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1. Sammenfatning 

Nærværende rapport formidler resultaterne af et forskningsprojekt, vi som forskere fra 

VIA Profession og uddannelse har gennemført i samarbejde med lærere, ledere og 

skoleforvaltning i Odder Kommune i perioden januar 2017 - juni 2019. Projektet tager 

afsæt i en efterspørgsel fra Odder om at udvikle en mere dannelsesorienteret skole i en 

tid med et dominerende fokus på læring og uddannelse.  

Forskningen i dette samarbejdsprojekt har haft til hensigt at tilvejebringe viden om 

skolers og læreres arbejde med at udvikle en dannelsesorienteret undervisning i skolen. 

Mere specifikt har denne interesse været omsat i følgende to forskningsspørgsmål: 

1. Hvordan kan forskere, lærere, ledere og kommune komme til at forstå, 

begrebssætte og præcisere et fælles sprog for dannelse?  

2. Hvordan kan det fællesgjorte dannelsesbegreb omsættes, så det bidrager til, at 

lærerens dannelseshensigter ekspliciteres som begrundelser for deres didaktiske 

beslutninger. 

Undersøgelserne med afsæt i det første spørgsmål viser, at den proces, hvorigennem 

fælles sprog og begreber for dannelse udvikles og udvælges, er afgørende for, i hvilket 

omfang sproget integreres i lærerens refleksive praksis og dermed kan bidrage til en 

ændret didaktisk praksis. Hensigtsmæssigt er det, at den proces er fælles, ligeværdig og 

tidsmæssigt prioriteret, og at der bevidst arbejdes med at forskudte processer 

afstemmes og koordineres på tværs af forskellige organisatoriske niveauer. Desuden er 

det af betydning, hvordan processen med at definere og sætte sprog på dannelse, der 

opleves som et diffust og abstrakt begreb, grundlæggende forstås og gribes an.  

Dannelsesdimensionen i pædagogisk praksis modsætter sig på sin vis en endelig og 

entydig definition og begrebsliggørelse, da den vedrører barnets indre frigørelses- og 

myndiggørelsesproces, hvilken ikke kan måles, registreres, styres eller endeligt opnås. 

Derfor er det vigtigt at forstå det fælles udviklede sprog som ikke definerende og 

”lukkende”, men som sensibiliserende og åbnende – for at være bedst egnet i den 

pædagogiske diskurs om dannelse. Dvs. at sproget for dannelse ikke skal afslutte 

lærerens forståelse af dannelsen, men i stedet skal være åbnende således, at lærerne i 

deres praksis til stadighed kan undersøge og udvikle deres forståelse og sprog for 

dannelse i dialog mellem begreber og den konkrete undervisningspraksis, som gøres til 

genstand for refleksion. Projektet viste, at denne sensibiliserende og praksisknyttede 

tilgang til sprogliggørelsen af dannelse medførte, at lærernes brug af sproget 

resulterede i en større bevidsthed om dannelsesdimensionen og i et meningsfuldt 

samarbejde herom. I forhold til spørgsmålet om hvilken forståelse af dannelse, der er 

meningsfuld, viser projektet, at det begreb, som der blev udviklet om dannelse som 

forholdemåde, med baggrund i en kontinental tradition, tiltaler lærere og ledere, idet de 

oplever, at begrebet giver sprog til, hvad de selv omtaler som vigtige perspektiver på 

deres arbejde med elevernes dannelse. 

I forhold til spørgsmål to viste analyserne, at planlægning af undervisning med elevernes 

dannelse for øje kun vanskeligt kan operationaliseres, da den risikerer at medføre en 

mål-middel-tænkning, som er i direkte modstrid med selve dannelsesintentionen og ikke 

opleves meningsfuld i lærernes arbejde. Det viser sig helt afgørende ikke at lægge en 
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mekanisk kausalitetsforståelse til grund i planlægningen, men at give plads til 

dannelsesintentioner i det didaktiske arbejde, baseret på en bredere, probalistisk 

pædagogisk-didaktisk kausalitet, som giver den konkrete pædagogiske praksis forrang 

og besinder sig på at træffe didaktiske valg, der skaber kvaliteter og potentialer i 

undervisningen, som ’sandsynliggør’ elevens dannelsesmulighed. Dette får som 

betydning, at den dannelsesorienterede didaktiske praksis på planlægningsniveau må 

forstås og italesættes eksperimentelt, og at dannelsesintentionerne og eventuelle 

dannelsesprocesser efterfølgende må reflekteres i lyset af selvsamme konkrete praksis 

og besindelse på elevernes åbne dannelsesmulighed. Til brug herfor bistår 

undersøgelsen lærerne med udviklingen af en dannelsesdidaktisk model, der bidrager 

med analytiske distinktioner mellem dannelsesintentioner, didaktiske beslutninger og 

didaktiske rammebetingelser – og modsætningsforholdene herimellem. 

Undersøgelsen viser desuden, at udviklingen af en dannelsesorienteret didaktisk praksis 

kan fremmes i samarbejdet mellem lærerne gennem strukturerede dannelsesdidaktiske 

samtaler, der giver rum for sådanne refleksive processer om dannelsesdimensionen i 

undervisningen. Til brug herfor har samarbejdet med lærere og ledere ligget til grund for 

udviklingen af en samtaleguide, hvis struktur og indhold understøtter lærerne i at 

udvikle et fælles sprog om dannelse og forholde sig til sandsynliggjorte sammenhænge 

mellem deres didaktiske valg, undervisningens kvaliteter og elevernes 

dannelsesmuligheder i en konkret undervisning. 

Disse indsigter sammenfattes i rapportens konklusion og efterfølges af et mere 

diskuterende afsnit, hvor der stilles spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er 

hensigtsmæssigt at insistere på professionalisering gennem en fælles sproglighed om 

dannelse i skolen. Derudover præsenteres en diskussion af, hvilke konsekvenser 

dannelsesorienteringen har for organisering og ledelse af skolen i feltet mellem det 

normative og deskriptive, samt om og hvordan dannelsen overhovedet kan tilgodeses 

didaktisk.  

 

Rigtig god læsning! 
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2. Introduktion og baggrund 

 

2.1 Introduktion til forskningsprojektet 
Nærværende rapport formidler, som angivet, resultaterne af et forskningsprojekt, der er 

udført i forbindelse med et 5-årigt skoleudviklingsprojekt i Odder Kommune. 

Kommunens byråd (det politiske udvalg ’Børn, Unge og Kulturudvalget’) besluttede i 

2017, at de frem mod 2023 ville arbejde med ’dannelsesmål’ i det kommunale 

skolevæsen.  

Formålet med skoleudviklingsprojektet var, at Kommunens ”Børn og unge dannes til at 

være aktive og bevidste medborgere, som gennem hele livet kan forholde sig til egen 

læring og den omverden, de er en del af”. Formålet skildrer således en kommunal 

bevågenhed på dannelsesaspektet af skolens dobbelte formål (mere herom i afsnit 2.2).  

Kommunen valgte at rette henvendelse til VIA Profession og Uddannelse, hvorefter der 

blev etableret et samarbejde med os, de deltagende forskere. Niels Tange og Thomas 

Iskov blev tilknyttet i foråret 2017 og Tina Duedahl i foråret 2018. Sammen med 

forvaltningens skolechef og de kommunale skoleledere indgik vi i projektets styregruppe 

i en dobbeltrolle – dels som forskere, dels som konsulenter.  

Kommunens primære hensigt var at kvalificere skolernes arbejde med dannelse. Dette 

igennem fællesgørelsen af et dannelsesbegreb, som kunne bidrage til et fælles sprog 

herom og finde anvendelse i praksis i arbejdet med at formulere dannelsesmål for 

undervisningen og evaluere opfyldelsen af disse. I den indledende proces ekspliciterede 

vi, på møder i styregruppen, vores forbehold og betænkeligheder ved at lade dannelse 

’målsætte’ og ’evaluere’, og vi fandt frem til en fælles interesse i at afsøge mulighederne 

for at professionalisere lærernes dannelsesdidaktiske praksis gennem udviklingen af et 

fælles sprog om dannelse med henblik på at fremme ekspliciteringen af 

dannelsesforståelser og -begrundelser for didaktiske valg som led i lærernes refleksive 

praksis.  

