er stort. Specifikt for kompetence-
målsprøverne har der på forskellige 
niveauer og langt hen i det konkrete 
uddannelsesforløb været uklarheder 
om det helt elementære, at KiU er en 
formelt kompetencegivende uddannel-
se, der afsluttes med en prøve. Der har 
ligeledes været et informations- kom-
munikationsbehov om, at prøven i ind-
hold og form er enslydende med de 
prøver, der gælder for tilsvarende un-
dervisningsfag i den ordinære lærerud-
dannelse. Det har selvsagt givet en del 
usikkerhed for alle involverede i uddan-
nelsen.

Arbejds- og organisationsformer
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LU13 – prøven er en kompetence-
målsprøve

Med læreruddannelsesbekendtgørel-
sen (LU13) er prøven i KiU en kompe-
tencemålsprøve. Det har og er en ud-
fordring at få klarhed over, hvad det 
særlige ved en kompetencemålsprø-
ve er og kan være – og således også i 
KiU. I Studieordningen for KiU oplyses 
der om følgende om kompetencemåls-
prøven:

”Prøven er rettet mod fagets kompe-
tencemål – dvs. at prøven tilstræber at 
bedømme, om eksaminanden besidder 
de faglige og didaktiske kompetencer, 
der er angivet for faget. Kompetence-
målene er angivet for hvert fag i lærer-
uddannelsesbekendtgørelsens bilag 2  
og opsummeret i sammenhæng med 
studieordningens prøvebestemmelser 
for hvert undervisningsfag nedenfor.” 
(Kompetenceløft i Undervisningsfag; 
Studieordning 2016-2017; Del 2: Kom-
petencemålsprøven (national), s. 6. Se: 
www.via.dk/KiU)

”Kompetenceløft i Undervisnings-
fag er en uddannelse, der er opbygget 
med udgangspunkt i, at der kan være 
flere veje til at tilegne sig kompetencer 
i et undervisningsfag. Kompetence-
målsprøver refererer således ikke til 
bestemte veje eller uddannelsesforløb, 
der har ledt frem til prøven. Prøvens af-

gørende orientering er de kompetence-
mål, der i læreruddannelsesbekendt-
gørelsen  er formuleret for det givne 
uddannelsesfag. Dette kan illustreres 
ved ovenstående figur.

 
I uddannelsens praksis er prøven i 

KiU således presset mellem de juri-
diske fordringer om en relativt ny og 
ukendt ”kompetencemålsprøve” og 
mere traditionelle praksisser for lærer-
uddannelsesprøver.

Pres for praksistilknytning
Nogle kommuner har presset sær-

deles hårdt på for at knytte uddannel-
sen og også prøven i KiU tæt til sko-
lens og lærerens praksis. I daglig tale 
artikuleres således tilbagevendende 
ønsker om en stært og øget ”praksis-
tilknytning”. Efterspørgslen giver som 
minimum anledning til følgende to pro-
blemstillinger: 1) Hvad betyder ”prak-
sistilknytning”? Det er uklart, hvad der 
præcist refereres til og hvad det tæn-
kes at indebære. 2) Inddragelse af sko-
le- og lærerpraksis ved prøver i KiU for-
drer, at der dels er formelle rammer til 
det, og dels at eksaminanden vælger 
at inddrage artefakter, oplysninger og 
empiriske data fra egen eller kollegers 
skole- og lærerpraksis. Begge dele kan 
kvalificeres.

Forsøgsordninger
Ved prøveterminen i maj/juni 2016 

blev der gennemført forsøg med kom-
petencemålsprøver i to undervisnings-
fag (dansk, 4.-10. klassetrin og natur/
teknologi). Forsøgene blev gennemført 
med få deltagere og med sigte på at 
gøre erfaringer med alternativer til den 
gældende prøveordning. Forsøgene 
blev opsamlet i en mindre rapport (Jen-
sen, 2016), hvorfra følgende anbefalin-
ger kan fremhæves:

• ”Det anbefales, at der i bred for-
stand åbnes for uddannelses- og pro-
fessionsfaglige forsøg og eksperi-
menter med prøvegrundlag, rammer, 
indhold og form på læreruddannelsens 
kompetencemålsprøver.

• Det anbefales, at der i arbejdet med 
udvikling og kvalificering af lærerud-
dannelsens kompetencemålsprøver 
både indgår processer inden for det 
enkelte fag og på tværs den samlede 
fagrække.” (Jensen, 2016:12)

Forsøgene fortsættes forventeligt 
frem til prøveterminer i 2020.   

Kompetencemåls figur 
Kompetencemålsprøven er en prøve i kompetencemål

Kompetencemål 

Kompetencer 
oparbejdet 

gennem faglige 
uddannelses-

moduler 

Kompetencer 
oparbejdet 

gennem anden 
relevant 

sammenhæng 
(skole- og 

lærerpraksis, 
kurser mv.) 

