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Imellem fodnote og suveræn livsytring 

 

Af Brian Han Knudsen, lektor VIA University College, Læreruddannelsen i Skive 

Artiklen beretter med udgangspunkt i et forsknings-/udviklingsprojekt om lærerstuderendes 

første møde med professionen i uddannelsens praktikker. Første del af artiklen diskuterer 

vidensopfattelsen i den institutionelle rammesætning af praktikken der dannede baggrund for 

projektet, mens anden del beskriver og diskuterer de studerendes praksislæring. 

 

Der undervises i videnskabsteori 

i læreruddannelsen. Undervejs i 

et forsøg på at få de studerende 

til at forstå hvad det 

fænomenologiske 

kundskabsbegreb handler om 

udspiller følgende dialog sig: 

Læreren: Elsker du din kæreste? 

Den studerende: Ja. 

Læreren: Hvor ved du det fra? 

Den studerende: Nåeh… 

 

 

I læreruddannelsesbekendtgørelsen hedder det blandt at den studerende ”med henblik på det 

professionsrettede virke som folkeskolelærer” gennem uddannelsen skal  

”opnå teoretiske og praktiske forudsætninger for selvstændigt at indsamle, analysere, 

systematisere, udvælge og formidle viden på grundlag af fagenes metoder og i 

overensstemmelse med uddannelsens professionssigte og formål.” På Læreruddannelsen i 

Skive foregår dette arbejde ikke mindst igennem den såkaldt projektorganiserede praktik. I 



denne rammesætning om praktikken arbejdes der på grundlag af de didaktiske principper vi 

kender fra den kritiske erfaringspædagogiks projektkoncept, nemlig principperne om 

eksemplaritet, deltagerstyring, problem- og produktorientering. Konceptet har over en årrække 

været genstand for udviklingsarbejder, hvor én af de vigtigste indsigter som er kommet til syne 

og som efterfølgende har manifesteret sig i en ændret praksis i arbejdet med konceptet, angår 

princippet om problemorientering. Arbejdet med problemstillinger har i de seneste år taget en 

drejning væk fra teoretisk forankrede formuleringer heraf forud for praktikken og hen imod 

praksisnære og såkaldt ægte problemer som den studerende møder under praktikken. ”Som 

følge deraf har en trepartssamtale mellem studerende, praktiklærer og seminarielærer midt i 

praktikforløbet til funktion netop at indkredse og formulere en problemstilling der kan være 

genstand for videre undersøgelse og rapportskrivning.”
1
 Det er denne problemstilling der 

indsamles data om under praktik og som efterfølgende formuleres som fokus for en skriftlig 

afrapportering af praktikken, den såkaldte didaktikrapport. 

Hermed er vores arbejde med de studerendes praksislæring også blevet tydeligere orienteret 

mod en tilgodeseelse af princippet om deltagerstyring idet det er de centrale aktører omkring 

den praktikstuderende – professionshøjskolelærer og praktiklærer – der sammen med den 

studerende selv udvælger den problemstilling der skal undersøges metodisk og analyseres 

teoretisk. Denne udvikling er som sagt understøttet af lokale udviklingsarbejder, systematiske 

evalueringer og for trepartssamtalens vedkommende tillige af forskningsledsagelse i det 

såkaldte ’Ekspert i Undervisning’-projekt. 

Også hvad angår projektbegrebets orientering imod et produkt af læreprocessen, så er 

uddannelsen ganske klar i mælet. Resultatet af undersøgelserne af den valgte problemstilling 

skal formidles i den videnskabelige genre vi lokalt kalder didaktikrapporten. I LISKIs 

praktikhåndbog præsenteres kort fortalt efter hvilke videnskabelige og akademiske arbejds- og 

fremstillingsprincipper dette skal foregå. Ser man endelig på det sidste princip som den 

projektorganiserede praktik benytter sig af så forholder det sådan at indholdet – i denne 

sammenhæng den valgte problemstilling - der skal undersøges og analyseres, skal være 

eksemplarisk.  

Begrebet om eksemplaritet eller det eksemplariske princip har en historie bag sig i såvel 

hermeneutiske, kritisk-hermeneutiske, erfaringspædagogiske og kritisk erfaringspædagogiske 

teoridannelser der med forskellige betoninger og perspektiver udlægger det særegne ved 

                                                           
1
 Thomas Thorning: Jeg bærer med smil min byrde, s.97 



begrebet, som er sammenhængen mellem det singulære og det almene. Ifølge det 

eksemplariske princip skal problemstillingen ikke blot optræde i den forhåndenværende 

praktikkontekst, det skal også afspejle en almen lærerfaglig problemstilling.  

Set under ét må vi derfor sige at Læreruddannelsen i Skive således har et velafprøvet og 

gennemtænkt koncept for håndteringen af lærerstuderendes praksislæring. Men som med 

ethvert koncept, ethvert begreb eller enhver idé eksisterer der imidlertid også forhold som 

konceptet kanske ikke tager højde for.  

