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Hvilke udfordringer viser sig for lærerstuderende i skoleperioden, når de skal ud-

øve et professionelt skøn i undervisningen?                                                                                                   

Af Karen Marie Hedegaard, cand.pæd., lektor ved Læreruddannelsen i Aarhus 

 

Professionel kompetence som situationsbestemte skøn baseret på dømmekraft                                             

I forståelsen af professioner og professionsuddannelse, f.eks. hos Eliot Freidson (Krogh-Jespersen, 

2005, s. 252 ) opfattes det professionelle arbejde som skønsbaseret, og professioner ses som ken-

detegnet ved at anvende en generel viden på enkelttilfælde. Grunden er, at det professionelle 

arbejde rummer en høj grad af ubestemthed, som indebærer at der sjældent kan gives entydige 

konklusioner om hvad der skal gøres i konkrete situationer, men at den professionelle må udøve 

skøn og træffe beslutninger baseret på dømmekraft. Hvis ikke der var denne ubestemthed, ville 

arbejdet kunne udføres rent mekanisk, eller foregå efter en manual, og det ville ikke have nogen 

større betydning hvem der udførte det. Det er også grundlag for kravet om, at personer som skal 

udføre arbejde med en ubestemthed, der indebærer udøvelse af skøn, må have en særlig viden, 

som sætter dem i stand til at udføre disse opgaver. I professionsteorien forudsætter professions-

status derfor en særlig viden, som kan systematiseres, kommunikeres og læres gennem uddannel-

se (Grimen & Molander, 2008).   

Da professionsstatus forudsætter en særlig viden, udspiller der sig en kamp om ’den rette viden’ i 

den uddannelsespolitiske debat om professionsuddannelserne. F.eks. bygger fortalere for en evi-

densbaseret praksis på et ideal om læreren som ’ekspert i undervisning’, og ser ingen værdi i at 

man beskæftiger sig med pædagogisk filosofi, dannelsesbegrebet og normative spørgsmål i lærer-

uddannelsen (Holm, 2010, Rasmussen, m.fl., 2010). Denne position har fået stor indflydelse, fordi 

den følger intentionerne i  Bolognaprocessen, hvor der i internationale komparative undersøgelser 

af læreruddannelsen er blevet sat fokus på at styrke forsknings- og udviklingsbaseringen af uddan-

nelsen, med henblik på at professionel praksis i højere grad baseres på forskningsviden.  

Men da man i professionelt arbejde med mennesker skal agere i komplekse og principielt uforud-

sigelige praksissammenhænge, kan forskningsbaseret viden og evidens aldrig erstatte eller over-

flødiggøre det professionelle skøn, selv om viden om praksis kan kvalificere dømmekraften.                           

Derfor er det også paradoksalt, at skøn i professionsteorien optræder som en ’uanalyseret restka-

tegori’, når udøvelse af skøn er central i de fleste forståelser af professionalisme (Grimen & Mo-

lander, 2008, s. 179).  Spørgsmål om dømmekraft og skøn bliver derfor fortrinsvis behandlet med 

udgangspunkt i forståelser og begreber hentet netop fra filosofien, som det f.eks. gælder mange af 

artiklerne i Tidsskriftet Gjallerhorn (nr. 9, 2009) med temaet om dømmekraft.  
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Filosofiske perspektiver på dømmekraft og skøn som alternativ til  teori-praksis problemet? 

 Professionsuddannelse bygger på et professionsbegreb, hvor det er uddannelse baseret på teore-
tisk viden som har den højeste status, og akademisering og forskningsbasering anvendes derfor 
som professionaliseringsstrategi. Filosofien rummer mulighed for at overskride denne ensidige 
forståelse af professionel kompetence, hvor en teori-praksis dualisme synes at være indbygget i 
uddannelsestænkningen. For måske skyldes dualismen, at der er tale om et uklart og unuanceret 
teoribegreb? Ifølge Karen Braad (2008) er det et paradoks, at teoribegrebet i læreruddannelsens 
tekster (bekendtgørelser, vejledninger, studieordninger, mm) fremtræder meget uklart, samtidig 
med at der lægges stor vægt på og generelt er stor tiltro til teori. Braad peger på, at den oprindeli-
ge nuancerede og flertydige forståelse hos Aristoteles og i den antikke filosofi  af hvilke videns-
former, der knytter sig til forskellige menneskelige handlinger, er gået tabt i den vestlige kultur. De 
tre begrebspar theoria-episteme, poiesis-techne, og praxis-fronesis er blevet reduceret til ét be-
grebspar: teori-praksis. Det betyder at der kommer til at mangle ord og begreber om, hvilken vi-
den der er nødvendig for at udøve forskellige typer af handlinger, og hvordan man kan tilegne sig 
denne form for viden. Og det bliver ifølge Braad særlig et problem i forhold til de studerendes 
praktiske færdigheder (Braad, 2008, s. 5).  
Der kan dog også være en fare ved at bruge de aristoteliske vidensbegreber til at vende teori-
praksis forholdet på hovedet. Prisen for den professionspolitiske gevinst ved at anvende Aristote-
les’ vidensbegreber på en måde som sætter fronesis i højsædet, ser Thomas Aastrup Rømer ”som 
en hyppig mangel på systematik (Techne), …og ikke mindst at man mister forbindelsen til Theoria... 
For at hævde Phronesis som filosofisk grundlag, må man nemlig vejen omkring Theoria og under-
søge en given praktisk vidensstrukturs (altså Phronesis’) karakter og dens eventuelle relation til 
andre strukturer. Og dette kan ikke gøres med nytte for øje, men kun som en refleksion i Theoria 
selv. Phronesis’ overhøjhed kan kun etableres via en refleksion over Phronesis’ postulerede mod-

sætning, nemlig Theoria” (Rømer, 2009, s. 10). 