I samarbejde med styregruppen, ledere, lærere og pædagoger på de respektive skoler 

udviklede og fællesgjorde vi på denne baggrund et dannelsesbegreb om forholdemåder, 

ligesom vi i iterative forløb udviklede og afprøvede en dannelsesdidaktisk model i 

såkaldte prøvehandlinger med teamorganiseret planlægning af undervisning, samt en 

samtaleguide til brug for dannelsesdidaktiske samtaler i lærerteams.  

2.1.1 Afgrænsning af forskningsspørgsmål 
Med afsæt i den overordnede interesse i at udvikle viden om, hvordan man i et 

samarbejde mellem de omtalte parter kan bidrage til at lærerne udvikler en 

dannelsesorienteret didaktisk praksis, har vi forfulgt nedenstående to 

forskningsspørgsmål, som søges besvaret i rapporten: 

1. Hvordan kan forskere, lærere, ledere og kommune komme til at forstå, 

begrebssætte og præcisere et fælles sprog for dannelse?  
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2. Hvordan kan det fællesgjorte dannelsesbegreb omsættes, så det bidrager til, at 

lærerens dannelseshensigter ekspliciteres som begrundelser for deres didaktiske 

beslutninger? 

Vi spørger altså til flere genstandsfelter. Det første spørgsmål adresserer udviklingen og 

fællesgørelsen af et begreb og sprog om dannelse, mens det andet spørgsmål spørger til 

udviklingen af en dannelsesdidaktik, der indebærer forudgående dannelsesintentioner 

og ekspliciteringen af disse som baggrund for didaktiske valg.  

Vi spørger til ’hvordan’, og svaret afgrænses af det pågældende samarbejde, og altså til 

den viden vi har frembragt ved at udvikle begrebet og didaktikken til denne lejlighed og 

afprøvningen af disse i denne kommune, på disse skoler, blandt disse lærere på den 

måde, vi har gjort det. Rapporten formidler således viden om dannelsessprog og -

didaktik i lyset af vores konkrete samarbejde og tiltag. Vi spørger med vilje ikke til ’hvad’ 

eller ’hvorfor’, da den primære interesse er at udvikle viden om og bidrage til en 

’praksis’. Undersøgelsen fordrer dog nødvendigvis udviklingen af et dannelsesbegreb og 

af dannelsesdidaktisk tænkning.  

Vores undersøgelse og besvarelse af spørgsmålene indebærer desuden en afgrænsning 

med hensyn til ’dannelsesdidaktisk praksis’, hvilken forstås som lærernes arbejde med 

dannelse i deres planlægnings- og refleksionspraksis, og altså ikke som led i 

gennemførelsen af den konkrete undervisningspraksis. Dette ud fra en grundantagelse 

om, at dannelse er et indre anliggende, der ikke kan styres eller iagttages, og som 

vedrører den enkelte elevs frihed. Vi undersøger lærernes forståelse og 

dannelsesdidaktiske planlægning og refleksion, som denne fremtræder sprogligt i 

samtaler og beskrivelser af dannelseshensigter, mv. Dette ud fra en præmis om, at den 

pædagogiske praksis og lærernes intentioner kan have betydning for elevernes 

dannelse. Således er genstandsfelterne udviklingen af et fællesgjort dannelsesbegreb og 

en dannelsesdidaktisk planlægnings- og refleksionspraksis, mens studieobjekterne, vi 

tilgår for at opnå viden herom, er sproglige repræsentationer af lærernes forståelser og 

praksis igennem forskellige former for empiri.  

Med baggrund i vores involvering i skoleudviklingsprojektet, og med inspiration fra den 

empiriske dannelsesforsknings ambition om at skoleforskning skal foregå i 

spændingsfeltet mellem det teoretisk normative og det empirisk deskriptive, placerer 

projektet sig metodisk inden for det deltagende paradigme i en kombination af en 

Aktionsforskning (AF) og Design Based Research (DBR). Empirisk dannelsesforskning 

spørger til relationerne mellem empiri, teori og praksis, og selvom vi er interesserede i 

at fremme elevernes dannelse, er det ikke den, vi studerer empirisk, men som nævnt 

lærernes intentioner og sproglighed herom. Empirien analyseres gennem tre centrale 

temaer fra samarbejdsprocessen, henholdsvis: udvikling af dannelsesbegrebet, 

gennemførelse af didaktiske prøvehandlinger og udvikling og gennemførelse af 

dannelsesdidaktiske samtaler. Analysen tager afsæt i Kemmis’s (2014) praksisteori mhp.  

at skabe teoretisk blik for om, og i hvilket omfang forskningsprojektets sigte mod en 

forandret praksis indfries. 

 

I det følgende afsnit udfoldes baggrunden for Odder Kommunes skærpede bevågenhed 

mod skolens dannelsesopgave og intentionen om at professionalisere lærernes praksis.   
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2.2 Baggrund for projektet: En øget bevågenhed på skolens dobbelte formål 
Som angivet ovenfor har Odder Kommune, som store dele af landets øvrige kommuner, i 

en tid som ellers har været orienteret mod læring og uddannelse, fået en øget interesse 

i arbejdet med skolens dannelsesopgave.  

Det danske skole- og uddannelsesvæsen er traditionelt set forankret i det såkaldte 

dobbelte formål (Hammershøj, 2017), hvilket implicerer, at skolen har den dobbelte 

opgave: at uddanne eleverne til at blive dygtige til fagene, tilegne sig viden, færdigheder 

og kompetencer og samtidigt understøtte elevernes dannelse; deres menneskelige 

udvikling imod dét at blive frie, selvstændige og myndige individer. Skolen skal altså 

både støtte barnet til at blive noget og til at blive nogen, til at blive borger og menneske 

(Komischke-Konnerup, 2016) til at blive kvalificeret og subjektificeret (Biesta, 2014). Kort 

sagt skal skolen både uddanne og danne. 

Med indførelsen af skolereformen af 2014, og dens særlige fokus på mål og målstyring, 

påpeges det fra mange sider, at der er tale om et udpræget fokus på 

uddannelsesdimensionen med risiko for ubalance i forholdet mellem dannelse og 

uddannelse (Nepper-Larsen, 2016; Kemp, 2015; Rømer, Tanggaard og Brinkmann, 2014). 

Dette medfører i den danske skole og uddannelsesverden en intens debat mellem 

fortalere for hhv. dannelse og uddannelse. En debat, som ifølge bl.a. Hermann (2016) 

bliver ufrugtbar og dikotomisk, og som efterlader skolen i en såkaldt benlås.1  

I mellemtiden har debatten påvirket det politiske niveau, og undervisningsminister 

Merete Riisager proklamerer i 2017 en opblødning på det ensidige fokus på uddannelse. 

Ministeren nedsætter i 2018 en rådgivningsgruppe, der udarbejder anbefalinger under 

overskriften formål og frihed (Tanggaard et al., 2019), og i 2019 sker der en lempelse af 

fagenes fælles mål - og igen italesættes undervisningens indholdsdimension og lærerens 

dømmekraft som centrale. 

I dette projekt placerer vi os hverken i dannelses- eller uddannelseslejren, men søger at 

komme ud af ’benlåsen’ ved netop at forstå skolens formål som dobbelt, hvorved skolen 

skal både danne og uddanne. På den måde tager vi afstand fra tendensen til 

dikotomisering. Det betyder, at vi betragter forholdet mellem dannelse og uddannelse 

som et dialektisk forhold, hvor de to yderpunkter gensidigt skal udfordre og kvalificere 

hinanden. Men idet der (som beskrevet) kan identificeres en dannelsesglemsel i tiden, 

er det nødvendigt at fremhæve og fremskrive denne position begrebsligt og strukturelt.  

Vi betragter samarbejdet med Odder Kommune som et forsøg på netop at finde veje til, 

hvordan dannelse kan forstås og ”gøres” så skolen igen - og på nye måder - kan placere 

sig i det rette spændingsfelt mellem uddannelse og dannelse. 

I det følgende afsnit udfoldes en begrundet læsevejledning, der søger at klargøre, 

hvordan rapporten er bygget op med henblik på at redegøre for den forskningsmæssige 

                                                           
1 For en uddybende redegørelse for disse baggrundsforståelser om dikotomiseringen og de 
transnationale og nationalpolitiske bevægelser i uddannelsessystemet og betydningen heraf for 
skolekulturen og den pædagogiske praksis – og for dette forskningsprojekt, se 
projektbeskrivelsen på UC-viden: 
https://www.ucviden.dk/portal/files/54823506/projektbeskrsUCVIDENjuni18.pdf   

https://www.ucviden.dk/portal/files/54823506/projektbeskrsUCVIDENjuni18.pdf
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praksis samt de teoretiske, metodiske og empiriske tiltag som baggrund for besvarelsen 

af forskningsspørgsmålene.  