(Kompetenceløft i Undervisningsfag; 
Studieordning 2016-2017; Del 2: Kom-
petencemålsprøven (national), s. 19. 
Se: www.via.dk/KiU)
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Teoretisk baggrund
Vi har i teksten ovenfor løbende re-

fereret til teori og forskning uden dog 
før nu at lave en samlet redegørelse og 
begrundelse for det teoretiske afsæt. 
Denne disponering er valgt for at få di-
daktikudviklingen til at stå centralt i 
herværende publikation. Vi har frem-
stillet både forskning og baggrundste-
ori mere ”traditionelt” i en forsknings-
artikel (Nielsen et al.,in press). Dette 
sidste afsnit vil grundlæggende trække 
på de samme kilder som i forsknings-
artiklen.

Læreres komptenceudvikling har væ-
ret genstandsfelt i omfattende forsk-
ning med rationalet om at kompetente 
lærere er én af de mest afgørende fak-
torer for udvikling i skolen (Nordenboe 
et al., 2008; Timperley, 2011). Hvor-
dan lærerne understøttes bedst, og 
hvad der har mest betydning i denne 
sammenhæng diskuteres derfor både 
forskningsmæssigt (Andersen et al., 
2014) og politisk. Følgeforskningspro-
jektet er fx fulgt i kølvandet på den po-
litisk besluttede indsats, der skal sikre 
at 80% af alle lærere i 2016 og 95% af 
alle lærere i 2020 skal have undervis-
ningsfagskompetence i de fag de un-
derviser i (KL, 2014).

Den særlige hybrid af grund- og vi-
dereuddannelse som KiU er, giver ud-
fordringer, når man skal give et overblik 
over tidligere forskning indenfor områ-
det. Alene tilrettelæggelse af efter- og 
videreuddannelse for lærere og deres 
oplevede udbytte fra dette, er et kom-
plekst felt, som dog er grundigt be-
skrevet i mange andre kontekster, bl.a. 
i en række forskningsreview (fx Avalos, 
2011). Kort fortalt er der fra forskning 
i professionel udvikling for lærere bred 
konsensus om vigtigheden af længere-
varende forløb med fokus på aktive ko-
operative læreprocesser, med deltagel-
se af flere lærere fra samme skole, og 
med tid til iværksættelse af nye tiltag 
lokalt og til refleksion og undersøgelse 
sammen med kolleger. Desuden er det 
vigtigt, at der skabes sammenhæng 
mellem det der arbejdes med under vi-

dereuddannelse og lærerens daglige 
praksis (Desimone, 2009). Vi har oven-
for refereret til resultater fra ny dansk 
forskning (Sunesen, 2016), der udfol-
der disse generelle kriterier, og knyttet 
dette sammen med en kondensering 
af resultater fra KiU følgeforskningen, 
der giver yderligere nuancer. Vi vælger 
derfor ikke at bruge yderligere plads 
på dette, og i stedet bruge mere plads 
på dele af det teoretiske begrebsappa-
rat, som ikke er så velbeskrevet andre 
steder, og hvor vi mener, at vi i højere 
grad bidrager med nye teoriudviklen-
de vinkler.

Professionel udvikling eller vækst/
læring?

Vi har i teksten brugt lidt forskellige 
begreber som ”kompetenceudvikling” 
og ”professionel udvikling”. Det før-
ste ligger KiU indsatsen op til med or-
det ”kompetenceløft”, og det sidste er 
en term (”professional development”), 
der bruges meget i den internationale 
forskning. Vi har dog fra starten af pro-
jektet diskuteret om begrebet implicit 
iscenesætter dette som noget andre 
gør med/for lærerne – om man under-
kender lærernes agenthed? Grundlæg-
gende vil vi gerne plædere for i stedet 
for at tale om professionel læring, så 
der i højere grad signaleres, at  lærerne 
anerkendes som handlende og reflek-
terende subjekter. Der er også flere in-
ternationale forskere, der opfordrer til 
at bruge professionel læring og/eller 
professionel vækst (Clarke & Hollings-
worth, 2002; Timperley, 2011). 

Med reference til Deweys refleksi-
onsbegreb foreslår Clarke og Hollings-
worth (2002) at analysere og diskute-
re professionel læring med reference 
til fire domæner, og til sammenhæn-
ge mellem læreres refleksion og iværk-
sættelse af nye tiltag i relation til disse 
domæner (figur 3). 

I en af forfatternes ph.d. projekt 
(Nielsen, 2012) er modellen fra Clar-
ke & Hollingsworth (2002) videreud-
viklet med et supplerende kollabora-
tivt domæne, da forskningen bl.a. viste, 

at lærere i refleksioner over personligt 
professionelt udbytte i arbejdet med 
udvikling af den daglige praksis ofte 
henviste til samspil mellem kollegiale 
interaktioner/fælles undervisningsud-
vikling og det de valgte at afprøve og 
udvikle på i egen klasse. 