 
Det professionelle skøn og god dømmekraft  beskrives af Kirsten Krogh-Jespersen (2009) som ’læ-
rerarbejdets etos’. Hun henviser bl.a. til grundlæggeren af den videnskabelige pædagogik, J.F. 
Herbart, der ser den pædagogiske takt som et tredje led i forhold til teori og praksis: Teori er både 
for lidt i forhold til praksis, idet praksis altid er mere kompleks, end det teorien vil kunne rumme, 
og omvendt er teori også for meget, idet den præsenterer en generel viden, som omfatter langt 
mere end den konkrete praksis. Derfor er teori ofte ikke til direkte hjælp i den konkrete situation.   
(Krogh-Jespersen,2006, s. 111)  
Pædagogisk takt betyder i Alexander von Oettingens udlægning af Herbarts begreb, at ’der i den 
konkrete pædagogiske situation kan træffes hurtige, præcise afgørelser og bedømmelser, der ikke 
som hos den praktiske ”slendrian” bare er en bevidstløs handlen, men som heller ikke er ikke er en 
instrumentel handling, der er afledt af en eller anden pædagogiske teori’ (von Oettingen, 2001, s. 
90).  
Ifølge Herbart er den pædagogiske virksomhed en kunst, der kun kan udøves med pædagogisk 
takt, som først udvikles gennem erfaringen. Med Herbarts egne ord, citeret fra Alexander von Oet-
tingen: ’Denne takt.. dannes først i løbet af praksis… Der findes altså – dette er min slutning – der 
findes en forberedelse til kunsten gennem videnskaben, en forberedelse af hjertet og forstanden 
før igangsættelsen af virksomheden. På denne måde bliver erfaringen, som vi kun kan lære i gen-
nemførelsen af virksomheden, belærende for os. Kun gennem handlen læres kunsten, kun sådan 
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opnår man takt, færdighed, behændighed, dygtighed. Men selv gennem handlen læres kunsten 
kun af den, der forud har lært videnskabelig tænkning, har gjort det til en del af sig selv, som er 
blevet stemt af den, og har forudbestemt de fremtidige indtryk, som erfaringerne skulle gøre på 
ham’’(von Oettingen, 2001, s. 90).    
Det er en pointe ved de aristoteliske vidensformer, at enhver form for kundskab kommer frem 

gennem en særlig aktivitetsform: theoria er beskrevet som det at se, at skue, hvor der er tale om 

at se på tingene på afstand, at være tilskuer eller forsker, der søger at se bagom det praktiske. Det 

kan også forstås som det ’at tænke teoretisk’, som Randi Andersen og Kirsten Weber (2010) i bo-

gen ’Profession og praktik’ efterlyser i professionsuddannelsernes arbejde med teori.                          

Praxis er derimod kendetegnet ved, at man er deltager, der skal handle med et etisk ansvar over-

for andre, og derfor er man rettet mod hvad der bør gøres i den konkrete situation. Det er ofte 

omtalt som handletvang i professionelt arbejde, og den situation, at der må udøves skøn uden 

sikkerhed, kaldes hos Grimen & Molander ’skønnets byrder’ (Grimen & Molander, s. 192).   

Område Kundskab Aktivitetsform Formål 

Det teoretiske Episteme Theoria Forståelse,   indsigt, 

analyse 

Det praktiske Techne 

Fronesis 

Poeisis 

Praxis 

Produktion / fremstil-
ling 
Social / etisk handling 

        Fra: Tone Saugstad ( 2007, s. 231) 

Harald Grimen og Anders Molander (2008) definerer det professionelle skøn som anvendelse af 

viden og normer til situationsbedømmelse og handleafgørelse i en konkret praksiskontekst. Skøn 

er påkrævet, hvor der er en ubestemthed i praksis, som fordrer et praktisk ræsonnement: at finde 

et begrundet svar på, hvad der bør gøres ved at slutte fra en situationsbeskrivelse til en handling i 

kombination med en norm. Situationsbedømmelse hviler på en evne til situativ, sensitiv opmærk-

somhed, der af Harald Grimen og Per Nortvedt  beskrives som et forhold mellem sensibilitet og 

refleksion (Grimen & Nortvedt, 2006).  

Dømmekraften er yderligere udfoldet af Anne Marie Pahuus (2007), der med henvisning til Hanna 

Arendt beskriver den ved fire betydninger: skønneevne, situationsforståelse, opmærksomhed og 

forestillingsevne. Pahuus ser Arendt som en nutidig forening af Aristoteles og Kant, idet hun for-

står dømmekraft som en ’handlingsbåret skelneevne og etisk tænkeevne, der er reflekterende, so-

cial og båret af metaforer. Over for det meget fremmede og ukendte må forståelsen trække på 

vores fantasi frem for på vores opbevarede viden. Over for det meget massive indtryk eller det, der 

er så tæt på at vi mangler ord for det, har vi brug for en distance som dømmekraften kan sikre 

gennem vores evne til at forme, fortælle og sætte ord på det nye ’(Pahuus, 2009, s. 43).   
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Lærerarbejde og professionalitet 

Fra et sociologisk perspektiv kan man forholde sig kritisk og måske endog dekonstruerende til de 

filosofiske begreber om skøn og dømmekraft. Man kan som Martha Mottelsen (2010) lægge mest 

vægt på de begrænsninger af handlemuligheder, som er sat af strukturelle magt- og kontrolfor-

mer, og som gør at læreren i klasserummet - med små variationsmuligheder - er tvunget til at age-

re på bestemte måder, som kan beskrives som kontrolformer, der i sidste ende reproducerer de 

givne sociale mønstre. I et sådant perspektiv opfattes intentioner om god undervisning som en 

nødvendig subjektiv tilskrivelse af mening, men det er ikke det som er styrende for undervisnin-

gen. Mottelson anbefaler en mere illusionsløs tilgang til lærerarbejdet, da den pædagogiske teori 

med idealer om god undervisning skaber problemer for lærere, og på mange måder med til at ta-

buere de nødvendige, men mindre ’pædagogiske korrekte’ sider af arbejdet af arbejdet.   

Men det indgår også i begrebet om skøn, at det drejer sig om vurdering af handling ud fra be-

grænsninger sat af den institutionelle og samfundsmæssige sammenhæng i situationen. Grimen 

og Molander (2008, s. 181) anvender begrebet det strukturelle skøn om den sammenhæng, hvor 

nogen skal træffe beslutninger ifølge standarder, der er givet af en særlig myndighed. For skole, 

lærerarbejde og læreruddannelse er der sat sådanne strukturelle rammer i lovgivningen om Folke-

skolen. Man kan forstå lovgivningen som en institutionel dømmekraft (Højlund og Juul, 2005), som 

netop hviler på et retsligt og regelbaseret grundlag, og som kan være i modstrid med den person-

lige dømmekraft.   

En professionsforståelse, som fastholder skøn og dømmekraft som central professionskompeten-

ce, og samtidig er bevidst om strukturelle begrænsninger og lærerarbejdets ambivalens, er formu-

leret af Kirsten Krogh-Jespersen:  

”Den kvalificerede håndtering af indbyggede interessekonflikter er professionalitetens målestok. 