2.3 Læsevejledning 
Indledningsvis har vi introduceret til undersøgelsen ved at placere den i sammenhæng 

med Odder Kommunes udviklingsprojekt og afgrænse de forskningsspørgsmål og 

præmisser, der ligger til grund for forskningsprocessen og formidlingen heraf. Dernæst 

har vi placeret undersøgelsen som særligt relevant for den del af skolens dobbelte 

formål, der refererer til dannelsesopgaven, men som vi betragter i et dialektisk forhold 

med uddannelsesformålet og i lyset (eller måske snarere skyggen) af de tendenser, der 

den seneste tid har præget skolen med en efterspørgsel efter standardisering, 

dokumentation og synliggørelse. 

På denne baggrund udfoldes i det følgende de metodiske positioner og greb 

undersøgelsen er et udtryk for. I videnskabsteoretisk perspektiv henføres den under ’det 

deltagende paradigme’ til et bredt vidensbegreb baseret på pragmatiske og 

hermeneutiske erkendelsesprocesser i en eksperimenterende udveksling med 

omverdenen. Metodologisk udfoldes forskningen som empirisk dannelsesforskning i 

feltet mellem den pædagogisk-normative teoretiske forskningstradition, og 

uddannelsesforskningens mere empirisk-deskriptive tilgang ud fra en betragtning om, at 

pædagogisk praksis foregår i dette spændingsfelt. Metodisk beskrives forskningen 

derefter som inspireret af aktionsforskning i traditionen fra Lewin (Nielsen, 2004) som 

en kollektiv strategi mellem forskere og deltagere med henblik på at løse et problem og 

eksplorativt at generere ny viden ved hjælp af en særlig grundsystematik, hvor viden 

samskabes mellem forskere og praktikere, som dels har lokal praksisgyldighed og mere 

global, teoretisk gyldighed. Der er dog ikke tale om ideel aktionsforskning, særligt pga. 

begrænsninger ved inddragelsen af praktikernes perspektiver, hvorfor undersøgelsen 

også perspektiveres til Design Based Research og vores udspil og afprøvning af 

dannelsesbegreb, didaktisk planlægningsmodel og samtaleguide som ’designs’, der mere 

afprøves og kvalificeres end udvikles eksplorativt i samarbejdet. Forskningen spejles i 

begge tilgange og desuden i et begreb om følgeforskning i kraft af de løbende 

erkendelser, der korrigerer det kommunale projekt, og i slutningen af afsnittet betragtes 

forskningen derfor som en slags bricolage. 

Efter beskrivelsen og begrundelsen af undersøgelsens metodiske tiltag følger en 

metodekritisk diskussion, som først koncentrerer sig om undersøgelses gyldighed ved at 

diskutere, i hvilken grad, vi har undersøgt det, der var hensigten på måde, som 

metoderne angiver, og hvorledes fremstillingen er transparent. Dernæst ses kritisk på 

det at ville undersøge subjektivitet og bevidsthedsindhold empirisk, og på triangulering i 

denne sammenhæng.  

Så følger to afsnit om det teoretiske grundlag for undersøgelsen. Her præciseres det, at 

vi ikke søger at definere men afgrænse en bred forståelse af dannelse under 

hensyntagen til den skolepædagogiske praksis og skolens formålsparagraf. Dannelse 

udfoldes som både proces og mål, og dannelsesforståelsen via et begreb om etiske, 

æstetiske, kritisk-konstruktive, selvoverskridende og demokratiske forholdemåder, som 

refererer til en tysk-dansk tradition. 



9 
 

Som del af det teoretiske grundlag udfoldes derpå den dannelsesdidaktiske tænkning, 

der ligger til grund for projektet og installerer læreren som intentionelt handlende på et 

pædagogisk grundlag. Dannelsesdidaktikken illustreres med en model, der prioriterer 

intentionen og de begrundelser, læreren har for undervisningen, men ser den i 

sammenhæng med den konkrete pædagogiske praksissituation, eleven, rammerne og 

de didaktiske beslutninger. 

Analyseafsnittet indledes med en redegørelse for analysestrategien. Derpå følger en 

analytisk beskrivelse af samarbejds- og forskningsforløbet i Odder som deltagende 

forskningsproces. Derefter følger tre delanalyser af henholdsvis det fællesgjorte 

dannelsesbegreb, prøvehandlingerne og de dannelsesdidaktiske samtaler. Disse tiltag 

analyseres som ændringer af praksisarkitekturen med henblik på identifikation af 

dannelsesdidaktisk praksis, hvorfor praksisteori ved Kemmis m.fl. (2014) forinden 

udfoldes som forståelsesramme. De ændrede praksisarkitekturer analyseres slutteligt i 

praksisøkologisk perspektiv.  

Efter analyserne følger konklusionen, som skrives op imod hver af de to 

forskningsspørgsmål og danner baggrund for en diskussion om det at insistere på en 

fælles sproglighed om dannelse i skolen, betydningen af at arbejde med dannelse for 

organisering og ledelse af skolen, samt om at ville arbejde didaktisk med dannelsen. 

Diskussionen udmøntes slutteligt i nogle anbefalinger til udviklingen af en 

dannelsesorienteret praksis. 
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3. Metode 

 

3.1 Videnskabsteori 
Jævnfør involveringen i Odder Kommunes skoleudviklingsprojekt, forstår vi vores egen 

deltagelse inden for et ’deltagende paradigme’ (Denzin & Lincoln, 2011), hvor det er et 

succeskriterium, at forløbet bidrager til en ændring af praksis på skolerne eller i 

kommunen - og naturligvis hos de elever dannelsen er henvendt til (Denzin & Lincoln, 

2011). 

Forskningen indebærer ontologisk, at projektets viden og resultater betragtes som 

samskabt mellem forskere og praksisfeltet; forvaltning, ledelse og lærere. Projektet er 

funderet på, at viden bliver til af afprøvende, eksperimenterende, udforskende og 

praktisk vej i konteksten. Der opereres med et bredt vidensbegreb i overensstemmelse 

med Guba & Lincolns beskrivelse af epistemologien i den deltagende forskning: Critical 

subjectivity in participatory transaction with cosmos; extended epistemology of 

experiential, propositional, and practical knowing; co-created findings (Guba & Lincoln, 

2005, s. 195 I Denzin & Lincoln, 2011, s. 103). 

Citatet henviser til den deltagende forskningseksperimenterende tilgang og udveksling 
med omverdenen. I denne udveksling mellem deltagere og omverden og mellem 
deltagerne indbyrdes bliver viden til i brydninger mellem horisonter, traditioner, 
forforståelser og fortolkninger, der indebærer ændrede horisonter og nye forståelser. 
Undersøgelsesarbejdet er dermed overvejende hermeneutisk med bestræbelsen på en 
analytisk baseret fortolkning i en dialektik eller cirkelbevægelse mellem det som 
kommer fænomenologisk til syne og vores forforståelse, eksplicitte perspektiver og 
begreber (Rønholt, m.fl, 2003). Gadamer tilbyder ikke en metodisk procedure for en 
sådan erkendelsesbevægelse, men betragter sit hermeneutiske ærinde som en 
klarlægning af de betingelser, hvorunder forståelsen sker (Gadamer, 1960). Dermed bør 
den epistemologiske grundfigur, forståelsens cirkelbevægelse, ikke forstås som en 
metodisk cirkel, men som beskrivelsen af et ontologisk strukturmoment ved forståelsen.  
 

3.2 Metodologi 
På metodologisk niveau undersøges participatorisk i et samarbejde, hvor de delte 
praksiserfaringer bliver primære for undersøgelsens resultater. Samarbejdet mellem 
forskerne og Odder Kommunes forvaltning, skoler, ledere og lærere udgør således 
fundamentet for videnskabelsen og undersøgelsen af lærernes planlægnings - og 
refleksionspraksis. Som det er fremgået, er deltagende forskning den ramme, hvorunder 
studierne må forstås. Denne forskning er desuden underordnet empirisk 
dannelsesforskning på metodologisk niveau. 
 