Modellen i figur 3 er i første fase af 
KiU-forskningsprojektet, inden kon-
struktionen af empiriske data, blevet 
lettere tilpasset til KiU kontekst. Fx an-
vendes begreberne uddannelsesarena 
og skolearena i modellen med henvis-
ning til de praksisintegrerende model-
ler i nogle kommuner, hvor KiU i prin-
cippet ses som summen af ”noget”, der 
sker på en uddannelsesarena og ”no-
get” der sker på en skolearena (Fre-
deriksen et al., 2015). KOPRA model-
len i Aarhus kommune opererer fx som 
nævnt med både individuelle og koope-
rative praksisopgaver i skolearenaen, 
hhv. skolepraksis A og B (figur 3).

Det skal altså understreges, at fi-
gur 3 ikke er baseret på følgeforsknin-
gen, men var en del af teoriudviklingen, 
i den proces hvor vi også udviklede vo-
res forståelse af spor (tabel 1, i starten 
af hæftet). Vi var fra starten af projek-
tet opmærksomme på, at KiU uddan-
nelsen kunne sætte sig spor, der hand-
lede om mere end undervisning og 
samarbejde, altså om mere end eksem-
plerne på skolepraksis A og B i hhv. det 
kooperative domæne og praksisdomæ-
net i figur 3. Så modellen skal ses sam-
men med overvejelserne om sporing 
og det brede praksisbegreb. 

Modellen illustrerer overordnet set, 
hvordan tiltag i forbindelse med et KiU 
forløb (ydre domæne) vil kunne ram-
mesætte, at lærere ”sætter noget nyt i 
værk” (røde pile) på skolen fx i egen un-
dervisning og/eller i samspil med kolle-
ger, og at refleksion (grønne pile) over 
det der sættes i værk, eller over indhold 
fra det ydre domæne, kan føre til nye 
fortolkninger og forståelser (personligt 
domæne), der igen kan danne basis for 
”iværksættelse”. Vi har valgt iværksæt-

Teoretisk baggrund
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Re�eksion

Iværksættelse

Signaturer

PRAKSISDOMÆNE
Konkret undervisningspraksis.
Afprøvning og professionelle 

eksperimenter i eget klasserum.
KiU: Skolearena, skolepraksis B.

YDRE DOMÆNE
Efteruddannelse, mentoring, facilitering mm.
Input og support fra kilder udenfor lærerens

daglige professionelle kontekst.
KiU: Uddannelsesarena.

PERSONLIGT DOMÆNE
Viden/overbevisning (knowledge, beliefs, attitudes).

Fortolkede erfaringer ift. elevernes læring 
og fagligt personlige udvikling.

KiU: Forståelser, analyser, og forslag.

KONSEKVENS DOMÆNE
Det oplevede personligt-professionelle 

udbytte: positivt og/eller negativt.
KiU: Oplevelser og vurderinger.

KOOPERATIVT DOMÆNE
Kollegiale interaktioner, teamsamarbejde

og fælles undervisningsudvikling.
KiU: Skolearena, skolepraksis A.

    FORANDRINGS-
     MILJØ

Figur 3. En række domæner og mulige koblinger i lærernes iværksættelse af nye tiltag og refleksion over disse i KiU regi (vi-
dereudviklet fra Clarke & Hollingsworth 2002; Nielsen, 2012). Skolepraksis A (fx fagteam) og B (relateret til undervisning) re-
fererer til model over praksisintegrerende KiU forløb (Frederiksen et al., 2015, s. 10).
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telse som den bedste oversættelse af 
”enactment”, for at fremhæve, at der er 
en reflekteret handling, ad Deweys er-
faringsbegreb, og en praksisformateret 
handling og ad Weicks (1995) betoning 
af subjektets fundering i det pragmati-
ske. Konsekvensdomænet fremhæves 
af Clarke & Hollingsworth (2002) i an-
erkendelse af den betydning lærerens 
fortolkning og agenthed har for foran-
dringer. Fx vil refleksion og fortolkning 
over noget, der er afprøvet i egen un-
dervisning i forbindelse med KiU, ek-
sempelvis at eleverne opleves som 
mere motiverede i arbejdet med det 
faglige indhold, være det der kan gøre, 
at læreren fortsætter og videreudvik-
ler dette og evt. deler det med kolleger: 
grøn pil fra praksisdomæne til konse-
kvensdomæne, der så kan føre videre 
til øvrige domæner.