For lærerne handler det om at kunne håndtere arbejdets ambivalens og det pædagogiske para-

doks, så opdragelse og undervisning resulterer i elevernes dannelse til myndighed”                                

(Kirsten Krogh-Jespersen: Om undervisning, 2006, s.165)  

Når der er fokus på erfaring og dømmekraft, er der altså en forståelse af at praktikerens praksis er 

mere end handlinger, og implicerer tænkning, forforståelse, og tolkning af situationer hvor der 

anvendes teoretiske begreber; dvs. praksis og erfaring forstås som teoriladet. Teori kan bruges til 

at forstå en situation, forklare sammenhænge , forudsige adfærd, reflektere over forløb, og legiti-

mere egne handlinger. Men som påpeget af Kvernbekk (2006) er der svagheder knyttet til et per-

sonliggjort praksisbegreb, som f.eks. ”den reflekterende praktiker” (jf. Schön, 2001). Erfaringsba-

seret viden bliver til teori i svag forstand, som ofte er generaliseringer, der konstrueres ved induk-

tive slutninger og hvor der er mange muligheder for fejlslutninger om kausale sammenhænge. 

Men da videnskabelig teori (teori i stærk forstand) er generel, kan den ikke styre eller anvise hand-

linger i en konkret (partikulær) situation, som er ny, kompleks og uforudsigelig.   
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Kvernbekk (2006) peger på behov for modificering af det personliggjorte praksisbegreb. Kontekst 

og relationer må tænkes ind i professionsforståelsen: 

 Praksis er altid knyttet til en kultur, historie og tradition, den er institutionaliseret, og kan 

ikke (alene) styres af lærerens intentioner   

 Praksis afhænger ikke kun af lærerens handlinger – pædagogik er altid en relation mellem 

mindst to, dvs. der er flere aktører  

 Praksis kan ikke forstås lineært – man kan ikke præcist bestemme årsag og virkning 

 At se med viden kan øge praktikerens fleksiblilitet i forståelsen og åbne for nye handlemu-

ligheder 

Lærerens åbenhed overfor og samarbejde med andre aktører (kolleger, elever og forældre) bliver 

central for en demokratisk professionalisme, hvor læreren udøver skøn ud fra overordnede prin-

cipper for god undervisning, modsat både den klassiske professionsforståelse, hvor læreren er en 

vidensbaseret ekspert i undervisning, og den organisatoriske professionalisme, hvor læreren er en 

tekniker, der arbejder ud fra standarder fastlagt af andre (Zeichner, 2010). Måske kan pædagogisk 

forståelse (jf. Klafki , 2004) stå som en central kategori i professionsforståelsen som  grundlag for 

dømmekraft?  

 

Udviklingsprogrammet om praktik og praksislæring – dømmekraft og skøn i praktik 

Mange tidligere og igangværende forskningsprojekter og udviklingsarbejder har haft fokus på teo-

ri-praksis forholdet i professionsbacheloruddannelserne, og på samspillet mellem profession og 

uddannelse. Teori-praksis forholdet er komplekst, og det er ikke et ’problem’ der kan ’løses’, men 

sammensat af en række professionsdidaktiske problemstillinger, som uddannelsesplanlæggere og 

undervisere må forholde sig til.                                                                                                                          

Når det gælder den organisatoriske planlægning og tilrettelæggelse af uddannelse og undervis-

ning, er det kritiske punkt hvordan der kan skabes samspil mellem undervisning på uddannelsesin-

stitutionen og praktikken, og mellem uddannelse og profession, f.eks. gennem partnerskaber om 

praktik (jf. Hedegaard et al., 2009, Nilsen, Fauske & Nygren, 2008, Haugaløkken & Ramberg, 2007, 

Lunde Frederiksen, 2011).                                                                                                                                      

Det kritiske punkt, når det gælder professionslæring eller praksislæring, handler om hvordan vi-

densformer fra uddannelsen og praktikken kan forbindes og komme til at interagere med livshisto-

riske forudsætninger eller habitus hos de studerende på en måde, så de både kvalificerer til den 

kommende praksis, og giver et grundlag for fortsat udvikling (jf. Lindhart, 2007, Steensen, 2011, 

Rasch-Christensen, 2010).   

 Ved den pædagogisk-socialfaglige højskole i VIA UC har der i flere projekter under udviklingspro-

grammet ”Praktik og praksislæring” i 2010-2011  været fokus på at søge forståelse af hvordan de 

studerende gennem uddannelse, praktik og vejledning udvikler deres forudsætninger for at udøve 
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et professionelt skøn som grundlag for fortsat professionel udvikling i professionen.                              

Med praksislæring er der netop fokus på praktiske kundskaber i Aristoteles’ forstand: praksiskun-

nen og skøn baseret på dømmekraft. Når man fokuserer på de praktiske kundskaber, er det det 

samme som at opgive forestillingerne om, at teori kan give svar på hvordan man skal handle i 

praksis, og altså være foreskrivende i en konkret situation. Men viden om praksis (teoretisk viden 

eller episteme) er nødvendig for at opnå en forståelse af praksis, og for perspektiver, muligheder 

og begrænsninger i praksis, som igen har betydning for dømmekraft og de skønsmæssige vurde-

ringer af handlemuligheder. Den egentlige praktiske kunnen (poietisk viden eller techne) opbygges 

gennem øvelse og erfaring med praksis, og dømmekraften ( praktisk-etisk  viden eller fronesis) 

udvikles gennem overvejelse, altså refleksion (Pahuus, 2011). 

Når det gælder studerendes udvikling af dømmekraft og skønneevne, er det væsentligt at få ind-

blik i hvilke problemer og muligheder der viser sig i samspillet mellem forskellige erfaringsrum og 

forskellige former for viden: viden om skolens praksis, kunnen i praksis, og skøn i praksis baseret 

på dømmekraft. De studerende bærer viden, kunnen og handledispositioner med sig fra deres 

livshistoriske erfaringer, fra undervisningen på uddannelsen, fra vejledning og erfaringer i praktik. 

Både tidligere og aktuel forskning har vist, at er det vanskeligt for studerende at forbinde videns-

former fra disse forskellige rum (Lindhart, 2007).                                                                                                                       

Samtidig er der som nævnt et politisk pres på læreruddannelsen i retning af forsknings- og udvik-

lingsbasering, ligesom uddannelsen er styret af omfattende bekendtgørelseskrav, bl.a. med detal-

jerede mål og evalueringskrav i praktikken. Det kan opleves som modsatrettede krav i forhold til 

udvikling af en selvstændig dømmekraft og en lærerpraksis, der er åben overfor det partikulære, 

konkrete elever i en konkret situation, og det kan føre til tabuisering af ’upassende’ viden som ikke 

harmonerer med uddannelsens doxa (jf. Andersen og Weber, 2010).  