3.2.1 Empirisk dannelsesforskning 
I dette projekt undersøger vi dannelse som begreb og fænomen i skolen. Det betyder, at 

vi forstår dannelse både som et pædagogisk-normativt teoretisk begreb, der foreskriver, 

og som et empirisk fænomen der kan beskrives og kan ”ske” i samspil med de 

pædagogisk-didaktiske beslutninger og handlinger, læreren foretager. På denne 

baggrund er den forudsætning helt fundamentalt i projektet, at eleven kan træde og 

træder ind i dannelsesprocesser (Oettingen, 2018). 
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Det er umiddelbart vanskeligt at finde forskningsmetodisk opbakning til denne tilgang. 

Grunden til dette er, at pædagogisk forskning traditionelt deler sig i to. På den en side 

den pædagogisk-normative teoretiske forskningstradition, der groft sagt understreger 

dannelsens usynlighed og på den anden side den empirisk-deskriptive tilgang, der alene 

forholder sig til det synlige og målbare (Oettingen, 2018). Vi er inspireret af et nybrud 

inden for dansk uddannelsesforskning, der går under betegnelsen empirisk 

dannelsesforskning, og som udfordrer denne opdeling ved at påpege, at pædagogisk 

praksis altid foregår i spændingsfeltet mellem det normative og det deskriptive.  Herved 

præciseres det, at forskning i pædagogik skal befinde sig i dette spændingsfelt, hvor den 

eksempelvis kan udmøntes som empirisk efterprøvning af normative forestillinger og 

konkret praksis i et forsøg på at bygge bro mellem empiri og normativitet, mellem 

uddannelsesforskning og pædagogik (Oettingen, 2018). 

Dette projekt henter inspiration fra empirisk dannelsesforskning særligt på følgende to 

områder: 

1. Som udgangspunkt - og i løbende dialog med praktikerne - udvælger vi 
pædagogisk normativ teori som oversættes til teoretiske samlebetegnelser, der 
søger at indfange essenser, parallelle pointer og træk i anerkendt dannelsesteori 
(f.eks. forholdemåde-begrebet). Disse begreber oversættes yderligere til sprog 
for dannelsesprocesser som konkrete fænomener, der faktisk sker eller foregår i 
pædagogisk praksis (f.eks. forholdemåderne, tegnene og didaktiske beslutninger 
som lærerens intentionalitet). Oversættelsen foregår i spændingsfeltet mellem 
dannelse som begreb og fænomen og søger at finde veje til samspil mellem de 
to. Dette samspil kan gensidigt udvikle pædagogisk praksis og pædagogisk teori.  
Projektet bæres altså af en forståelse af dannelse både som normativt begreb 
og som fænomen og udfolder sig som en afsøgning af samspillet mellem disse 
to. Vi forstår dette som et grundelement i empirisk dannelsesforskning 
(Oettingen 2018).  
 

2. Pædagogisk praksis generelt, og specifikt lærernes planlægning og samtale om 
den undervisning og de didaktiske valg som lærerne træffer på baggrund af 
ekspliciterede, sprogliggjorte dannelsesintentioner, betragtes først og fremmest 
som et intentionelt og eksperimentelt forehavende med det formål at udkaste 
og bestemme mening. I feltet mellem teori, empiri og praksis søger vi viden ved i 
samarbejde med praktikerne at afprøve, aktionere, reflektere og prøve nyt. 
Derved udfordres en ren kausal, instrumentel og teknisk tilgang til pædagogisk 
praksis (Oettingen 2018). Denne forståelse søges tydeliggjort for lærerne forud 
for deres eksperimenterende prøvehandlinger og vil være bestemmende for, 
hvorledes vores dannelsesdidaktiske samtaler med lærerne gennemføres.  

 

I vores tilgang til den empiriske dannelsesforskning går vi ikke ind i en nærmere 

diskussion om i hvilken grad dannelse som fænomen kan tilgås direkte empirisk. I 

nærværende projekt, dets proces og design, vil vi ikke undersøge elevernes dannelse 

direkte. Vores empiri består alene af lærerens fortællinger, planlægning og beskrivelser 

af pædagogisk praksis, der begrundes vha. sprog om dannelsesdimensionen. På den 

måde bliver vores forskningsmæssige adgang til den pædagogiske praksis alene sproglig 

og begrebslig, idet den sproglige udlægning bliver vores analytiske objekt, mens 
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dannelsen som begreb og fænomen - i lærernes perspektiv - er den egentlige 

analysegenstand. Vores analyser baserer sig på teoretisk, begrebslig, værdimæssig 

indsigt, som møder et empirisk fokus på lærerens sproglige udlægning af dannelse. 

Vi er grundlæggende kritiske over for en for tæt kobling mellem dannelse som begreb og 

fænomen i kraft af en forståelse af dannelsesprocesser som indre. Denne position 

udfordrer et forehavende om at ville se, registrere og med sikkerhed identificere 

dannelse hos eleverne. I vores optik må enhver undersøgelse af dannelse derfor tilgås 

med varsomhed, og vi stiller os grundlæggende kritiske over for, om sådanne 

undersøgelser er mulige eller ønskværdige. 

Forholdet mellem det empiriske og teoretiske perspektiv er i vores udmøntning af den 

empiriske dannelsesforskning tilstræbt ikke-hierarkisk. Illum Hansen insisterer i bogen 

Empirisk dannelsesforskning (Oettingen 2018) på, at dannelse ikke alene kan tales om og 

begrebsliggøres, men kan ses - dog med en bredere epistemologi - end i rendyrket 

empirisk forskning.  

Dertil kommer andre forbehold for, at nærværende forskningsprojekt kun i en vis 

udstrækning kan betegnes som empirisk dannelsesforskning. Meget i dette 

forskningsprojekt oprandt fra os som forskergruppe og fra den strategiske ledergruppe i 

Odder Kommune. Det tilsidesætter i nogen grad den pædagogiske besindelse på, at 

praksis er primær i den forstand, at eventuelle teoretiske og normative antagelser går 

gennem lærerens pædagogiske ansvar og praksis! Når dette glemmes, indebærer det 

trods bestræbelsen på det modsatte en risiko for instrumentalisering, derved, at vi på 

afstand tilfører læreren noget, som efterprøves med en bestemt effekt for øje 

(Oettingen, 2018). Denne risiko er i projektet opvejet ved at indgå i et deltagende 

samarbejde med ledelse og lærere om at undersøge, hvorledes dannelseshensigter og -

mål kan begrunde og orientere undervisningen. 

3.2.2 Deltagende forskning 
Under den deltagende forskningsbrede eksperimentelle og participatoriske paraply er 

flere tilgange; aktionsforskning, Design Based Research, følgeforskning, 

interventionsforskning, innovationsforskning, etc., hvor projektet ikke kan placeres 

entydigt.  

Projektets ambition er at bidrage til at få alle niveauer med, hvorfor der samarbejdes, 

udforskes og undersøges på mange niveauer; kommune, forvaltning, styregruppe, 

ledelse, forskellige skoler, afdelinger, lærerteams og individuelle lærere. 

Forskningsprocesserne antager forskelligartet karakter på de forskellige niveauer og i de 

forskellige samarbejdskonstellationer.  

Som det fremgik ovenfor i omtalen af det videnskabsteoretiske niveau, betragtes viden 

som genereret af afprøvende, eksperimenterende, udforskende og praktisk vej i 

konteksten. Det indebærer et deltagende samarbejde, hvor de delte praksiserfaringer 

mellem de forskellige parter bliver centrale for undersøgelsens resultater. 

Det deltagende forskningsoverordnede mål er ændringer af praksis, og ændringerne 

baseres på …democratic participation between researcher and subject (Denzin & Lincoln, 

2011, s. 102). Denne præmis gælder i arbejdets første faser primært for samarbejdet og 
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videnudviklingen med forvaltning og skoleledere, hvor såvel indhold (fællesgjort 

dannelsesbegreb, didaktisk tænkning og modeller) som metode (etablering af udkast, 

drøftelser, afprøvninger) samskabes og udspringer af demokratisk dialog. Men der sigtes 

også mod en ændring af lærernes praksis - igennem anvendelsen af et mere præcist 

sprog, dannelsesdidaktik og i sidste ende mod ændringer i kraft et øget 

dannelsespotentiale i undervisningen og hos eleverne. Den deltagende forskning 

indebærer mange typer af erfaringer og data, og bearbejdningen heraf baserer sig på 

dialog, gruppens forskellige perspektiver, refleksivitet og kritisk selvbevidsthed.  