 
Transfer versus ”betydende over-

gange” 
I forhold til spørgsmålet om hvor-

vidt lærere eller andre professionel-
le anvender tillært viden og erhverve-
de færdigheder fra én kontekst, som 

efteruddannelse, i en anden kontekst, 
som egen undervisning, er ”transfer” et 
bredt anvendt begreb (Wahlgren & Aar-
krog, 2012). Begrebet anvendes blandt 
andet ofte til at diskutere hvorvidt og 
hvordan lærere anvender ”noget” fra 
efteruddannelse i egen undervisning. I 
vores teoriudvikling og analyser af data 
fra KiU projektet har vi valgt at supple-
re dette med begreber fra sociokulturel 
teori, som fremhæver den sociale or-
ganisering af konstruktion af viden og 
erfaringer mellem forskellige praksis-
ser ud fra et syn på læring som medie-
ret, situeret og distribueret (Wertsch, 
1991). Denne forskningstilgang bi-
drager med en supplerende begrebs-
liggørelse: ”consequential transition” 
(Beach, 1999; Nielsen & Hedegaard, 
2016). ”Consequential transitions” kan 
oversættes til ”betydende overgan-
ge” (Nielsen & Daugbjerg, 2016; Valero, 
Daugbjerg, & Svejgaard, 2014). 

“Betydende overgange er de rela-
tioner i viden, kundskaber og identi-
tet, som både individet og omgivelser-
ne anerkender som værende vigtige og 
udviklende for begge praksisser og for 

relationen imellem dem” (Valero, Daug-
bjerg, & Svejgaard, 2014). 

Med denne forståelse af betyden-
de overgange tilføjes en, i vor forståel-
se helt nødvendig kompleksitet (Pat-
ton, 2011:148) til billedet af, at ”noget” 
overføres fra den ene kontekst til den 
anden (figur 4, øverst). Det grundlæg-
gende spørgsmål om at sætte sig spor 
må handle om videnskonstruktioner og 
processer i sociokulturelle praksisser 
og ikke ”bare” om flytninger af en given 
”absolut” viden fra et sted til et andet. I 
figur 4 nederst illustrerer vi dette med 
dobbeltpilen.

 
Populært sagt er det et ligeså inte-

ressant spørgsmål, hvordan den grøn-
ne praksis kan komme til stede i den 
blå, som hvordan den blå inspirerer den 
grønne (figur 4). Lidt forsimplet sagt 
kunne det første tænkes at være en 
fremmende faktor for det andet? En 
praksisintegrerende KiU didaktik kun-
ne måske – alt andet lige - være frem-
mende for, at dette også bliver til en 
praksisudviklende didaktik? Endvidere 
betegnes både det blå og det grønne 

 
     

  
 

 
 

 

LÆRER 

Undervisning i 
skolens fag 

KiU-undervisere Elever 

 [

VIA - KiU 
undervisning 

Transfer? 

Praksis Uddannelse 

Figur 4: En sammeligning af det grundlæggende spørgsmål i en transfer tænkning (øverst), og i en 
sociokulturel forståelse af betydende overgange (nederst) (frit efter Nielsen & Daugbjerg, in press). 
 

Kolleger 

LÆRER 

 Undervisning, vejledning, 
(forældre)samarbejde 

VIA undervisere Elever 

VIA -KiU 
undervisning 

Betydende overgange? 

Sociokulturelle praksisser:  
mediering, situerering, distribuering 

Uddannelsespraksis Professionspraksis 

Figur 4: En sammenligning af det grundlæggende spørgsmål i en transfer tænkning (øverst), og i en 
sociokulturel forståelse af betydende overgange (nederst) (frit efter Nielsen & Daugbjerg, in press). 
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som praksisser – se mere om det bre-
de praksisbegreb nedenfor – og i den 
grønne trekant er det ikke bare den en-
kelte lærers undervisning, der er i fo-
kus, men en samarbejdende lærer, med 
en professionspraksis med mange an-
dre opgaver end undervisning, fx vej-
ledning, forældresamarbejde mm. Det 
skal dog understreges, at meget forsk-
ning i transfer underbygger betydning-
en af det samarbejdende og situerende 
som fremmende for transfer. Fx peger 
Wahlgren og Aarkrog (2013) på fæl-
les målsætning, mestringserfaringer 
og umiddelbar opfølgning og anvendel-
se som fremmende for transfer. Dette 
har vi også set tegn på i KiU-regi. Det 
vi problematiserer og udfordrer er den 
overførsels-metafor, som klassisk er 
blevet tillagt transferbegrebet.

Betydende overgange i KiU regi?
I tabel 2 ovenfor ses en kategorise-

ring af nogle forskellige typer af bety-
dende overgange i en matrix. Som det 
fremgår refererer det ”betydende”, til 
om den enkelte og omgivelserne – kol-
leger med flere - tilægger noget betyd-
ning. De politiske beslutninger på ma-
kro-niveau repræsenterer for eksempel 
overordnet set en rammesættende 
overgang, og eksempelvis kan man 
spørge om kommunale beslutninger i 
Aarhus kommune om KOPRA er blevet 
tillagt betydning.