 

Dømmekraft og skøn i skoleperioden: Kan man undersøge udøvelse af skøn empirisk?  

Denne artikel handler om en undersøgelse af hvilke udfordringer lærerstuderende, der er i den 

sidste og afsluttende praktik i uddannelsen, oplever i forbindelse med udøvelse af skøn i skolepe-

rioden (Hedegaard, 2012).  

I skoleperioden er der meget på spil for de studerende; de står ved afslutningen af deres uddan-

nelse, og mødet med skolen, de andre lærere og eleverne, har stor betydning for de studerendes 

læreridentitet. Skoleperioden er med sine 8 uger den længste praktikperiode i læreruddannelsen, 

hvor de studerende for første gang er alene i klassen og står med et selvstændigt ansvar for un-

dervisningen. Det er en form for ’svendeprøve’, men som professionel lærer, hvor det indebærer 

at kunne udøve selvstændige, pædagogisk begrundede skøn i forbindelse med undervisningen. 

Har de opnået et grundlag af viden og udviklet en professionel dømmekraft som gør dem i stand til 

at udøve skøn i praksis? 
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Undersøgelsen bygger på kvalitative metoder, og kan betragtes som et case-studie, der anvender 

materiale som stammer fra en logbog, jeg har ført over arbejdet i en netværksgruppe for stude-

rende på 4. årgang i efteråret 2010. Hertil kommer observation af undervisning i praktikken fulgt 

op af interview umiddelbart efter med to studerende fra netværksgruppen, som jeg i artiklen kal-

der Søren og Mette. Desuden har jeg gennemført et interview med Mettes praktikvejleder. 

Undersøgelsen har taget udgangspunkt i Harald Grimens og Anders Molanders (2008) skitse til en 

teori om skøn i professionel praksis. Her defineres det professionelle skøn som anvendelse af vi-

den og normer til situationsbedømmelse og handleafgørelse i en konkret praksiskontekst. Skøn er 

påkrævet, hvor der er en ubestemthed i praksis, som fordrer et praktisk ræsonnement: at finde et 

begrundet svar på, hvad der bør gøres ved at slutte fra en situationsbeskrivelse til en handling i 

kombination med en norm.  Som beskrevet kan det professionelle skøn også forbindes med det 

filosofiske begreb om dømmekraft og Aristoteles’ vidensfilosofi og etik (fronesis) (Krogh-

Jespersen, 2009, Pahuus, 2009, 2011).  

Den problemstilling, der har været fokus på i undersøgelsen, er hvilke lærerfaglige udfordringer, 

der optager de studerende i skoleperioden, og hvilke former for viden de tager i anvendelse, når 

de skal udøve skøn i praksis.  Hensigten med undersøgelsen har været at klarlægge, hvilke pro-

blemer de studerende oplever i forbindelse med udøvelse af et professionelt skøn i lærerpraksis, 

og hvilken hjælp til forståelse og handlemuligheder de kan have brug for at udvikle gennem un-

dervisning og vejledning. Det har også været et perspektiv at bidrage til at udvikle en forståelse af 

professionel dømmekraft og skøn, som kan bruges som grundlag for vejledning med øje for kom-

pleksiteten i uddannelse og praksis.  

De studerendes udøvelse af skøn forstår jeg som noget der kommer til udtryk i deres oplevelse og 

fortolkning af problemsituationer, deres vurdering af egne handlinger og elevreaktioner, og deres 

overvejelser om, hvad der er muligt og rigtigt at gøre. Det har jeg forsøgt at få indblik gennem de 

studerendes arbejde med problemsituationer i kollegiale vejledningssamtaler i netværksgruppen, 

og gennem observation af undervisning hos Søren og Mette i praktik, efterfulgt af et interview 

med hver af dem, hvor vi har talt om mange af de situationer der har været i timen. 

Fænomenologisk set kan situationer, hvor der skal udøves skøn, opleves som ’hvad gør jeg nu?’; 

det kan opleves som at være i tvivl og stå i vildrede i forbindelse med tilstande, brud og overgange 

i undervisningen. Søren og Mettes fortæller om følelsesmæssigt ubehag i form af irritation eller 

usikkerhed, ligesom de begge også fortæller om og viser kropslige tegn på oplevelser af intenst 

nærvær, medfølelse, og udfoldelse i glæde, selvforglemmelse og flow.  Det er i overensstemmelse 

med Kants beskrivelse af dømmekraften som knyttet til æstetisk oplevelse, sansning og fornem-

melse (Pahuus, 2011).  Lærerarbejde fordrer både indtryksmodtagelighed og udtryksevne, og er 

konkret og kropslig-sanselig tilstedeværelse i klassen med krop og stemme, øjne og ører, tanker, 

følelser og kropsfornemmelser, og det foregår under handletvang med ansvar overfor andre. I 

praktikken kan de studerende til en vis grad støtte sig til viden og erfaringer fra deres linjefag, fra 
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de pædagogiske fag, fra de tidligere praktikker og fra egen livshistorie, men skøn drejer sig om ’her 

og nu’. I skoleperioden er det alvor, som en af de studerende i netværksgruppen udtrykker det: 

”Hvis man ikke kan nu, kan man nok heller ikke om otte måneder”.  

 

Arbejdet i netværksgruppen 

Forløbet i netværksgruppen viser, at de udfordringer som de studerende er optaget af i forbindel-

se med undervisning i skoleperioden følger forløbet i praktikken, så de før praktikken er optaget af 

planlægning, og under praktikken er de optaget af gennemførelse af undervisning, hvor der kom-

mer fokus på problemer omkring de undervisningsformer, der er valgt, navnlig spørgsmål om klas-

seledelse og gruppearbejde, konfliktløsning og relationer til eleverne. Efter praktikken er det 

spørgsmål om evaluering, med bedømmelse og karaktergivning, der er i fokus. Også bachelorpro-

jektet, og spørgsmålet om hvordan praktikken kan bidrage med materiale til deres opgave, er no-

get de studerende er optaget af, både før, under og efter praktikken. 