Projektet placerer sig under det deltagende paradigmes forskellige metodologiske og 

metodiske tilgange, og vi har valgt at positionere det i feltet mellem aktionsforskning 

(AF) og Design-Based Research (DBR). En beskrivelse af projektet imellem disse tilgange 

kan bibringe en indsigt og forståelse af projektet som er ærindet i det følgende. For 

begge tilgange gælder, at succeskriteriet er, at forløbet bidrager til en ændring af praksis 

i kommunen, på skolerne, blandt ledelse og lærere.  

I det følgende udfoldes projektet i forhold til de to tilgange med henblik på slutteligt at 

præcisere og illustrere dets placering i feltet. 

 

3.3 Metode 

 

3.3.1 Aktionsforskning med kommune, ledere og lærere 
Aktionsforskningen sigter mod et globalt perspektiv og en almen vidensproduktion, men 

indbefatter desuden aktionslæringsprocesser blandt aktører i skolernes konkrete praksis 

og dermed et lokalt perspektiv med relevans for de implicerede (Se kontinuum i Iskov, 

2011). I det lokale perspektiv er projektets formål ...continuing professional 

development of teachers: improving teaching skills, developing new methods of learning, 

increasing powers of analysis, of heightening self-awareness. Og aktionsforskningen er 

at forstå som …a small-scale intervention in the functioning of the real world and a close 

examination of the effects of such an intervention (Cohen, 2007, s. 297). I 

overensstemmelse med det globale perspektiv bør aktionsforskning ikke bare bidrage til 

praksis, men til en teori om uddannelse og undervisning med relevans for andre 

undervisere. I denne tanke, som er gældende for vores projekt, startes småt ved at 

arbejde med ændringer blandt få personer, som danner baggrund for formulering af 

mere generel viden og ekstensive forandringer, kritik af ideer, institutioner, som på 

længere sigt kan lede mod mere generelle reformer af etableret praksis. Vores hensigt 

er at udvikle lokal viden i kraft af ændrede praksisser, erkendelser, sprog, osv., hvor 

kravet er praksisgyldighed. Men også at udvikle global, generaliserbar viden, hvortil 

kravet er teoretisk gyldighed. 

I dette projekt kan man tale om, at ledere og lærere involveres i et aktionslæringsforløb, 

mens vi i samarbejdet mellem forskere, den strategiske ledergruppe og forvaltningen, 

repræsenteret ved den kommunale konsulent, har et forskningsfokus. Vi har mødtes om 

en problemstilling, der viste sig fælles og om en delt interesse i at udvikle viden om, 

hvordan man kan gøre arbejdet med dannelse på skolerne eksplicit og operationelt. 

Med dette som afsæt indgik vi et samarbejde med det dobbelte formål, der giver 
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aktionsforskning ’dobbelt gyldighed’: 1) Meningsfuldhed og anvendelighed for 

deltagende praktikere (praksisgyldighed), og 2) Almen og generel videnudvikling 

(teoretisk gyldighed).  

Forskningen kan beskrives som en aktionsforskningsproces, idet den i vid udstrækning 

søger at leve op til følgende karakteristika, som konkretiseres i afsnittet om metode og i 

selve analyserne:  

- Formålet er synligt, og værdien af den frembragte viden er forhandlet mellem 
deltagerne  

- Teori udvikles i en rekursiv bevægelse mellem praksis- og teoriudvikling. 
- Viden emergerer i aktionsforskningsprocessen og samskabes mellem forskere og 

praktikere.  
- Demokratisk baseret deltagelse, forskere og praktikere.  
- Deltagerperspektivet indebærer, at oplevede problemstillinger undervejs 

danner baggrund for handling og refleksion, som er uforudsigelig. 
- De fleste tilgange inden for AF har deres oprindelse hos socialpsykologen Kurt 

Lewin, hvor AF udgør en undersøgelsestilgang baseret på en kollektiv strategi 
mellem forskere og deltagere med henblik på at løse et problem og generere ny 
viden (Nielsen, 2004) 

- Aktionsforskningens grundsystematik (Lewin, 1948):  
1. Identificere fælles problemstillinger 

2. Formulere fælles handlemuligheder 

3. Afprøve handlinger 

4. Reflektere over handlingerne 

- Aktionsforskningen indebærer organiseringen af rum eller ’værksteder’ for 
refleksion, idéudveksling, læring, osv. 

- Forskningen baserer sig på mangfoldige datakilder - og beskrivelsen/ 
anvendelsen heraf tilstræbes at være så transparent og genkendelig som muligt. 

 
Der er dog også en række kendetegn ved projektet, der gør, at det ikke kan beskrives 

som et rent aktionsforskningsprojekt. Disse fremgår af det metodekritiske afsnit. 

3.3.2 Design-Based Research 
I relation til denne problematisering bliver spørgsmålet, hvad der er tale om, hvis der 

ikke er tale om ren AF. Og som nævnt placerer vi forløbet på en akse mellem AF og 

Design-Based Research. Den designbaserede tilgang indebærer, at forskningen baseres 

på den nye viden, der skabes, mens man udvikler, afprøver og forbedrer et design.  

Anvendelsen af designbegrebet gør tilgangen forskellig fra AF, når det defineres som ”... 

en systematisk, planlagt og gennemtænkt kolonisering af tid og rum i foretagenes 

tjeneste” (Wenger, 2004, i Gynther, 2012). Her spores en mere testende end eksplorativ 

tilgang, en mere teknisk instrumentel erkendelsesinteresse end en hermeneutisk, 

demokratisk og kritisk frigørende.  

Hos designteoretikeren Heskett forstås begrebet bredt som: ”… the human capacity to 

shape and make our environment in ways without precedent in nature, to serve our 

needs and give meaning to our lives” (Heskett, 2002 s.7). Dohn og Hansen anvender 

begrebet om formgivningsprocesser, der søger at realisere en bevidst intention (Dohn 
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og Hansen, 2016). Denne intention er ikke deltagernes, og som det fremgik ovenfor, er 

det ikke lærernes behov, udfordringer og intentioner, der er i fokus, men i højere grad 

vores som forskere, kommunens og ledelsens. Der interveneres, når lærerne ’udsættes’ 

for vores design - af planlægningsmodeller, prøvehandlinger, guider til didaktiske design, 

som vi forfiner og ændrer på baggrund af respons fra dem og udvekslinger, evalueringer 

og drøftelser i styregruppen. Disse rekursive bevægelser er delvist overlappende med 

AF, når designet afprøves og redesignes i iterative forløb.  

Der er også andre fællestræk mellem de to tilgange. Også DBR vil igennem intervention 

udvikle forståelse og forbedring, den udviklede viden genereres i iterative processer 

med afprøvning og forbedring, og deltagere fra praksis er uomgængelige partnere. 

Den samlede DBR-proces kan beskrives som et forløb fra 1. Problemidentifikation 

(forskere og praktikere i fællesskab), 2. Udvikling af løsningsforslag, 3. Iterative forløb 

(test og re-designing) og 4. Refleksion (udlede principper og udbrede designet). Gynther 

(2015) har uddybet og illustreret processen:  

Fig. 3.1 Design-Based Research (Gynther, 2015) 

 

I det følgende beskrives, hvordan vores forskning har karakter af DBR igennem en 
konkretisering af illustrationens punkt 1-4: 

1. Sammen med forvaltning og styregruppe har vi identificeret nogle 
problemstillinger, der knytter sig til arbejdet med dannelse i skolen. Disse har vi 
forud og undervejs noteret os i domænespecifikke teoridannelser. 
Problemstillingerne kan formuleres som spørgsmål om: 

o Hvordan man kan forstå dannelse?  
o Hvordan lærere forstår dannelse?  
o Hvordan man kan sætte mål op for arbejdet med dannelse?  



16 
 

o Hvordan man kan kvalificere arbejdet med dannelse? 
o Hvordan man kan tilgodese dannelsen igennem didaktiske valg? 

Disse problemstillinger er underbygget i vores teoretiske studier og erfaringer 
fra skolens dagligdag.  