 

Den videnskabsteoretiske forankring for didaktikrapportkonceptet 

Det er naturligvis en nødvendig reduktion at foretage i professionsvirkelighedens 

(praktikvirkelighedens) kompleksitet at der skal træffes valg om hvilke forhold der fortjener 

nærmere undersøgelse og analyse af en studerende under – og efter - praktikken. Nødvendig i 

og med at kompetence til gennemførelse af teoretisk og metodisk velbegrundede undersøgelser 

og analyser hører til blandt de vigtigste mål, den lærerstuderende skal nå under sin 

uddannelse. Og også nødvendigt fordi videnskabelige studier forudsætter at metoder og teori 

kan afdække forhold som hverdagsbevidsthed og hverdagssprog ikke kan.  

Her er det en udfordring for didaktikrapportkonceptet at dets videnskabsteoretiske fundament 

ikke er ekspliciteret til et niveau der kan gøre det transparent for deltagerne i den 

projektorganiserede praktik hvad der kan regnes for videnskab og hvad der ikke kan. 

Eksempelvis kan det ikke uden videre afgøres om deltagernes forståelse af konceptet er 

forankret i en pragmatisk, erfaringsteoretisk, kritisk-teoretisk eller systemteoretisk 

grundforståelse. Det kan naturligvis synes at være en akademisk diskussion uden videre 

relevans for den praktiske håndtering af konceptet. Men sætningen ’uden videre relevans for 

den praktiske håndtering af konceptet’ besidder i sig selv videnskabsteoretisk valør. 

Eksempelvis ville en forbenet kritisk teoretiker af den gammeldags, ideologiske skole – hvis 

ellers sådanne stadig findes – slet ikke uden videre acceptere denne indvending som gyldig. 

Det vil altså sige, at selvom man skulle mene at det ikke har nogen videre betydning – og det 

ville nogle sikkert sige – så er det faktisk muligt, og i dette tilfælde endda relativt nemt, at 

argumentere for, at det har det alligevel! Helt snusfornuftigt kunne man dog også nøjes med 

at konstatere, at det virker rimeligt nok at have et ekspliciteret forhold til hvad man skal forstå 



ved begrebet ’viden’ i teoretisk forstand, når man arbejder med at skabe viden. Hvad de 

studerende jo netop gør i deres didaktikrapport.  

En analyse af hvilke videnskabsteoretiske forestillinger og antagelser didaktikrapportkonceptet 

hviler på, kan ikke dog gennemføres i denne sammenhæng. Pointen er blot den helt enkle: 

Viden kan – teoretisk set – være flere forskellige ting. Det er en banal fornuftserkendelse i sig 

selv, at det forholder sig sådan. Men hvis man først har erkendt dette, så må man også 

medgive at der kan anføres grunde til at undersøge begrebet ’viden’ nærmere.  

Ser vi med disse betragtninger på professionsuddannelseskonteksten, nærmere betegnet  

bekendtgørelsens formulering om ’selvstændigt’ at ’udvælge’ viden, så giver det sig selv, bl.a.  

at 1) der forudsættes et ’selv’ (et individ, en person, et menneske), og 2) der forudsættes viden, 

som ikke udvælges. Hvad det første angår understreges det af det første ord i bekendtgørelsens 

§1, ’den studerende’; hvad det andet angår så er der med lov og bekendtgørelse for 

uddannelsen allerede foretaget en betydelig mængde mere eller mindre rationelt begrundede 

(og mere eller mindre rationelt begrundelige) valg om hvilken viden den studerende 

’selvstændigt’ overhovedet kan ’udvælge’. Hvad der herover er sagt om håndteringen af den 

studerendes praksislæring i form af didaktikrapportkonceptet kan passende føje sig hertil. Den 

horisont viden optræder indenfor for den enkelte studerende er således allerede endog 

særdeles velbeskrevet; eller i høj grad reduceret til hvad uddannelsen og dens ansvarlige 

planlæggere og praktikere, og i sidste ende folkevalgte politikere, har fundet væsentligt at pege 

på.  

 

Udenfor og indenfor  

 
Udgangspunktet for det projekt, der er omtalt i artiklens manchet – og som var del af et 

større forsknings-/udviklingsprojekt i VIA med titlen ’Praktik & Praksislæring’ – var at et 

ønske om at efterspore hvorledes og med hvilke virkninger lærerstuderende opfatter 

professionsvirkeligheden i forbindelse med uddannelsens første praktikker.   