Generelt er der som nævnt i følge-
forskningens survey data ikke set sto-
re forskelle på svar fra lærere, der har 
fulgt KOPRA modellen og lærere fra 
andre kommuner. Dog er der en kate-
gori, hvor der er signifikant forskel. I 
åbne svar om motivation fremhæver 
KOPRA lærere i højere grad end lære-
re fra andre kommuner, at “anerkendel-
se fra kolleger” har været motiverende, 
og modsat er der også flere KOPRA læ-
rere, der i åbne refleksioner om udfor-
dringer i relation til motivation peger 
på “krav om samarbejde som ikke er 
muligt i den lokale kontekst”. 

Så der er nogle tegn på, at der kan 
opstå rammesættende betydende 
overgange i forbindelse med KOPRA 
modellen i kontekster, hvor deltager-
ne har kunnet dele og diskutere “noget 
nyt” i kollegialt regi på skolen. Men om-
vendt har det også været svært at op-
leve opgaver givet i KOPRA undervis-
ningen, der fordrede man skulle sætte 
noget i gang sammen med (fag)kolle-
ger, hvis samarbejdssituationen lokalt 
ikke var til det.

Vi har endvidere set eksempler på 
medierende betydende overgange i 
deltagernes arbejde med nogle typer 
af praksisopgaver (se ovenfor) - alt-
så overgange hvor man har kunnet tale 
om udvekslende praksisser, og hvor 

dette af deltagerne er tillagt betydning 
for udvikling/forandring lokalt. 

Undersøgelsen med sporingsbegre-
berne har overordnet set vist, at ud-
dannelsen har sat sig spor i delta-
gernes professionspraksis på mange 
forskellige måder – ikke kun i den fagli-
ge undervisning. Men vores vurddering 
er, at der i de fleste tilfælde har været 
tale om betydende overgange mellem 
relativt adskilte  og ikke i så høj grad 
udvekslende praksisser, fx envejs for-
beredende betydende overgange (ta-
bel 2).

 

 
 

 Personer bevæger sig i relativt stabile 
praksisser

Den sociale aktivitet i de involverede praksisser 
forandres betydeligt

Overgange 
mellem adskilte 
praksisser

Envejs forberedende 

Overgange hvor personer bevæger sig mellem to 
praksisser, og hvor praksis a forbereder praksis b. 

Kan fx blive betydende hvis lærere konstruerer nye 
forståelser via efterfølgende anvendelse af ”noget” 
fra efteruddannelse i egen undervisning. 

(Beach, 1999: “Lateral”)

Rammesættende 

Overgange med omfattende forandring indenfor rammerne 
af praksis b, men hvor personer, beslutninger mm fra praksis 
a er rammesættende og bestemmende. 

Kan fx blive betydende hvis lærere konstruerer nye 
forståelser og/eller omlægger til nye tilgange efter et større 
efteruddannelses-program, en skolereform eller andet. 

(Beach, 1999: “Encompassing”) 

Overgange 
mellem 
udvekslende 
praksisser

Parallelt situerende 

Overgange hvor personer deltager i to praksisser som 
forløber parallelt og nogenlunde samtidigt. 

Kan fx blive betydende hvis lærere konstruerer nye 
forståelser ved at “noget” fra efteruddannelse 
anvendes i undervisning, og ved at erfaringer fra 
undervisning (kort) udveksles og reflekteres under 
efteruddannelse. 

(Beach, 1999: “Collateral”)

Medierende 

Overgange hvor praksis a og b er repræsenteret i hinandens 
praksis via noget ”fælles tredje”: f.eks. forskellige artefakter. 

Kan fx blive betydende hvis lærere konstruerer nye 
forståelser ved at video, elevarbejder og/eller andre 
artefakter fra undervisning grundigt behandles og analyseres 
under efteruddannelse, og dermed er med til at sætte 
dagsordenen under efteruddannelse. 

(Beach, 1999: “Mediationel”)

Tabel 2: Fire typer af betydende overgange, efter (Frit efter Beach 1999; Nielsen & Daugbjerg, 2016). 
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Praksis-begrebet - det brede prak-
sisbegreb

Det har været et centralt omdrej-
ningspunktet i følgeforskningsprojek-
tet, at belyse hvorledes og som hvad 
KiU-undervisningen sætter sig spor i 
skolens praksis. Dette fokus og denne 
bestræbelse i studiet kalder på nærme-
re teoretisk afklaring af såvel praksis-
begrebet og KiU-undervisningen som 
sporbegrebet samt den teoretiske for-
ståelse af relationen herimellem. Re-
lationen mellem KiU-undervisningen 
og skolens praksis er teoretisk belyst 
ovenfor, hvorfor vi i dette afsnit foku-
serer på en teoretisk belysning af de 
tre resterende begreber. Vi lægger ud 
med praksisbegrebet. 