Før praktikken er det en udfordring, at den studerende skal arbejde meget selvstændigt med plan-

lægningen, der også kan blive en stor opgave, fordi forløbet er meget længere end i de andre prak-

tikker. F.eks. siger Mette i en vejledningssamtale i gruppen, at den store hurdle handler om at væ-

re omstillingsparat, at gøre hvad situationen kræver, og at kunne abstrahere fra planlægningen, 

uanset hvad praktiklæreren siger.  Hun er bange for ikke at vide, hvad hun skal gøre: ’I mit struktu-

rerede hoved er jeg bange for at stå der, og jeg ikke kan, og ikke at vide hvad jeg skal gøre, og tabe 

ansigt foran eleverne’. I evalueringen af samtalen udtrykker Mette lettelse over at have fået sat 

ord på sin kaosangst, og at hun også har fået konkrete forslag at arbejde videre med.                                                                                                                                                                            

I planlægningen bygger de studerende i høj grad på den viden de har med sig fra undervisningen 

på læreruddannelsen. De kommunikerer og udveksler med hinanden med faglige begreber inden 

for en fælles meningshorisont fra linjefaget. Den fagdidaktiske viden er et tydeligt grundlag for 

opbygning af deres poietiske viden (kunnen) med erfaringer fra praksis, mens viden fra de pæda-

gogiske fag navnlig har betydning for deres fronetiske viden (dømmekraft) og kommer til syne i 

overvejelser om god undervisning, dannelse og læring, og forståelse af elever.                                                 

Praktikvejlederne lægger generelt meget mindre vægt på arbejdet med undervisningsplanlægning 

end der bliver lagt op til fra læreruddannelsens side, fordi planer ’alligevel ikke holder en meter’ 

som Mettes praktikvejleder siger: ’Det som alle praktikanter oplever, det er at de hersens under-

visningsplaner som de laver med forløb, de holder jo aldrig en meter, og at de så også skal være i 

stand til at sige, ’hvad er det så jeg skal få væk, fordi nu er det skredet’. Jeg tror det er rigtig vigtigt 

for de studerende at de laver dem, fordi de får gennemtænkt deres undervisning, jeg vil sige det er 

ikke noget jeg har brugt meget i min vejledning, og det er fordi, altså jeg synes det vigtigste har 

været som praktiklærer at snakke om det konkrete’.                                                                                             

Der er altså tale om, at de studerende stilles i en konflikt mellem forskellige professionsforståelser, 

hvor den målrationelle planlægning, jf. Erling Lars Dales K2-niveau, ikke tillægges den samme be-
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tydning i praksisfeltet, trods de mange ændringer af folkeskoleloven i retning af en skriftlig profes-

sionskultur, med fokus på målstyring, evaluering og dokumentation, f.eks. i form af elevplaner  

(Wiedemann, 2010). 

Under praktikken er brud på det planlagte forløb i form af konflikter omkring enkelte elever, og 

overvejelser om, hvad der bør gøres i de situationer, noget der meget ofte forekommer i de stude-

rendes fortællinger, de opleves som stor udfordring for dem, og det er her udfordringer for døm-

mekraft og skøn navnlig kan komme til syne.                                                                                                             

Håndtering af konfliktsituationer, der f.eks. rummer pligtkollisioner, to pligtnormer som ikke kan 

imødekommes samtidig, er vanskelige for studerende i praktik, bl.a. fordi de ikke kender eleverne, 

og det tager tid at opbygge relationer til dem. Også andre situationer, hvor noget ikke går som 

planlagt på grund af elevernes reaktioner eller der sker noget uforudset, fører til overvejelser om 

hvordan situationen så skal gribes an pædagogisk set. I samtalerne med Søren og Mette, der er 

gennemført ude på praktikskolerne i slutningen af praktikken, fortæller de, at når de kommer til at 

’kende eleverne’, dvs. opnår fortrolighedskundskab om dem, føler de sig mere sikre, og stoler me-

re på deres eget skøn i forhold til at handle etisk rigtigt overfor eleverne.                                                                                                                                                                    

Disse situationer er noget, som er vanskeligt at forberede sig på, og er ikke noget man kan plan-

lægge sig ud af. Mettes praktikvejleder siger: ’Man kan lære af at se hvordan en erfaren lærer 

håndterer konflikter, men man bestemmer jo ikke hvilke situationer der opstår, og det er ikke sik-

kert, at man kan eller vil gøre det samme, for det er i sidste ende også et spørgsmål om lærerper-

sonlighed og holdning til, hvordan man vil være sammen med eleverne’.                                                                     

Betydningen af at fokusere på lærerpersonligheden forstået som den studerendes intentionalitet, 

dvs. intentioner med undervisningen, kommer frem flere steder, både i forhold til at kunne evalu-

ere med klare krav og kriterier, og i forhold til klasseledelse, f.eks. hos en studerende som siger: 

’Så længe jeg ved hvad jeg vil fagligt, kan jeg også gennemføre undervisningen, men der bliver 

tumult i klassen, når jeg er usikker på det faglige’.     

 Når man ser på undervisning som intentionel handling, der realiseres gennem symbolsk formidlet 

interaktion, bliver det vigtigste grundlag for den studerendes udøvelse af dømmekraft og skøn 

hendes egne intentioner, der bygger på hendes antagelser om god undervisning og et godt læ-

ringsmiljø, og sammenholdes med retningen i den igangværende undervisning. I det pædagogiske 

hverdagssprog udtrykkes det ofte som noget der skal ”holdes på sporet”, eller noget som ”kører af 

sporet”.   Det kræver udvikling af situativ, sensitiv opmærksomhed at ”læse tegn”  i undervisnin-

gen, dvs. tolke og reagere på hvordan eleverne agerer og reagerer  i samspil med både én selv som 

lærer og klassekammeraterne.  
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Et eksempel fra vejledning i netværksgruppen 

 Mette fortæller om en situation, hvor en pige løber grædende ud af klassen efter et sammenstød med 

nogle af drengene i sin gruppe, flere løber efter hende og Mette følger med. Pigen er meget ked af det, og 

fortæller Mette at hun ikke vil finde sig i drengenes drilleri, men bliver vred og råber op, og bliver ked af det 

bagefter. Mette siger til pigen, at det er rart at hun fortæller Mette det, så hun ved det, og at hun nu vil 

være mere opmærksom på, hvad der sker mellem pigen og drengene. Tilbage i klassen går der noget tid, 

hvorefter pigen løber ud igen, nu bliver Mette i klassen og får afsluttet den undervisning, der er i gang. Da 

hun bagefter kommer ud, ser hun praktiklæreren snakke med pigen.                                                                                                                                                                

Mette tager situationen op i vejledning, fordi hun ser det som et etisk spørgsmål, om hun skal følge efter 

pigen eller blive i klassen af hensyn til de andre, om hun skal tage konflikten på stedet eller ’lade det køre’.  