Det var en helt afgørende motivation bag projektet at komme tættere på den studerendes 

oplevelse af egen praktikvirkelighed. Med andre ord at subjektivere. Det førte til 

undersøgelsesovervejelser som udmøntede sig i et metodeforsøg omkring anvendelse af 



videolog som dataindsamlingsmetode i praktikken. Nogle af de indsigter der blev gjort i den 

forbindelse berettes der om i artiklen ’At have dialogen med sig selv’. Og det førte til 

forskningsmetodologiske overvejelser som er beskrevet i artiklen ’Teori med jord under 

neglene’. 

Afsættet for projektet var det ret nærliggende tankeeksperiment, at det som fra uddannelsens 

side ser glat, blankt, transparent, klart og gennemtrængeligt ud i dens dokumenter, skrivelser, 

bekendtgørelser, håndbøger, argumenter, begreber, teorier og metoder ikke nødvendigvis 

præsenterer sig netop således for den lærerstuderende. Hele denne pakke af massiv systemisk 

intentionalitet fremtræder måske netop for den unge studerende som amorf, uhåndterlig, 

uigennemlyselig og uklar. Hvad der for systemet forekommer transparent forekommer for den 

studerende som opakt – måske? Ræsonnement er nærliggende fordi det baserer sig på at 

uddannelsen repræsenterer noget som den studerende (endnu) ikke har del i. Det er det 

samme noget uddannelsen og den studerende har blikket rettet i mod – eksempelvis 

undervisningen i dansk i 6.klasse på X-skole. Men noget kan siges at afhænge af nogen. 

Praktiklæreren og praktikanten opfatter jo netop ikke undervisningen i dansk i 6.klasse på 

samme måde, hvilket akkurat er hvad der berettiger begge aktørers tilstedeværelse i rummet. 

Vender vi ræsonnementet om, så vil det betyde at praktikanten ser forhold som eksempelvis 

praktiklæreren ikke ser. Og følger vi tankegangen til dørs, vil det også betyde at praktikanten 

kan tillægge ting og forhold i praktikvirkeligheden betydning, som praktiklæreren, 

professionshøjskolelæreren og læreruddannelsen som sådan ikke på samme måde gør. 

Ræsonnementet vil i sidste ende føre til den for nogen provokerende konklusion, at det slet 

ikke er uddannelsen der er autoritet på den studerendes læring og dannelse, eller hvad man nu 

vælger at kalde det. Det er naturligvis den studerende selv, uanset hvor mangelfuld den i 

professionsudøvelsens og professionsuddannelsens øjne måtte tage sig ud. Dette paradoks bør 

naturligvis ikke føre til at nogen af disse parter opgiver sin autoritet, for i så fald ville det 

pædagogiske forhold mellem dem bryde sammen. Det er nødvendigt at ’føre’ den studerende 

ind i uddannelse og profession. 



Men forudsætningen for at det giver mening at ville føre den studerende ind i professionen er 

netop at den studerende altid allerede står uden for. Det er samtidig det lille ’altid allerede’ der 

sikrer at ingen selv nok så velintegreret professionsudøver, det være sig i skolen eller på 

professionshøjskolen, som aktør betragtet kan blive identisk med den struktur han eller hun 

indgår i. Og på samme måde er der ingen lærerstuderende der kan blive en perfekt kopi af 

den læreplan der er formuleret for ham eller hende. Heldigvis. En simpel måde at formulere 

denne pointe på er: På samme måde som uddannelsen har intentioner med den studerende, 

på samme måde har den studerende intentioner med uddannelsen. Helt uanset at den 

studerende ikke kommer med et tykt bagkatalog af studieordninger, undervisningserfaring og 

teoretisk højtsvungen indsigt i lære- og dannelsesprocessernes funktionalitet og mening. Hvad 

den studerende kommer med er en stump levet liv og et mere eller mindre velbegrundet, 

udtalt eller dybtfølt ønske om at tage det ind i en uddannelse, i al fald for en tid. Det gode 

spørgsmål er på denne baggrund: Hvad vil den lærerstuderende med dét, læreruddannelsen vil 

med den lærerstuderende?  

Læring i praksis 

Disse rustikke overvejelser bringer os tilbage til den projektorganiserede praktik. Her hævdede 

jeg, i solidaritet med projektet, at det kunne være et problem at de videnskabsteoretiske 

grundforestillinger her ikke er ekspliciterede. Hvis man i stedet for at gå den vej omkring en 

grundpille i uddannelsens fundament, stillede det samme spørgsmål til den lærerstuderende – 

hvad ville der så ske? 

Der ville ske det at man ville være nødt til at pege på opfattelser af viden og kundskab der 

tillægger den lærendes subjektivitet epistemologisk værdighed. Med dette grundlag udpeget – 

i form af Husserls bevidsthedsfænomenologi og Merleau-Pontys kropsfænomenologi – stiller 

spørgsmålet om deltagerstyret, eksemplarisk professionsproblemorientering sig anderledes end 

det gjorde før. Det bliver ikke længere et spørgsmål om, fornuftigvis, sammen med de andre 

deltagere – praktiklærer, professionshøjskolelærer og ikke at forglemme, praktikgruppefæller 



– at udvælge én problemstilling men om at tillægge mangfoldigheden af krops- og 

bevidsthedspåtrængende fænomener i praktikvirkeligheden selvstændig betydning. 