Vi har i følgeforskningsprojektet væ-
ret optaget af at basere studiet på et 
nuanceret og sensitivt praksisbegreb. 
Skolens praksis og lærerens praksis 
i skolen består for eksempel af langt 
mere end ’det læreren gør i undervis-
ningen’ og KiU-undervisningen sigter 
naturligvis mod kvalificering af dét læ-
reren gør i sin undervisning. Men læ-
reren udfolder og anvender ikke kun 
de nye kompetencer i sin undervis-
ning i mødet med eleverne. Læreren er 
også professionelt aktiv i en række an-
dre kontekster, hvor disse kompeten-
cer anvendes. Endvidere viser følge-
forskningen som tidligere omtalt, at 
KiU-undervisningen udvikler områder, 
som må forstås bredere end blot un-
dervisningsmæssige kompetencer. Det 
er sådanne blikke på lærerens og sko-
lens praksisarena, der begrunder søg-
ningen mod brede og nuancerede teo-
retiske forståelser af praksisbegrebet i 
projektet. 

Indledningsvist skal det pointeres, at 
vi med begrebet skolens praksis eller 
professionspraksis primært bestræber 
os på at foretage en afgrænsning af et 
felt snarere end der foretages en ud-
grænsning eller eksklusion af praksis-
begrebet i forhold til andre felter. Prak-
sis er således ikke noget der eksklusivt 

foregår i skolen. Der er fx også en prak-
sis i KiU-uddannelsen - dét er blot en 
anden praksis i en anden arena . I vores 
bestræbelser på at udvikle og anvende 
et nuaceret blik på lærerens professi-
onelle praksis i skolen henter vi blandt 
andet teoretisk inspiration fra Berger 
og Luckmanns pragmatiske vidensso-
ciologi (Berger & Luckmann, 2007). Vi 
trækker særligt på deres begreb om 
”relevanszoner” (Berger og Luckmann 
2007:83). Berger og Luckmanns vi-
denssociologi er en generel teori med 
fokus på hverdagsliv. De har således 
ikke udviklet særlige begreber der ret-
ter sig mod organisationer såsom sko-
len eller professioner som fx lærerne. 
Alligevel kan netop deres begreb om 
relevanszoner bidrage til en nuance-
ring af læreres praksis i skolen. Begre-
bet henviser nemlig til det forhold, at 
vi ordner vores brug af viden via den 
måde vi retter vores opmærksomhed 
mod de opgaver, udfordringer og pro-
blemer, som trænger sig på fra vores 
praksis - vores gøren i hverdagen. Læ-
rerens praksis i skolen kan betragtes 
som organisatorisk hverdagsliv, der by-
der sig til for læreren med en række 
forskellige opgavetyper. Hver opgave-
type formaterer så at sige lærerens ori-
entering mod brug af forskellige for-
mer for viden. I arbejdet med at spore 
elementer fra KiU-undervisningen i læ-
rerens praksis bliver det derfor interes-
sant at tage udgangspunkt i den måde 
som praksis formaterer sig på for lære-
ren i forskellige relevanszoner - forskel-
lige problemer og opgaver. Lærerens 
relevanszoner i skolens organisatoriske 
hverdagsliv er - hvis vi følger Berger og 
Luckmann - i vid udstrækning med til 
at bestemme hvorledes elementer fra 
KiU-undervisningen kan komme til ste-
de. Pladsen her tillader ikke en videre 
uddybning af  Berger og Luckmanns vi-
denssociologi, men anvender man rele-
vanszonebegrebet på lærerens praksis, 
dukker der umiddelbart et helt land-
skab af forskellige zoner op. Lærerens 

undervisning udgør et stor del af læ-
rernes samlede opgave og dermed én 
relevanszone. Men læreren arbejder fx 
også med at planlægge enten selv eller 
i samarbejde med andre, hvilket udgør 
en anden type zone. Og sådan kan man 
fortsætte med at pege på andre zo-
ner fx.  samarbejdet med forældre, op-
gaver i fagteams etc. Anvendelsen af 
relevanszonebegreber har med andre 
ord orienteret følgeforskningsprojektet 
mod en nysgerrighed på spørgsmålet 
om, hvor - i betydningen i hvilke typer 
af lærerens opgaveløsninger -  i sko-
lens organisatoriske hverdagsliv at ele-
menter fra KiU-undervisningen kom-
mer til stede og kan ’spores’. 

Teori praksis
Teori- praksisforholdet er professi-

onsdidaktikkens udfordring. Men iføl-
ge Harald Grimen(2008) er det for-
kert at tale om teori/praksis-forholdet, 
som om det er én ting. Der findes fle-
re typer forhold mellem teori og prak-
sis i professionsbacheloruddannelser-
ne. Med henvisning til Habermas’ tre 
typer af erkendelsesinteresser argu-
menterer Grimen for, at der må være 
forskellige forbindelser mellem teo-
ri og praksis. Der må høre forskellige 
praksisbegreber til de forskellige ty-
per af videnskaber fx handlingsreg-
ler til de empirisk-analytiske videnska-
ber med teknisk erkendelsesinteresse, 
kommunikation til de historisk-herme-
neutiske videnskaber og selvrefleksion 
i relation til kritisk teori og kritisk sam-
fundsvidenskab. Da kundskabsbaserne 
i professionsbacheloruddannelserne 
samtidig, som ovenfor nævnt, er hete-
rogene og teoretisk fragmenterede, er 
der tale om vældigt komplicerede sam-
spil mellem forskellige typer af teori- 
praksisforhold i såvel uddannelserne 
som i professionsudøvelsen.