2. Vi har udviklet løsningsforslag, designs eller prototyper, som er drøftet i 
styregruppen og efterfølgende sat i spil med medarbejderne. Det drejer sig om: 

A. Didaktisk planlægningsmodel 
B. Didaktisk samtaleguide  

3. Vi har afprøvet planlægningsmodellen ved at lade alle lærerne planlægge og 
skriftliggøre et forløb ved brug af den med efterfølgende præsentationer på en 
workshop. Den didaktiske samtaleguide er afprøvet på en kommunal 
pædagogisk dag, i workshops med alle medarbejdere og i gennemførsel af 
didaktiske samtaler med vejledere, ledere eller os som facilitatorer - og ændret 
undervejs som en følge af de tilegnede erfaringer med brugen af den, således at 
den foreligger i flere versioner. 

4. På baggrund af afprøvningerne analyseres, dokumenteres, fortolkes og 
genereres generelle indsigter, som vi teoretiserer over, almengør og 
afrapporterer - bl.a. i nærværende rapport. 
 

Projektet kunne ikke entydigt beskrives som AF, men heller ikke som DBR. Dette fordi vi i 

forskergruppen ikke har villet lave et design eller produkt. Vi gik åbne ind i et 

samarbejde om dannelse i skolen. Dette var på initiativ fra praksis, fra deltagerne 

forstået som kommune, forvaltning og ledelse. I tillæg er vores erkendelse ikke primært 

teknisk, instrumentel, men hermeneutisk mhp. forståelse og mening.  

Som nævnt placerer projektet sig mellem AF og DBR. Nogle af vores indsatser refererer 

mest til sidstnævnte, fx anvendelse af samtaleguiden i didaktiske samtaleguider med 

lærerteam og anvendelse af planlægningsmodellen i didaktiske prøvehandlinger. Andre 

elementer af det samlede projekt, fx samarbejde med styregruppen om 

problemstillinger, ideer og kvalificering af begreber og modeller har mere karakter af 

aktionsforskning. I grove træk kan man måske sige, at involveringen af lærerne mest 

minder om DBR, og at samarbejdet med styregruppen i højere grad har karakter af AF. 

Dette er forsøgt illustreret nedenfor, hvor også de supplerende empiriske studier er 

medtaget. 

Figuren illustrerer forskningsprocessen, men ikke som design i gængs forstand, da et 

sådan ikke har kunnet udarbejdes på forhånd, men er blevet til undervejs i kraft 

forskningens deltagende og eksplorative karakter. 
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Fig. 3.2 Forskningsprocessen – projektets placering mellem AF og DBR. 

 

 

 

Forskningsprojektet kan også med god ret diskuteres op imod en tilgang, man kan 

beskrive som følgeforskning. En sådan forskning har til opgave at generere viden om 

projektet ved at følge processen, samtidig med at forskningen undervejs i processen 

bringer viden tilbage til projektet med henblik på kvalificering. Følgeforskningens formål 

er at udvikle, kvalificere, vidensbasere, dokumentere og informere indsatsen og finder 

langt hen ad vejen sted som formativ evaluering. Men i modsætning hertil er vores 

interesse i højere grad udvikling af ny viden jf. aktionsforskning og DBR.  

Opsamlende positionerer kludetæppet af forskningstilgange og -metoder forskeren som 

bricoleur, der sammenstykker fortolkningen af forskelligartede repræsentationer, 

metoder, teknikker, redskaber inden for og mellem konkurrerende og overlappende 

perspektiver og paradigmer (Denzin & Lincoln, 2011).  

Denne forståelse af forskningen kalder på en integrativ metodisk tænkning og 

analysestrategi, der som nævnt ikke har været designet på forhånd, og hvorfor 

beskrivelsen af processen må tages med forbehold for, at samarbejdet og praksis har 

korrigeret og løbende ændret forløbet. Processen har ikke kunnet disponeres på 

forhånd, som den frembragte viden er den også emergeret undervejs. Der er i den 

forstand tale om en eksplorativ og integrativ metodik, der trækker såvel på teoretisk 

som empirisk undersøgelse med mulighed for triangulering og kommunikativ validering 

af forskningsmæssige fund.  

Det er en central pointe i Oettingens empiriske dannelsesforskning, at empirien gør 

pædagogisk teori tilgængelig i praksis og trykprøver teoriens samspil med praksis, den 
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bidrager til at verificere forskellige antagelser, men med det forbehold, at den 

pædagogiske teori ikke direkte kan anvendes i praksis, og at empirien ikke bare kan 

være dommer herover. I dette samspil yder empirien en refleksiv kritik af teorien 

(Oettingen, 2018). Dette indikerer en sammenbringen af teori og empiri, som betyder, at 

vi laver analyser, hvor vi analyserer begrebsstyret, og deduktivt undersøger med teori og 

teoretiske hypoteser. Men som en følge af det genstandsfelt, der refererer til 

lærersubjektiviteten og lærernes bevidsthedsindhold, går vi også datadrevet og 

induktivt til værks i nogle analyser for at tillade lærernes dannelsesforståelse og -

didaktik at fremtræde. Konkretiseringen af disse analysestrategiske tilgange udfoldes i 

relation til de forskellige delaspekter af undersøgelsen, fordi det gøres forskelligt for 

hvert undersøgelsesspørgsmål.  

Samarbejdsforløbet og aktionsforskningsprocessen er løbende beskrevet og begrundet i 

en forløbsprotokol. Nedenfor fremgår et minimalistisk display i form af en meget kort 

kronologisk optegning af de processer, der har medgivet vigtig empiri. I kolonnen til 

højre angives det primære empiriske materiale og dets relevans for de to 

forskningsspørgsmål, hvor ettallet i kolonnen til højre referer til spørgsmålet om, 

hvordan man i samarbejde kan forstå og udvikle et fælles sprog for dannelse og totallet 

til spørgsmålet om, hvordan dannelsesbegrebet kan bidrage som begrundelse for 

didaktisk praksis. 

 

Tidspkt. Aktivitet Empiri 

Forår 
2017 

Efterspørgsel fra Odder Kommune på bistand til at arbejde 
med dannelsesmål. 

 

Forår 
2017 

Møder i styregruppe (Forvaltning og strategiske 
skoleledere) om dannelse, dannelsesmål og evaluering 
heraf. Teoretiske studier og udarbejdelse af 
dannelsesforståelse og -begreb om forholdemåder. 

Odders projektbeskrivelse. 
Referater om forvent-
ningsafstemning. (1) 

Juni 
2017 

Møde med udvalgte lærere fra skolerne. Præsentation af 
dannelsesbegreb og -didaktik. 

Referat (1) 

Aug. 
2017 

Pædagogisk dag for alle lærere med præsentation af 
dannelsesbegreb og -didaktik samt igangsættelse af 
prøvehandlinger. 

Foreløbigt dannelsesbegreb og 
dannelsesdidaktik. (1) 

Sep. 
2017 

Styregruppemøde - opsamling på pæd. dag.  Den kommunale konsulents 
opsamling og revideret 
projektbeskrivelse. (1) 

Nov. 
2017 

Oplæg for de pædagogiske ledere om dannelse og 
dannelsesdidaktik. 

 

Nov. 
2018 

Styregruppemøde om opsamling på ledermødet og den 
fortsatte proces.  

Erfaringsopsamling om 
ledernes forståelser og 
ejerskab. (1) 

Nov. 
2017 

Møde med ressourcepersoner fra alle skoler. Evaluering af 
arbejdet med prøvehandlinger.  

Referat med ledernes 
erfaringsopsamling fra hver 
skole samt beskrivelse af 
gennemgående tendenser. 
Prøvehandlinger på skrift: 
lærernes dannelsesdidaktiske 
begrundelser. (1) (2) 

3. jan. 
2018 

Pædagogisk dag om dannelse i praksis. Præsentation af 
fund i prøvehandlingerne for alle lærere. Workshops med 
præsentation af prøvehandlinger.  

Observationer af 
lærerpræsentation af 
prøvehandlinger. (1) (2) 

31. jan. 
2018 

Møde med pædagogiske ledere om det forestående 
arbejde med dannelsesdidaktiske samtaler.  
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Mar-
apr 
2018 

Deltagende observation (med fokus på 
dannelsesbegrundelser) ved lærerteamsamarbejde om 
planlægning og evaluering af undervisningsforløb. (6 
observationer fra P.skole, 2 fra V.skolen) 

Feltnoter og refleksionsnotater 
fra deltagende obs. (2) 

Maj 
2018 

Møde om den fortsatte proces.  Rammepapir og 
samarbejdsaftale (1) 

Maj 
2018 

Møde med styregruppe. Præsentation af forskningstilgang 
(AF) og kursændring ift. at udvikle lærernes eget sprog om 
dannelse. 