I vejledningssamtalen bliver det bl.a. kommenteret som noget positivt, at hun har givet pigen mulighed for 

at ændre sit reaktionsmønster ved at tale med hende om det, og hun bliver bl.a. spurgt om hun eventuelt 

kan være mere opmærksom på drengene, og hvorfor den slags situationer opstår: ’slå ned på drengene 

tidligere’, eller undgå at de skulle sidde i gruppen så længe.                                                                                          

I evalueringen ser Mette det som en mulighed, at hun kan arbejde på at få etableret et tillidsforhold til pi-

gen, at hun kan være opmærksom på hvad det er der fremkalder drengenes rastløshed, og at hun måske 

kan undgå denne type situation med organisatoriske midler ved at tænke i skift mellem aktiviteter, så dren-

gene ikke skal sidde så længe, at de bliver urolige.                                  

 Praksissituationer er komplekse og flertydige, og de kollegiale samtaler i netværksgruppen kan bidrage til 

at få mange perspektiver frem. I denne situation er der tale om oplevelsen af en pligtkollision med etisk 

relevans: hensynet til den enkelte elev overfor hensynet til hele klassen. Vejledningsgruppen ser problem-

stillingen på flere måder: som et spørgsmål om at etablere relationer til den enkelte elev, som et spørgsmål 

om klasseledelse, og som et didaktisk spørgsmål om arbejds- og organisationsformer, der kan fremkalde 

eller forhindre disse situationer i at opstå. Kønsperspektivet ser ud til at have et potentiale, som kan åbne 

for at se situationen på en anden måde. Her synes der både at være et common-sense kønsperspektiv som 

går på klaseledelse: ’slå ned på drengene’ tidligere, og et teoretisk-analytisk kønsperspektiv, som handler 

om didaktik og skolens læringsbetingelser for denne gruppe drenge: hvilke organisations- og arbejdsformer 

kunne tilgodese disse drenge bedre?   

 

I samtalen i netværksgruppen efter praktik bliver der peget på mange områder, der opfattes som 

udfordringer af de studerende. Det drejer sig navnlig om problemstillinger omkring gruppeorgani-

serede undervisningsformer, men også om evaluering og bedømmelse.  Selv om de studerende 

ikke direkte refererer til didaktisk teori, er der flere tegn på at der indgår teoretisk indsigt i deres 

overvejelser, som leder deres opmærksomhed. De bruger i en vis udstrækning didaktiske begre-

ber, og de studerendes overvejelser om god undervisning fungerer som en implicit baggrund for 

de problemer de er opmærksomme på, og de spørgsmål de stiller. Det kan sammenholdes med 

Herbarts beskrivelse af hvordan den pædagogisk takt udvikles (Oettingen, 2001, s. 90).                                                                 

Imidlertid er der også tegn på, at det er vanskeligt for de studerende at komme til yderligere at 

udvikle deres praksiskunnen gennem refleksion over praksiserfaringer sammen med praktiklærer-
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ne, på en måde så de også kan beskrive, diskutere og formidle den, sådan som studieordningen 

lægger op til. Kommunikation med praktiklærerne i et pædagogisk og didaktisk fagsprog er be-

grænset. Det kan stille de studerende i en konflikt mellem seminarielærernes forventninger og 

krav til skriftliggørelse i praktikportfolien, som handler om et symbolsk mesterskab, mens praktik-

lærerne repræsenterer et praktisk mesterskab, som er knyttet til det konkrete, jf. Bourdieus prak-

tikteori.   

F.eks. siger Mettes praktikvejleder: ’Det handler om hverdagen i skolen, det har ikke sådan kørt på 

de meget høje terminologier, med hvordan hun ser de forskellige ting, men at vi har snakket om, 

’hvorfor gjorde du sådan som du gjorde’, og der synes jeg det er rigtig vigtigt at reflektere over sin 

egen måde at være på.’   

 

Søren og Mette i praktik 

For Søren og Mette er der en fælles etos om, at god undervisning skal være tilrettelagt, så alle ele-

ver kan deltage, og at undervisningen skal tage hensyn til deres forskellige forudsætninger.  De 

deler også begge en norm om autenticitet: i størst muligt omfang at være sig selv i mødet med 

eleverne, men gør det på en bevidst måde, hvor de er klar over hvordan det ’at være sig selv’ vir-

ker på eleverne.  

De bruger forskellige undervisningsformer i de lektioner, som samtalen med dem drejer sig om, 

henholdsvis gruppeorganiseret undervisning og lærerstyret klasseundervisning. 

Begge former for undervisning er krævende: Mette overvåger elevernes arbejde og fungerer som 

’guide’, der cirkulerer mellem grupperne i en konstant situationsbedømmelse, hvor hun vurderer 

elevernes behov for støtte i forhold til arbejdsindsats og faglig forståelse, og giver feedback, stiller 

spørgsmål, giver ros og udtrykker anerkendelse i forhold til en pædagogisk og faglig norm. Normen 

kommer til udtryk i Mettes intentioner med undervisningen, og viser sig i hendes instruktioner til 

eleverne.                                  

Mette fortæller om de skøn hun gør som ’guide’ under gruppearbejdet: 

..Så går jeg hen lige og observerer, hvordan, hvordan snakker de om tingene, og hvis jeg så kan se, 

der sker ikke rigtig noget, eller kunne jeg lede dem i en anden retning også, som kunne give dem 

nogle flere perspektiver på tingene eller et eller andet, altså, så går jeg ind, og så tror jeg jeg stiller 

mig undrende: ’kan man også?’ Men tit og ofte handler det om, tror jeg, at hvis jeg ser at gruppen 

de arbejder og er i gang, så tror jeg tit jeg ikke gør så meget, det er mere, hvis jeg ser at Jeppe han 

sidder og tegner stjerner jeg tænker, at nu må vi lige vende tilbage til det her, og hvis jeg så kan se 

at de ikke rigtig kommer videre der, så læser jeg måske spørgsmålene højt, og siger, ’nå hvad tæn-

ker I så om det’, eller hvis jeg kan se at de har skrevet noget til spørgsmålene, men ikke har fundet 
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teksteksempler, det skal de også lige huske, ’var der ikke noget med der var noget der’, så hele 

tiden som en eller anden guide, prøve sådan at trække dem igennem processen. 