Også Per Fibæk Laursen (2016) ope-
rerer med forskellige relationer mellem 
teori og praksis. Relationer, der er kan 
føres tilbage til Grimens forståelser 
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af forbindelser mellem teori og prak-
sis. Fibæk Laursen kategoriserer teo-
ri-praksis-relationen i fem overordnede 
relationer:

• Teori som værktøj i forhold til prak-
sis. Kendskab til teori kan hjælpe med 
et problem i praksis i samspil kyndig-
hed hos brugen og professionel skøn, 
hvorfor der altså ikke er tale om idiot-
sikrede opskrifter. 

• Evidensbaseret praksis, hvor over-
ordnede generelle kvaliteter i under-
visningen, træffes på basis af forsk-
ningsmæssig viden om, hvad der virker 
bedst. 

• Teori som en begrebsmæssig op-
tik, der hjælper til en mere nuanceret 
og mere mangfoldig måde at opfatte 
verden på

• Teori som kritik, der kan medvirke 
til afdække blandt andet magtforhold i 
sidste ende med henblik på forandring 
af praksis

• Teori som fortolkning af praksis, 
hvor teorien skal medvirke til at forstå 
og fortolke pædagogisk praksis som 
kulturel virksomhed.

Motivation, self-efficacy og me-
stringsforventninger

I opsamlingen af resultaterne fra KiU 
forskningen har vi refereret til delta-
gernes motivation for at tage uddan-
nelsen. Resultaterne har vist, at der for 
langt de fleste er tale om en indresty-
ret motivation i form af glæden ved at 
lære noget nyt og lysten til at blive klo-
gere, herunder tilfredsstillelse ved at få  
ny “status” og anerkendelse blandt kol-
legaer. I dette afsnit vil vi ganske kort 
som de sidste teoretiske vinkler ind-
drage et par referencer inden for dette 
meget brede og komplekse felt.

En af de oprindelige referencer til en 
skelnen mellem indrestyret (intrinsic) 
motivation versus ydrestyret (extrinsic) 
er Ryan og Deci’s omfattende udgivel-
ser indenfor motivationsforskningen 
(fx Ryan & Deci, 2000). Motivations-
teori er et meget bredt og diverst felt, 

med fortrinsvis individuelt psykologisk 
orienterede perspektiver, der ikke helt 
korrelerer med den mere sociokulturelt 
orienterede fundering af den her præ-
senterede forskning. I forståelsen af 
data fra KiU har vi ønsket at anerken-
de lærernes pædagogiske praksis som 
kulturel virksomhed (ad Fibæk Laursen, 
2016, refereret til i forrige afsnit). Men 
Ryan og Deci’s selvbestemmelsesteo-
ri anerkender imidlertid betydningen af 
den sociale kontekst: 

“…its arena is the investigation of 
people’s inherent growth tendencies 
and innate psychological needs that 
are the basis for their self-motivati-
on and personality integration, as well 
as for the conditions that foster tho-
se positive processes” (Ryan & Deci, 
2000, s. 68)     

Selvbestemmelsteori er baseret på 
omfattende empirisk forskning, der 
overordnet set fremhæver den afgø-
rende betydning af – og de grundlæg-
gende menneskelige behov for - at 
føle sig kompetent, have et vist niveau 
af autonomi og samtidig et socialt til-
hørsforhold (Niemiec & Ryan, 2009). 

Disse tre overordnede perspekti-
ver som fremmende for motivation har 
alle vist sig i materialet fra KiU-følge-
forskningen. Betydningen af selvtillid 
og forventninger om at kunne hånd-
tere opgaver både i undervisning og 
samarbejde er fremstået klart i lærer-
nes refleksioner over egen motivation 
for at tage uddannelsen og i de ople-
vede udbytter, udfordringer og mulig-
heder, som de fremhæver. Dette kan 
udover reference til selvbestemmel-
sesteori (Ryan & Deci, 2000; Niemiec 
& Ryan, 2009) teoretisk belyses med 
Banduras (1997) begreber om meste-
ringserfaringer, self efficacy (forvent-
ning om at kunne håndtere opgaverne), 
og agenthed (kapacitet til at handle og 
agere i en given kontekst). Banduras 
agentheds-begreb fremstilles typisk 
som overvejende individuelt orienteret, 
selv om kollektive elementer af self-ef-

ficacy i stigende grad fremhæves af 
både Bandura og andre forskere inden-
for feltet (fx Schunk & Pajares, 2009, 
s. 38). Bandura’s agenthedsbegreb kan 
imidlertid med fordel suppleres af Clar-
ke og Hollingsworth’s (2002) mere so-
ciokulturelt informerede forståelse af 
lærernes indlejring i praksis: KiU ud-
dannelsen skal for lærerne ”give me-
ning i praksis”, de skal kunne se, at det 
der arbejdes med under uddannelsen 
er relateret til de opgaver de står med i 
det daglige. Men det er samtidig sådan, 
at ”praksis formaterer mening”, dvs de 
udfordringer, muligheder og rammer 
lærerne oplever i deres daglige praksis 
bliver bestemmende for, hvad det er de 
særligt oplever som meningsfuldt.