Udgangspunktet for undersøgelserne i projektet blev da den subjektive oplevelseskvalitet og   

–dynamik i lærerfaglige problemstillinger med begrebet ’tvivl’ som omdrejningspunkt. Da jeg 

i analysen af datamaterialet således spurgte om, hvilke lærerfaglige problemstillinger der 

optager informanterne, fremkom der en ret tydelig tematisk struktur – der i øvrigt forblev 

stort set intakt fra det indledende forventningsinterview inden praktikken til 

videologoptegnelserne under praktikken.  

Det fremgik at informanterne oplevede tvivlsspørgsmål i henhold til temaerne ’ledelse’, 

’lærerrolle og lærerpersonlighed’, ’praktik’, ’planlægning’, ’eleverne’, ’praktiklæreren’, ’læring’ 

og ’lærerarbejde’.  Det viste sig at de studerende gennemgående var bekymrede for om de ville 

være i stand til at klare sig i praktikken og leve op til forventningerne. Bekymringerne rettede 

sig imod folkeskolen som institution (dens lovgivning og formål), praktiklæreren, eleverne, 

medstuderende, den studerende selv, læreruddannelsen. 

Analysen viste imidlertid også at det ved siden af den tematiske struktur var muligt at 

identificere en ambivalensstruktur, når blikket blev rettet mod de strategier de studerende 

anvendte overfor deres bekymringer.  Hvad praktiklæreren angår, kan ambivalensen 

formuleres således at denne på den ene side opleves som en tryghed og som en barriere. Med 

sin erfaring og sit kendskab til klassen og skolen synes praktiklæreren at ’afbøde landingen’ i 

praktiklandskabet hvilket imidlertid også slår tilbage den anden vej, da praktiklæreren 

samtidig opleves som en forhindring for de studerende ifht. at afprøve henholdsvis udspille sin 

personlighed i mødet med eleverne. Som et eksempel på det første kan flg. udsagn tjene til at 

vise hvordan praktiklæreren med et konkret, praktisk råd indtager en mesterlæreagtig positur 

over for de studerende:  

 



”Vi var i sjette klasse, hvor vi lavede, satte dem i gang med noget gruppearbejde, vi havde 

snakket med vores praktiklærer, og hun sagde vi var meget hårde ved os selv ved at lave meget 

tavleundervisning, så vi sendte dem ud i noget gruppearbejde.” 

Samtidig bliver det tydeligt at den pågældende praktiklærers mesterlæredidaktiske 

koreografering af mødet med de studerendes erfaringsunderskud influerer på de studerendes 

måde at håndtere det nye og ukendte på. Èn af de tendenser der tydeligst viser sig i materialet 

i relation til dette spørgsmål, er at de studerende som den svage part i relationen lægger sig 

fladt på maven for praktiklærerens autoritet, selv dér hvor det fordrer undertrykkelse af egen 

lyst og vilje:  

”Det er sådan lidt med ærefrygt at man underviser inde i hendes klasse, man er bange for at 

lave nogle fejl når hun står der, ikke at, man ved udmærket godt at hun ikke dumper én fordi 

man ikke laver det perfekt, men det er bare, ja, hun virker sgu meget fordømmende overfor 

os, øhm, og vil meget gerne, og vil også meget gerne at man gør det nøjagtigt på hendes måde 

og at hendes måde, det er den eneste rigtige, øh, så det gør det sgu lidt svært at være derinde, 

synes jeg, jeg føler i hvert fald ikke jeg kommer hundrede procent ud over kanten, som jeg 

gerne vil, desværre,” 

Det er vanskeligt at stå for fristelsen til polemisk at fremhæve dette udsagn som en 

behavioristisk inspireret vejledningsvirksomheds knægtelse af legitim selvvirksomhedstrang – 

men samtidig kan der naturligvis sagtens være forhold i konteksten som den studerende ikke 

er opmærksom på eller finder det værd at nævne der kunne relativere en sådan ’dom’. Det 

virkeligt interessante ved udsagnet er imidlertid slet ikke bundet til denne slags i 

læreruddannelsen gængse ’på den ene og den anden side’-betragtninger – det er den også 

sprogligt helt usminkede og krystallinsk klare indramning af den studerendes oplevelse af 

situation og relation.  