Hos Aristoteles forbindes moralsk dyd med at finde ’den gyldne middelvej’, sådan som mod er den 

gyldne middelvej mellem fejhed og overmod. Mette bruger ofte betegnelsen ’balancegang’ og 

’finde balancen’ om de skøn hun må gøre, dvs. at hun bruger en kropslig metafor, jf. Polanyi: det 

gælder balance mellem stille krav og give støtte, at få eleverne til at arbejde og give dem frihed til 

småsnak, at tage lærerautoritet og have kammeratlige relationer til eleverne, at være professionel 

og personlig. Det er noget som også er en subjektiv udfordring for hende, fordi hun bliver sårbar, 

og har brug for at eleverne kan lide hende. For Mette er kontakten og de gode relationer en forud-

sætning for god undervisning, som hun oplever, når der er flow, og når klassen er fælles optaget af 

faglig analyse i dansk, noget som særligt er muligt når de nye medier inddrages, og der f.eks. ar-

bejdes med reality. I Mettes undervisning i 7. klasse er der ikke store konflikter eller ballade, men 

der hersker en godmodig og harmonisk atmosfære.  

Sørens største udfordring i klasseundervisningen er at skabe ro og komme i gang med lektionen.    

I denne 8. klasse anvender han det Class Room Management system, som klasselæreren har ind-

ført i klassen, med point for orden skrevet op på tavlen, som bliver gjort op efter hver dobbelt-

time. Det gør dømmekraften systemisk, og sætter den pædagogiske relation delvis ud af kraft, når 

det gælder klasseledelse. Søren prøver dog at få noget pædagogisk ud af situationen ved at fortæl-

le eleverne om teorien bag systemet, behaviorismen og Skinners duer, og eleverne svarer igen ved 

at sige, at  ligesom duerne belønnes, så skal de også have vingummi! På den måde forsøger både 

Søren og eleverne  at overskride de systemiske begrænsninger med vitalistiske brud på system og 

orden, sådan som poststrukturalismen beskriver magt og modmagt (Staunæs,2008 ). Søren forsø-

ger også at overskride begrænsninger i den boglige undervisning ved at gøre sin undervisning me-

re legende, f.eks. med rollespil i historie, så eleverne kan ’mærke’ indholdskategorierne fra under-

visningen på deres egen krop. Ligesom Mette har han også erfaring med at brug af de nye sociale 

medier, fx Facebook, er med til at fremme elevernes faglige engagement og kreativitet. 

I  timen samtalen drejer sig om har Søren siddet på lærerens bord med front mod klassen og ledet 

klassens fælles fortolkning af et digt i ’Sådansk’ og fået bidrag fra mange elever. Han gør sig over-

vejelser om hvordan han kan lede processen, så han både får mange til at deltage og højner ni-

veauet, og fortæller om de skøn han må gøre:  

Det er om at få alle med, og ramme dem på de forskellige niveauer, ø der er nogen som ikke har 

hånden oppe særlig meget, hvor det er man skal være, man skal lige give dem tid , og det der med 

at give dem tid, fordi man har jo selv en ide om hvordan det gerne skulle være, men det der med at 

gå væk fra ideen og så sige, det er OK hvis den bliver formet, og så give dem tid til at tænke over 

det, det kan godt være en udfordring i sig selv, ellers så ville man komme til at sidde og snakke med 

de samme to hele tiden                                                                                                                                    

Og det er meget det der med at det er helt vildt nemt at falde tilbage på det der mesterlæreprincip, 
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altså det der med at det er min fortolkning der er rigtig, ø og det er også det kan jeg mærke, det er 

noget man skal øve sig på, at lige give dem tid til at tænke over det, og så komme hele vejen rundt, 

også selv om der er en som sidder der, som man selv tænker at der måske også kan være andre 

fortolkninger af det                                                                                                                                                   

Den optimale situation var jo, at de alle sammen havde en mening om det, det er sgu bare svært at 

få dem alle sammen til at se det, og det jeg selv var mest tilfreds med, det var lige præcis at jeg 

også fik sat niveauet op, altså hvor det (i tolkningen af digtet (red.)) ikke nødvendigvis kun var sko-

len, men det kunne også være samfundet, og hørte at det ramte i hvert fald én. 

I timens officielle klassesamtale har Søren både opmærksomhed på indholdet i elevernes bidrag, 

på at inddrage flest mulig og samtidig profilere nogle af elevernes bidrag, sammenfatte løbende og 

føre samtalen videre.  Neden under den officielle klassesamtale fører Søren samtidig en stille uof-

ficiel samtale med enkelte elever, hvor han holder orden på en måde, der også tager individuelle 

hensyn. Det er også en del af dobbelttimen at give karakterer og mundtlig tilbagemelding for ele-

vernes opgaver i historie, og Søren fortæller om hvordan han skal være kynisk på en måde som er 

hård at bære. Man kan se det sådan, at han oplever en konflikt mellem sin dømmekraft som pæ-

dagogisk hjælper i en komplementær relation, og som faglig bedømmer i en asymmetrisk relation.  

Det er fælles for Søren og Mette, at det man kan kalde den institutionaliserede dømmekraft (Høj-

lund & Juul, 2008 ), med krav om evaluering, elevplaner og bedømmelse, og pædagogiske koncep-

ter som LP-modellen og logbog, volder besvær. Eksempelvis vælger Mette logbog som en evalue-

ringsmetode, som hun får igangsat i danskundervisningen, men aldrig fulgt op på. Og Søren ople-

ver arbejde med narrativer ud fra LP-modellen i vejledning som noget der skaber afstand til prak-

sis, mens han får mere ud af konkret samtale og analyse af den undervisning, der lige er foregået. 

Det kan være vanskeligt at forbinde disse koncepter med egne pædagogiske ideer om undervis-

ning, og der kan opstå et udvendigt forhold til dem, så de virker mod hensigten og skaber større 

distance til praksis.  

 

Hvordan kan udvikling af dømmekraft fremmes gennem uddannelse og vejledning?  