Vitalisering
Også følelsen af vitalisering frem-

mer den indre styrede motivation. Vi-
talisering kan defineres som det at få 
en positiv forståelse af sig selv i selv-
udfoldelse og i udvikling af individuali-
tet. Begrebet må ses tæt knyttet til in-
tersubjektiv anerkendelse. Vitalisering 
i arbejdet opnås ifølge Honneth ved på 
den ene side at indgå i et fællesskab 
med fælles værdier og på den anden 
side ved netop at være et enestående 
individ med en personlig ballast, der bi-
drager til fællesskabet (Honneth, 1992; 
2003).  Herigennem få individet mu-
lighed for at udvikle selvværd gennem 
anerkendelse i arbejdet. Anerkendel-
se og dermed muligheden for vitalise-
ring fås som lærer ved at opfylde fag-
lige-, sociale-( krav af relationsmæssig 
karakter) og organisatoriske krav i læ-
rerarbejdet (Frederiksen, 2007). I ma-
terialet fra KiU følgeforskningen har vi 
konstateret flere veje til intersubjektiv 
anerkendelse og vitalisering bl.a. gen-
nem de forskellige praksisintegreren-
de opgaver med fokus på deltagersty-
ring, gennem fagteamopgaver, gennem 
samarbejdet - deltagerne imellem og 
kolleger imellem. 

Motivation og Vitalisering
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Opsamling
Vi har både i opsummering fra 
følgeforskningen, i didaktikudviklingen 
og i den teoretiske diskussion vist 
og argumenteret for, at lærere, der 
deltager i et storskala makro-initiativ 
som KiU, agerer i flere praksiszoner, 
hvor der konstrueres forståelser 
igennem komplekse processer 
og samspil. Forståelse af hvad 
lærerne anerkender som vigtigt og 
udviklende i denne kompleksitet er 
helt centralt i analyse af fremmende 
og hæmmede faktorer for forandringer 
i deres daglige skolepraksis. Det 
kan endvidere være en vigtig 
”nøgle” til didaktisk nytænkning 
i KiU undervisning, at blikket 
rettes mod at få indsigt i eventuel 
integrering af professionspraksis i KiU 
undervisningen, derfor det særlige 
fokus på det praksisintegrerende i 
herværende skrift.
KiU følgeforskningen har vist, at 
lærerne i relativ høj grad oplever, 
at uddannelsen sætter sig spor på 
skolearenaen og at de refererer til en 
mangfoldig sporsætning. Det kan fx 
være i undervisningens planlægning 
og gennemførelse og i samarbejde og 
faglige dialoger med kolleger, og som 
en ny/udviklet fagforståelse og faglig 
identitet og øget faglig selvtillid fx i 
kommunikation med elever, kolleger 
og forældre. Forskellige faktorer fra 
uddannelsen har haft betydning for 
dette, fx at møde nye faglige tilgange, 
både overordnet set og konkrete 
værktøjer og materialer. Udbytte fra 
erfaringsudveksling fremhæves, bl.a. 
via uddannelsens studiegrupper og 
arbejdet med såkaldte praksisopgaver 
nævnes også af en del deltagere.
Didaktikudviklingen har frembragt 
et foreløbigt bud på en didaktisk 
model med særligt fokus på 
didaktiseringsprocesser. Modellen, 
som tager karakter af en refleksions- 
og planlægningsmodel angiver en 

række didaktiske kategorier, som 
træder frem, når den uddannelses- og 
undervisningsmæssige bestræbelse 
retter en særlig opmærksomhed 
mod omsættelse af et givet indhold 
i (KiU-) undervisningen til en 
undervisningsmæssig sammenhæng 
i skolen. Netop når lærere deltager i 
efter- og videreuddannelse handler 
omsættelsen af uddannelsens indhold 
om at didaktisere, fordi lærerens 
professionspraksis er undervisning 
og dertil knyttede opgaver i skolen 
som setting. I de uddybende 
beskrivelser af modellens kategorier 
angives der en række strategier og 
refleksionsområder, som har til hensigt 
at styrke det didaktiske grundlag i 
KiU uddannelsen som helhed og i 
den gennemførte KiU undervisning. 
Fremstillingen af modellen og dens 
kategorier er en invitation til fortsat 
udvikling af praksisintegrerende 
didaktik i såvel grund- efter- og 
videreuddannelse af lærere.

Opsamling
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