Sagt på en måde der relaterer til arbejdet med lærerfaglige problemstillinger i uddannelse og 

praktik, sådan som jeg med henvisning til min lokale kontekst har redegjort for det her, er der 



tale om en lærerfaglig problemstilling, oplevet og formidlet i studenterhøjde, som aldrig ville 

blive gjort til genstand for nærmere undersøgelse og analyse i en didaktikrapport. Ikke fordi 

man ikke er klar over eller fornægter personvilkårligheden blandt selv uddannede 

praktiklærere og lærerstuderende, heller ikke fordi der fattes begreber for forståelse af sådanne 

interpersonelle dynamikker og deres betydning, heller ikke fordi en sådan undersøgelse eller 

analyse mangler teoretisk grundlag for at blive gennemført – ikke af nogle af disse eller andre 

beslægtede grunde. Den antagelse man kunne gøre sig herom, er derimod, at emotionelt 

forankrede, og dermed person- og situationsbetingede ansatser til dannelser af motivstrukturer 

hos studerende, der ikke kan objektiveres igennem et eksemplarisk princip eller 

instrumentaliseres igennem metodisk forankrede problematiseringsprocedurer helt enkelt 

anses som subjektivt tilfældige og dermed epistemologisk værdiløse.  

Også hvad angår eleverne i skolen under praktik er der en tydeligt identificérbar ambivalens i 

spil. De studerende oplever det som vanskeligt at bedømme hvad man egentlig kan forlange af 

eleverne, og ligeledes hvordan de får sig selv scenesat som en troværdig voksen autoritetsfigur 

der kan stille og opretholde personlige, faglige og sociale krav. Der er overalt i materialet et 

ægte og dybfølt engagement i eleverne at spore og en sine steder endog meget fin forståelse for 

gængse lærerfaglige problemstillinger, sådan som de optræder for en lærer og for elever i en 

almendannende grundskole. Eksempelvis noterer én af informanterne sig at:  

”Det er ikke så meget det faglige man egentlig lægger mærke til når man er ude, det er nok 

mere den der relation og interaktion der er mellem elever og lærere der er og sådan hele tiden 

lære, hvordan skal man reagere og hvordan skal man handle og hvad forventer børnene 

egentlig af os som lærere. Og det går jo også op for én lige pludselig, der er faktisk en hel 

masse hoveder der sidder hver dag og forventer en hel masse af dig hver dag, at du har styr på 

det.” 

En anden informant har ikke samme vanskelighed med at finde ud af at lære hvordan man 

skal reagere: 



”Vi havde så en aftale om at de skulle komme ind på et ret klart tidspunkt og da tidspunktet 

så var der, dér kom de overhovedet ikke ind og de havde slet ikke brugt tiden udenfor til det 

de skulle og vi havde faktisk stillet opgaven ret godt, synes vi selv, og de flittige elever havde 

også løst opgaven men det der med at man ikke kan have nogen tiltro til at man bare kan 

sende eleverne ud, det synes jeg er lidt hårdt, at de bare pisser på ens tillid. Da følte jeg mig 

lidt røvrendt, hvis jeg skal sige det ærligt, så det var lidt irriterende, men vi fik da lavet 

opgaven alligevel, så….” 

Udsagnet viser hvorfor der i undersøgelsesspørgsmålene i projektet skelnes mellem begreberne 

tvivl og ambivalens. Den lærerstuderende der her er tale om, er tydeligvis på ingen måde i 

tvivl om at der var tilrettelagt en læreproces for eleverne som både kunne begrundes og 

gennemføres. Der er altså ikke som i det foranstående citat tale om en tvivlrådighed ifht. at 

tiltage sig eller påtage sig ledelsesautoriteten over for eleverne. Der er tale om en stærk 

personlig anfægtelse over følelsen af svigtet tillid. Skellet mellem de anførte begreber skal 

forstås således at begrebet ’tvivl’ angår hvad der er det rigtige at gøre, mene, synes, vide, 

tænke, føle mens ’ambivalens’ angår den indre oplevelse ’dobbeltværdi’. Man kunne forestille 

sig at det ræsonnement den pågældende informant med sig selv måtte gennemføre 

efterfølgende, ville lyde sådan her: ’Dét, vi gjorde, var meningsfuldt men eleverne fik ikke 

noget meningsfuldt ud af det’. 

Svigtet tillid er personlighedsdannende, det ved vi fra såvel filosofi som psykologi. Uden på 

nogen måde at overdrive betydningen af den hændelse, den lærerstuderende beretter om, vil 

jeg desuden gøre gældende at vi fra undersøgelser af lærerarbejde ved at angst og skyld er 

gængse patologier blandt lærerprofessionelle. Når vi aktuelt fra dansk sammenhæng tillige ved 

at der døjes med at tiltrække studerende til uddannelsen, med frafald fra uddannelsen og fra 

professionen, ja, så gentager jeg nødtvungent mig selv: Man kunne få den tanke ’at emotionelt 

forankrede, og dermed person- og situationsbetingede ansatser til dannelser af motivstrukturer 

hos studerende, der ikke kan objektiveres igennem et eksemplarisk princip eller 

instrumentaliseres igennem metodisk forankrede problematiseringsprocedurer helt enkelt 



anses som subjektivt tilfældige og dermed epistemologisk værdiløse’. Og hvorfor er de så ikke 

det, altså epistemologisk værdiløse? 