Mange af de svære situationer omkring klasseledelse og relationer til elever, der opstår i praktik-

ken, er noget som det er vanskeligt at forberede sig på for de studerende, fordi de drejer sig om 

sammenhænge, som er umulige at forudse og overskue, og derfor ikke er noget, som man kan 

planlægge sig ud af, heller ikke i vejledning.  Ifølge Mettes praktikvejleder er handlinger i sådanne 

situationer et spørgsmål om erfaring med, hvad der kan være ’gode måder at gøre tingene på’, 

som man lærer gennem erfaring. Hun ser det som vejlederens opgave at stille spørgsmål om det, 

som den studerende ikke kan få øje på af sig selv, og at give gode råd, så den studerende kan se, at 

’en anden måde at gøre det på’ måske kan være bedre.                                                                        
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 Men samtalerne i netværksgruppen er også et forum, hvor de studerende kan dele erfaringer, og 

hvor de kan arbejde med at verbalisere og tale om de vanskelige situationer på en måde, så de 

subjektive oplevelser ikke bliver tabuerede, men kan komme frem. Det gælder f.eks. oplevelser af 

afmagt og laden stå til overfor moralsk mod til at tage vanskelige samtaler i klassen, og oplevelser 

af tvivl i forhold til forståelse af elevernes reaktioner, som kan være med til at udvikle etisk op-

mærksomhed og sensibilitet. Samtalerne er udenfor pensum og bedømmelse, og dermed fri for 

teoretisk dogmatik, hvilket giver mulighed for at forholde sig undersøgende og finde flere perspek-

tiver på de komplekse og mangetydige praksissituationer. Men det vil være betydningsfuldt også i 

undervisningen at arbejde med at ”tænke teoretisk over praksissituationer”( jf. Andersen & We-

ber, 2009), så man udnytter distancen fra praksis til at tænke i alternativer, for handletvangen i 

praksis lægger et tilpasningstryk på de studerende, som man også kan se i materialet.  

På spørgsmålet til vejlederen om hvad hun oplever at de studerende kan have svært ved, siger 

hun: ’Måske samtalen med en elev, ikke lige er at løse en konflikt måske, men at gå mere ind i: 

hvad er det lige, der rører sig der, det er også noget med modenhed at gøre, og noget med erfa-

ring. Og nogen gange er det den bløde hånd man skal bruge, altså man kan godt sige, at der skal 

være konsekvens og sådan noget, men man skal heller ikke være stupid og sige, at der skal være 

konsekvenser på alt, det kan godt ske, at man skal gøre noget andet der, og der tror jeg, at prakti-

kanterne de kan lære noget ved at se, hvordan den faste lærer kan takle nogen ting’. 

Den egentlige pædagogiske ekspertise: pædagogisk forståelse, eller det at tænke og handle pæda-

gogisk ( jf. Klafki, 2004),  kan man se hos den erfarne lærer som en intuitiv og spontan vurdering af 

det dannelsespotentiale, som opstår i de forskellige situationer, jf.også  Dreyfus og Dreyfus’ be-

greb om intuitiv ekspertise. Der behøver ikke kun at være én rigtig handling, for der er tale om en 

pædagogisk relation, hvor lærerpersonligheden har betydning. Den pædagogiske ekspertise er 

personbåren, eller indekseret, som Harald Grimen (2008) kalder det. Det er ikke en fejl, at lære-

rens subjektivitet og livshistoriske forudsætninger spiller en stor rolle, og heller ikke noget der gør 

det pædagogiske arbejde mindre kvalificeret. Men det betyder, at der nødvendigvis er usikkerhed 

forbundet med skøn, jf. ’skønnets byrder’, som de studerende helt konkret oplever, når de står i 

klassen og skal træffe situationsbestemte afgørelser. Udvikling af den pædagogiske ekspertise som 

god dømmekraft forudsætter et personligt afklaret norm- og vidensgrundlag, hvor den studerende 

kan tage reflekteret stilling til både hvad der er god undervisning og et godt læringsmiljø. Den kan 

fremmes gennem fælles studier og diskussioner om normative spørgsmål, men den kræver også 

viden og erfaringer om, hvad der er muligt, og hvad der skal til for at kunne gøre det man gerne vil. 

Og kræver også mod til at bruge sin fantasi og forestillingsevne, turde eksperimentere, og gøre 

noget man ikke ved hvordan virker.  

Praksislæring finder sted gennem erfaring, men også gennem mimesis, andres erfaring. Det er et 

problem, at der ikke findes tilstrækkeligt materiale, som er egnet til at formidle og kommunikere 

om pædagogiske hverdagssituationer med de etiske og pædagogisk problemstillinger, de rummer, 

som baggrund både for analyse, kritik og overvejelser om handlemuligheder. Praktiklærerne selv 
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har svært ved det, da det pædagogiske fagsprog er et ’andetsprog’, som er blevet glemt. Her kan 

det være et perspektiv med samarbejde om undersøgelser og materialer, der kan vise og verbali-

sere den intuitive ekspertise hos de erfarne praktiklærere, f.eks. på film, og i fortællinger og case-

stories.  

Arbejde med virkelige cases og konkrete analyser af praksissituationer vil sammen med teoretiske 

studier og udviklingsarbejder være relevant praksis i fagene på uddannelsen, og er også noget som 

allerede foregår (se f.eks. Nielsen, 2011). Men der er grund til at arbejde mere med spørgsmålet 

om, hvordan man egentlig kan vurdere kvalitet i det pædagogiske arbejde. Hvordan kan de evalue-

rings- og bedømmelsesformer man anvender i uddannelsen i højere grad få fokus på den pædago-

giske ekspertise som en pædagogisk forståelse, der er personbåret, tænker i helheder og sam-

menhænge, og hvor fantasi og forestillingsevne spiller en rolle?            

Det er mere end et spørgsmål om praktisk argumentation, at give begrundelser for handling ud fra 

en konkret situationsbedømmelse i forbindelse med en lærerfaglig norm og viden. Og der opstår 

problemer, når lærerkompetencer skal vurderes gennem den institutionaliserede dømmekraft. 

Problemet kan være, at subjektivt erfarede dilemmaer udgrænses og tabuiseres, f.eks. fra praktik-

portfolien, men også fra andre opgaver, så der opstår et urealistisk og harmoniserende billede, en 

illusion om professionalisme, der bliver ukritisk, jf. Andersen (2011), Krogh-Jespersen (2005). Der 

er tale om et pædagogisk paradoks, hvor den institutionaliserede dømmekraft kvæler det, som 

den skulle forsøge at sikre, f.eks. gennem øget fokus på evaluering med detaljerede målbeskrivel-

ser.     

I vurderingskriterierne til bacheloropgaven er undersøgelseskompetence med bevidsthed om inte-

ressemodsætninger og dilemmaer blevet skrevet ind efter læreruddannelsesreformen fra 2006. 

Begreberne om dømmekraft og skøn kan måske være med til også at gøre den akademiske opga-

vegenre mere åben overfor det, der kunne være anderledes, jf. Aristoteles praksisbegreber, og 

dermed åbne for både kritikkens og fantasiens mulighed? 
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