Powerpointoplæg + referat (2) 

Sep-okt 
2018 

Workshops med ledere, vejledere og lærere om at afholde 
didaktiske samtaler 

Refleksionsnotater fra 
workshops (2) 

25. sep 
2018 

Styregruppemøde - evaluering på workshops om didaktiske 
samtaler 

Evalueringsspørgsmål og -
opsamling v/ kommunal 
konsulent. Referat. (2) 

Okt-dec 
2018 

Facilitering af didaktiske samtaler med 3 lærerteam fra 
hver skole 

Videooptagelser af 6 didaktiske 
samtaler. (1) (2) 

Dec. 
2018 

ERFA-samtaler med pædagogiske ledere og vejledere fra 
de tre skoler om hhv. organisering, dannelsesforståelser og 
dannelsesdidaktik 

Observationsnoter og 
referater. (1) (2) 

Dec. 
2018 

Afsluttende evaluering i styregruppen af hhv. organisering, 
dannelsesforståelser og dannelsesdidaktik - og et 
fremadrettet perspektiv. 

Observationsnoter. (1) (2) 

 
 

3.3.1 Metodekritisk diskussion 
 

Gyldighed 

Spørgsmålet om undersøgelsens gyldighed vedrører validiteten og dermed om vi 

undersøger det, der er hensigten – om vi får viden om, hvordan man i et samarbejde 

som det omtalte kan bidrage til, at lærernes dannelseshensigter ekspliciteres som 

begrundelser for deres didaktiske beslutninger. Dette diskuteres i det følgende, bl.a. ved 

hjælp af Dahler-Larsens (2002) begreber om håndværksmæssig validering, 

kommunikativ validering, transparens og det heuristiske kriterium.  

Jf. den empiriske dannelsesforskning har vi undersøgt dannelsesbegrebet og trykprøvet 

det empirisk, mens det fortsat må stå som et åbent spørgsmål, i hvilken grad vi har 

undersøgt dannelsesfænomenet (se afsnit 4: ”Teoretisk Grundlag” for udfoldelse af 

dannelse som begreb og fænomen). Vi har jo ikke været med i den didaktiske praksis på 

gennemførselsniveau, men på planlægnings- og refleksionsniveau. Med andre ord har vi 

ikke empirisk belæg for viden om, hvordan forholdemåderne har haft betydning for 

elevernes dannelsesprocesser, men hvordan de har haft betydning i lærernes 

refleksioner – om end dette også kan udfordres som gjort i nedenstående afsnit om 

empirisk viden om subjektiviteten. Vores adgang til lærernes dannelsesbegrundelser går 

via sproget, som i bedste fald kun indirekte afspejler lærernes dannelsesmæssige 

begrundelser. Når den pædagogiske praksis og den konkrete elevs dannelsesmulighed 

betragtes som primær for forståelse af dannelsesprocesser, er det ikke disse, vi har 

genereret viden om. Vi har i højere grad tilført lærerne noget, som efterprøves med en 

bestemt effekt for øje, ved at udvikle og formidle en dannelsesforståelse, som gerne 

skulle have betydning for lærernes planlægningsmæssige og refleksive didaktiske 

praksis.  
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Vi mener at have frembragt viden om, hvordan samarbejdet kan eller ikke kan bidrage til 

dannelsesdidaktiske begrundelser og refleksioner, men dette hovedsageligt i 

samarbejde med styregruppen, altså mellem os, den kommunale konsulent og de 

øverste ledere. Dette rokker ved ambitionen om en bæredygtig indsats, som gerne 

skulle have alle led med, og understreger, at aktionsforskningen har været i dette 

samarbejde, mens lærerne i højere grad har været inddraget i mere DBR-lignende 

processer, hvor de skulle bruge begrebet og afprøve den dannelsesdidaktiske model og 

den dannelsesdidaktiske samtaleguide. Aktionsforskningen kan siges at have haft 

praksisgyldighed i samarbejdet med styregruppen, og undersøgelsen at have teoretisk 

gyldighed for potentialet ved at samarbejde som dette.  

Samarbejdet i styregruppen har været demokratisk, åbent og dialogisk. Formålet har 

været kendt af alle deltagere, der i fællesskab har formuleret problemstillinger og 

handlemuligheder i organiserede ’rum’ for dette samarbejde, mens dette kun i 

begrænset udstrækning har været tilfældet for lærerne og de øvrige pædagogiske 

ledere. Det kan også udfordres, om lærerne reelt har været inddraget i et DBR-projekt, 

idet de iterative forløb har begrænset sig til enkelte afprøvninger af den 

dannelsesdidaktiske model bag prøvehandlingerne og den dannelsesdidaktiske 

samtaleguide. Disse ’designs’ er nok blevet ændret undervejs og kvalificeret gennem 

afprøvningerne, men ikke derved at de samme lærere gentagne gange har afprøvet de 

nye udgaver.  

Den håndværksmæssige kvalitet og validering går gennem overvejelser over, om vi 

anvender metoderne korrekt. Dvs. om viden frembringes som beskrevet i afsnittet om 

videnskabsteori, metodologi og metode, herunder hermeneutisk fortolkning gennem 

deltagerbaseret forskning, aktionsforskning, DBR, men også om analysestrategien 

medgiver den efterspurgte viden. Og her lades, som det er fremgået, noget tilbage at 

ønske, som især vedrører involveringen af lærerne som deltagere. De kunne have været 

inddraget yderligere i de iterative afprøvninger og løbende ændringer med henblik på at 

understøtte den oplevede praktiske gyldighed, ligesom de kunne have været inddraget 

yderligere som parter i aktionsforskningen. For at komme nærmere dilemmaerne i 

denne involvering fokuseres i det følgende på magtperspektivet i undersøgelsen.  

Qua vores samarbejde med forvaltning og deltagelse i styregruppen og ikke mindst 
vores rolle som betalte konsulenter i nogle faser af arbejdet, er vi repræsentanter for 
den magt, der fører projektet igennem, og man kunne forestille sig, at deltagerne kunne 
følge sig kompromitteret undervejs i processen i vores undersøgelser af deres praksis. 
Ligeledes vil der være forskningsetiske begrundelser for frivillig deltagelse i forhold til 
afrapporteringen og den konstruerede viden om lærernes didaktiske begrundelser - om 
end den oparbejdede viden især skal bruges til at kvalificere dannelsesbegrebet og 
antagelserne om en dannelsesorienteret didaktik. 
Der synes således med reference til Molbæk (2018) m.fl. eksempler på, at forskningen 
modstiller sig nogle af AF’s særlige karakteristika. Herunder skildres de væsentlige 
forbehold i den forbindelse: 
 

• Det var et kommunalt ønske at arbejde med dannelsesmål - ikke lærernes eget 
behov, udfordring eller interesse. Lærerne vil muligvis gerne udvikle 
dannelsesdidaktik - men det er ikke deres forståelser, interesser - vi tager afsæt 
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i. Der er med andre ord en relativt tæt binding til de kommunalpolitiske 
styringsinteresser, hvor der er et behov for dokumentation, men hvor også 
anvendelsesdagsordenen er dominerende. En dagsorden, som det kan synes 
svært at være imod - hvem kan argumentere imod, at viden skal omsættes til 
handling? Herover for kan man hævde, at forskningens formål ikke er at løse 
problemerne, men belyse dem, og når hensigten skifter til at dreje sig om at ville 
forandre og forbedre, får forskningen instrumentel karakter (Hammersley 2013 i 
Blok Johansen, m.fl., 2018) 

• Når AF anvendes på initiativ af den kommunale ledelse med henblik på at de 
professionelle skal udvikle og ændre praksis, er det oplagt ikke demokratisk og 
deltagerstyret. Man kan retorisk spørge, om det er muligt for medarbejderne at 
fremføre kritik? Ville noget andet end de institutionelle retninger? Og i 
forlængelse heraf kan man spørge, om vi som forskere kan kritisere den 
kommunale ledelse, om vi kan ville noget andet end den, som delvist betaler for 
vores deltagelse? Kan vi gå imod kommunens pædagogiske projekt, det 
forvaltningsmæssige lag? Og i hvilken grad er der plads til at udvikle viden i 
modstrid med kommunens erkendelses og anvendelsesinteresse?  