Inden jeg forsøger at skitsere en argumentation til svar på dette spørgsmål, skal jeg imidlertid 

kort vende tilbage til den ambivalensstruktur der fremkom som resultat af analysen af 

materialet. Begrebet ’ambivalens’ skal her opfattes i sin leksikalske betydning af ’dobbelt 

værdi’ og denne dobbelthed gør sig, foruden overfor praktiklærer og elever, også gældende 

over for medstuderende i praktikgruppen. De medstuderende opfattes på den ene side meget 

klart som medspillere som der kan samarbejdes og sparres med men på den anden side gør sig 

også en tendens gældende til, at medstuderende praktikgruppefæller opfattes som 

’konkurrenter’, fx ifht. at tiltrække sig god opmærksomhed fra såvel elever som praktiklærer. 

Svarende hertil er det meget tydeligt at den enkelte studerende selv er i stand til at udtrykke 

en basal refleksiv selvfortrolighed der dels synes at afsikre egne fornemmelser, følelser og 

tanker indadtil, dels også indeholder klare overvejelser om nødvendigheden af 

selviscenesættelse i lyset af omverdenens vurderende øjne. Endelig skal fremhæves at de 

studerende på den ene side udtrykker en forståelse for nødvendigheden af didaktisk viden og 

teori mens praktikken på den anden side klart demonstrerer utilstrækkeligheden i god 

planlægning. 

Pointen med fremvisningen af disse analysekonklusioner er: For det første at gøre det 

plausibelt at mangfoldigheden i oplevede problemstillinger under praktik står i misforhold til 

den reduktionisme som videnskabelig metode- og teorianvendelse i efterbehandlingen af 

praktik kræver. Og, for det andet at karakteren af oplevede problemstillinger får 

vanskeligheder i mødet med den videnskabsopfattelse der er nedlagt i didaktikrapport-

konceptet og læreruddannelsen i almindelighed.  

Idé og eksemplar 

I artiklen ’At have dialogen med sig selv’ argumenteres der for betydningen af et metodisk 

defineret læringsrum i læreruddannelsens praktik, hvori den studerende kan ytre sig om 
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subjektivt påtrængende fænomener. Der er tale om den såkaldte videolog. I denne artikel har 

jeg med et par nedslag præsenteret et par af disse fænomener. Jeg vil nu skitsere en 

argumentation for det påtrængende i at fastholde dette perspektiv, for uddannelse såvel som 

for profession. Argumentationen vil gå i retning af at vise at visse ting heldigvis er 

argumentationsresistente.  

 

”Det vil jeg tro, før jeg ser det” (HF-

studerende i undervisningen, ca.1983. Privat 

anekdote) 

 

Ingen professionshøjskolelærer ville komme i nærheden af at anfægte anfægtelser af den type, 

jeg har givet eksempler på hos mine informanter, hvis de blev præsenteret for dem. Det 

skyldes givetvis at vi i al almindelighed respekterer andre menneskers oplevelse af verden og 

sig selv. Vi ved simpelthen at der er en subjektiv struktur af følelser og erfaringer og viden der 

er skabt i et uoverskueligt samspil mellem en masse, meget forskelligartede faktorer. Vi ved 

måske endda, at disse subjektive strukturer af mentalitet, værdi, agtpågivenhed, sensibilitet, 

nysgerrighed, indlevelse og respekt er indlejret i og afhængig af kollektive strukturer.  

Når man lytter til hvad mine informanter siger, ansigt til ansigt, så dukker der ingen tanke op 

om at anfægte det. Det er først når eftertanken melder sig at der dukker forklaringer op, 

relativeringer, generaliseringer. Der dukker en idé om almengørelse op der udvisker dette 

ansigts konturer og udsagnenes prægnans, en idé der reducerer det unikke til eksempel på 

noget alment.   

Lærerarbejde er praktisk arbejde. Det drejer sig med Harald Grimens ord om at skabe 

praktiske synteser på et grundlag af indbyrdes ret forskellige former for viden - Grimen taler i 

den forbindelse om professionens heterogene kundskabsbase.  Desuden er det ifølge Grimen 

karakteristisk for professionelt arbejde at den praktiske kundskab der er brug for ”kendetegnes 



ved at kundskabens form og indhold ikke lader sig løsrive fra dem, som har den, og fra de 

situationer, hvor den bliver lært og anvendt. Kundskaben peger essentielt på 

kundskabsbæreren og brugssituationen. Den kan kaldes praktisk kundskabs indeksikalitet.”2
  

Lærerkundskab er således stærkt indekseret, dvs. grundlæggende afhængig af person og 

situation, og Grimens begreber kan således understøtte følgende antagelse: Det ville være en 

gevinst for læreruddannelsens håndtering af de studerendes praktik hvis den i højere grad 

gjorde sig sensitiv overfor person- og situationsafhængigheden i de studerendes praksislæring. 

De udsagn fra mine informanter, som jeg har anført, antyder det plausible heri. Og de 

kommentarer jeg har fremført i forhold til videnskabsopfattelsen i didaktikrapportkonceptet 

skal ses i dette lys. 

Ambivalens: Dobbelt så meget er halvt så meget 

Der skal ændringer til i uddannelsen som møder de lærerstuderende i øjenhøjde, som tager 

deres livsverdensperspektiv på sig, også mens de er i praktik. Og det er ikke nok at lave en 

systemteoretisk arbejdsdeling om dette, således at praktiklæreren tager sig af hvad 

læreruddannelsesstedet ikke gør. Også under praktik arbejdes der med teori, fx i 

undervisningen og under vejledning med praktiklæreren, men nok så vigtigt også med den 

studerendes hverdagsteorier om mangfoldigheden i lærerarbejdet. Praksis rummer sine egne 

teorier og diskurser hvis liv og magt ikke indskrænkes eller elimineres af 

læreruddannelsesstedets legitime og nødvendige indgreb i processen, teorier hvis karakter 

rimeligvis kan antages at have et stærkere præg af æstetisk, social og fænomenologisk læring 

end dem, der her værdsættes.  

Det giver ingen mening at udruste studerende til at udforske hverdagen videnskabeligt hvis 

ikke denne udforskning gør deres og deres elevers hverdag bedre og deres fremtidshorisont 

mere tillokkende. Derfor skal læreruddannelsens videnskabsidealer og –praksisser til eftersyn 

således at de kan rumme sådanne mere eksistentialistisk prægede og subjektivt forankrede 
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lærerprocesser, naturligvis med henblik på at udfordre disse. Det handler om at besinde sig på 

at bedre tænkning og mere viden blandt lærere skal føre til bedre liv.  

Det er et pudsigt paradoks, at didaktikken – herunder også læreruddannelsesdidaktikken - nu 

om stunder er så analytisk orienteret at man til tider glemmer at spørge til dens normative 

udgangspunkter. Jeg har forsøgt at sandsynliggøre at der er væsentlige og oversete elementer i 

uddannelsens håndtering af lærerstuderendes praktik dér hvor jeg arbejder med den. Og at 

denne forsømmelse aktuelt ser ud til at kunne fordoble den vanskelighed man ønskede at 

overvinde: Man ønskede at distancere sig fra synsninger og gå mod analyser og dokumenteret, 

objektiveret empirisk viden. Man bør fastholde denne bestræbelse. Men den eftertanke jeg har 

forsøgt at fremmane hos læseren er: Hvis det man som lærerstuderende synes – oplever, føler 

og umiddelbart tænker – ikke valoriseres formelt, fx gennem at vi begynder at tage 

uddannelsens personlige udviklingsformål mere alvorligt - så vil den uformelle værdi af disse 

synsninger ikke forsvinde. Den vil blive til en dobbeltværdi, en ambivalens.  

Uddannelsen vil kunne dokumentere at det går rigtigt fint med at overvinde teori-praksis-

dikotomien. Det sker eksempelvis med Ekspert i Undervisnings-projektet. Og de studerende 

vil med deres eksamensbevis kunne dokumentere at de har levet op til uddannelsens krav. Det 

sker med didaktikrapporter og bacheloropgaver. Dét vil være den dobbelte værdi, der vil være 

tale om.  

Et vigtigt sted at starte vil da være med at anerkende at de praktiske synteser der bærer 

lærerliv – i skolen og i professionsuddannelsen – ikke kan forlenes med videnskabelige 

standarder uden at det videnskabs- og kundskabsbegreb der aktuelt er i højsædet bliver kritisk 

anfægtet. Harald Grimen anfører at megen praktisk kundskab i professionsudøvelsens 

syntetiseringer ikke har nogen teoretisk basis og ikke kan forstås teoretisk. Og måske er det 

nogle af de vigtigste kundskaber der på denne måde taler for sig selv. De vigtigste synteser der 

kan skabes i skole og uddannelse er ud fra denne betragtning dem, der efterlader sig spor og 

fragmenter. Man kunne kalde dem negative synteser fordi de ikke restløst kan identificeres 

ved hjælp af de begreber og metoder, vi aktuelt anvender. Men det betyder som antydet ikke 



at de ikke gør deres virkning – og heller ikke at den virkning de gør, nødvendigvis er 

uproduktiv eller endda direkte moralsk angribelig (hvad nogle af dem givetvis er).  

Filosoffen Ole Thyssen har i anden sammenhæng bidraget med begreber der kan hjælpe med 

på denne måde at ’bygge en bro mens vi kører over den’; broen mellem teori og praksis, 

mellem uddannelse og profession, mellem lærer og elever, mellem studerende og 

professionshøjskolelærer, mellem viden der er slag- og nagelfast og viden der er skrøbelig og 

uhåndterlig, mellem ’synsninger’ og ’intuitioner’ på den ene side og ’evidens’ og 

’videnskabeligt belæg’ på den anden side. 

Jeg vil afslutningsvis kort undersøge hvordan disse begreber i konstellation til Lars-Henriks 

Schmidts begreb om ’afmagten som pædagogikkens nye hovedkategori’ kan medvirke til at 

kaste et opklarende og fremadrettet lys over mine hidtidige antagelser om det fornuftige i et 

bredere funderet og flerspektret videnskabsbegreb i læreruddannelsen end det aktuelt 

gældende. 

Hvis man fastholdt at den ambivalens, jeg tidligere omtalte, måske kunne føres tilbage til den 

tvivl om at gøre det rigtige, som den udsprang fra – på begge sider af hegnet, hos 

professionshøjskolelærere og lærerstuderende – så ville det både hvad angår uddannelsens 

praktik og undervisningen på professionshøjskolen kunne føre til en videnskabeligt upåagtet 

form for vidensdeling: At dele afmægtighedens vilkår i den pædagogiske relation.  

”At agere pædagogisk handler da om at gøre den anden mindre afmægtig. Det vil sige at 

afmagten er i centrum på begge sider forholdet.”
3
, skriver Lars-Henrik Schmidt. Og det 

handler om at solidarisere sig med den andens afmagt, da den andens afmagt er min afmagt. 

Hvis det forehavende skal lykkes, kunne man tage bestik af at lærerens dannelse ikke har 

enhedskarakter og at evnen til nøgtern selviagttagelse er væsentlig for dannelsen af denne 

dannelse. ’Selviagttagelse’ betyder her at anlægge perspektiver på sig selv af egen fri vilje (og 
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altså ikke som en simpel effekt af uddannelsens krav), personligt påtrængende perspektiver 

der udspringer af kontekstens byrder.  

Det drejer sig for det første om forholdet mellem arbejde og person, hvor læring ses som et 

resultat af selvpåført usikkerhed og bl.a. involverer kompetence til at håndtere fravær af 

gentagelser i arbejdet. I dette perspektiv ville man i uddannelsen kunne knytte an til kobling 

mellem profession og erhverv, således som eksempelvis Randi Andersen og Kirsten Weber gør 

det.  

For det andet drejer det sig om forholdet mellem viden og kompetencer, altså videns 

anvendelse, hvor omdrejningspunktet er en situationsbestemt omgang med viden og temaer 

der bl.a. involverer udviklingen af et ’blik for mange blikke’ (som Thyssen formulerer det). I 

dette perspektiv ville man i uddannelsen kunne knytte an til udviklingen af dømmekraft og 

skønsevne, som Harald Grimen og Anders Molander gør det. 

For det tredje drejer det sig om individets forhold til sig selv, hvor omdrejningspunktet er at 

fortællingen lukker de muligheder som refleksionen til stadighed skaber og genskaber. Dette 

viser hen til individets afmagtsrelation til sig selv og dermed til den pædagogiske relation til 

uddannelsens autoritet. Fortællingen viser hen til hvad jeg (den lærerstuderende) gør ved det, 

der gøres ved mig – og peger dermed på den kobling mellem metode og indhold i 

praksislæringen der i denne sammenhæng har udmøntet sig i undersøgelsen af videologgens 

rationale og potentiale – men som selvsagt også kunne tænkes at antage andre skikkelser. 

Endelig drejer det sig for det fjerde om forholdet til andre, forstået som ’en uophørlig kamp 

om hvad der er fælles og hvad der er ideosynkratisk’ hvor omdrejningspunktet er mødet 

mellem personlig, intuitiv moral og de fællesskaber man indgår i. Det er således et spørgsmål 

om etik. 

Med disse begreber om refleksivt arbejde, refleksiv kultur, refleksiv fortælling og refleksiv etik 

vil det være muligt at tematisere afmagten i læreruddannelsesdidaktikken fordi ’refleksivitet’ 

henviser til at være undervejs i en uafsluttelig proces. Hvis denne indsigt kan bundfælde sig i 



uddannelsens håndtering af de studerendes praksislæringsprocesser på en måde der åbner sig 

overfor den praktiske lærerkundskabs indeksikalitet, så vil en væsentlig forudsætning være 

kommet til stede for, at viden i læreruddannelsen også i praksis kan værdsætte subjektivt 

forankrede læreprocesser som andet og mere end tilfældige og derfor også potentielt 

epistemologisk værdifulde. 
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