• Det er kun sekundært lærerne, der får erfaringer, oplever udfordringer og på 
baggrund af disse formulerer nye aktioner, som de observerer og reflekterer 
over. Det aftales i den samarbejdende styregruppe, hvad næste skridt er for den 
samlede lærergruppe. Magt og demokratiforholdene er komplekse. I 
styregruppen er samarbejdet, som tidligere nævnt, demokratisk i vid 
udstrækning, mens vi som forskere i udviklingsnødvendighedens og godhedens 
navn risikerer at påtrykke lærerne vores kategorier (Se Hammersley om 
’researcher imperialism’ i Blok Johansen 2018)  

• Udarbejdelse af dannelsesbegrebet, af planlægningsskabelonen og 
rammesætning af prøvehandlinger, som lærerne skulle gennemføre, samt 
udarbejdelse og organisering af didaktiske samtaler foregik primært i 
samarbejde mellem forskere og styregruppe - og, kunne man hævde, som 
redskab for en moderne styrings- og ledelsesform, med blik for, at lærerne skal 
lære at lede sig selv. 

• Vi genererer ikke vores primære data i samarbejde og diskussion med 
ledere/lærere, hvor erkendelser, synspunkter, udvikling, osv. evalueres og 
etableres. Det er ikke lærernes længsel, men vores forståelse af en højaktuel 
udfordring, som nok er eksplicit i teorier og diskurser om skolen, men er mere 
implicit i lærernes daglige praksis. I den forstand vokser projektet ikke nedenfra 
(jf. Lewin), men ’oppefra’, jf. Blok Johansen og Hammersley - eller ’udefra’ jf. 
vores vidensambition. 

 

På denne baggrund forsøger vi at leve op til Dahler-Larsens transparenskriterium ved at 

anskueliggøre forbeholdene, men også i den resterende del af rapporten at synliggøre 

de erkendelsesmæssige frembringelser og sammenhængen mellem disse, 

forskningsprocesserne og formidlingen heraf, så der kan tages kritisk stilling hertil. Dette 

udfordres af, at undersøgelsen i høj grad, og som en følge af metoderne, har været 
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eksplorativ2 – og ikke lineær, som en formidling som denne uundgåeligt vil tage sig ud 

som.  

Det er vores klare opfattelse, at undersøgelsen har frembragt valid viden om at et 

samarbejde, som det beskrevne, kan bidrage til en dannelsesdidaktisk praksis. Dette 

illustrerer undersøgelserne og konklusionen, ligesom det løbende er valideret 

kommunikativt mellem os tre i forskerfællesskabet og i præsentationen for andre 

forskere (fremlæggelser på møder i forskningsprogrammet for Etik og dannelse i VIA, 

præsentation af projektet via posters for andre forskere i Center for profession og 

uddannelse, VIA UC, mv.). Ligeledes er det valideret i fællesskab med styregruppen, 

pædagogiske ledere og udvalgte grupper af lærere, som har diskuteret, kritiseret og 

medvirket til ændringer og tilpasninger af proces, modeller og konklusioner3. Dog må vi 

tage forbehold for, at deltagerne har kunne medvirke til validering af vores 

førsteordenskonstruktioner, mens de ikke har haft baggrund for at validere vores 

andenordenskonstruktioner (Dahler-Larsen, 2002) – altså vores fortolkninger af deres 

bidrag og ændringer på denne baggrund. 

Dahler-Larsen (2002) opererer desuden med et heuristisk kriterium for validering af en 

kvalitativ undersøgelse. Dette spørger til, om undersøgelsen har frembragt ny relevant 

viden. Og dette er tilfældet i nærværende undersøgelse, som bidrager ind i et uopdyrket 

felt om empirisk dannelsesforskning, og som medgiver skoler anvendelig viden om, 

hvordan de kan arbejde med dannelse. Dette både gennem et operationelt 

dannelsesbegreb om forholdemåder, en dannelsesdidaktik og en guide til refleksive 

samtaler om dannelsesdidaktisk praksis. Ligeledes formidler nærværende rapport 

indsigter om organisatoriske tiltag og samarbejde i et skolevæsen med inddragelse af 

forvaltning, ledere, lærere og forskere/konsulenter. I den aktuelle skolepolitiske 

kontekst tilbyder denne rapport og vores forskning i øvrigt værdifulde og originale 

erkendelser og anbefalinger om, hvordan der kan arbejdes i en situation, hvor der både 

efterspørges synlighed, videnbasering og dokumentation – og indsatser vedrørende det 

indre, usynlige – elevernes dannelse og lærernes didaktiske refleksion herover. 

Om at undersøge subjektivitet og bevidsthedsindhold empirisk 

Undersøgelsen og analyserne tager livtag med et velkendt problem i kvalitativ empirisk 

forskning: ambitionen om at ville frembringe empirisk viden om subjektivitet og 

bevidsthedsindhold. I dette tilfælde er det lærernes forståelser, begrundelser og 

refleksioner, forskningen vil tilvejebringe viden om.  

Hermeneutikken udfordrer i det hele taget den ambition at ville tilgå den empiriske 

virkelighed, fordi oplevelsen og fortolkningen heraf filtreres gennem fortolkerens 

forforståelse, horisont og historicitet (Gadamer, 1960). Når ambitionen er at tilgå 

lærernes subjektive intentioner og refleksioner, tilføjes endnu en udfordring – for 

                                                           
2 Af samme grund går vi ikke ind i en diskussion om reliabilitet - om data er troværdige og 
produceret med pålidelige instrumenter. Så eksplorativ, situeret og kvalitativ (!) en undersøgelse 
giver ikke mening at diskutere. Det samme ville vise sig andetsteds. (Dog bidrager triangulering af 
data ind i denne diskussion.) 
3 Eksempelvis har disse diskussioner medvirket til at forholdemåderne blev udvidet til også at 
medtage ’æstetisk forholdemåde’, at vi åbnede os mod lærernes praktisk-pædagogiske sprog for 
dannelse, tilpasning af samtaleguiden mhp. på praktisk anvendelighed (fx ved at fjerne teoretiske 
ord, indsætte forholdemåderne i guiden, mm.), osv. 
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hvordan får vi uformidlet adgang hertil? Dette lader sig ikke gøre, kun gennem 

observationer af deltagernes handlinger og fortolkninger af deres sproglige udlægninger 

som repræsentationer af deres oplevelse, opfattelse og subjektive meningsdannelser. I 

analysen af lærernes (sprog)handlinger har vi gået to veje: Dels har vi foretaget 

deduktive begrebsanvendende analyser, som har forsynet os med kategorier at ’se med’ 

(dannelsesforståelser og begreber fra Kemmis’ praksisteori (2014), som udfoldes 

nedenfor), og dels er vi gået induktivt datadrevet til værks i analyserne af lærernes 

samtaler om dannelse i didaktisk praksis. Dette ved en bestræbelse på at sætte en 

parentes om vores forforståelse og bevidst naivt (Kvale, 1997) overtage lærernes 

ytringer og forståelser (inspireret af fænomenologisk epoché). Uanset de metodiske og 

analysestrategiske bestræbelser må der indskydes et forbehold for, at empirisk viden 

om lærernes bevidsthedsindhold ikke kan etableres, og at der ’kun’ er tale om vores 

kvalificerede fortolkninger heraf. Fortolkninger som vi i nærværende rapport forsøger at 

synliggøre og sandsynliggøre i videst muligt omfang gennem transparens, kommunikativ 

og subjektiv validering og triangulering.  

Den empiriske dannelsesforskning bærer i sig en dobbelthed, idet den både 

repræsenterer en normativitet gennem dannelsesforståelsen og et deskriptivt aspekt i 

den empiriske ambition. Vi forsøger at gå på begge ben, men bevarer en dual tilgang ved 

at besinde os på dannelsen som indre, og tilgå den indirekte gennem lærernes sproglige 

udlægninger, intentionalitet og overvejelser over dannelse som et fænomen. Ved at 

undersøge lærernes refleksioner så tæt på praksis som muligt (planlægning, overvejelser 

over konkret gennemført praksis), forsøger vi at se på dannelse i relation til den 

primære pædagogiske praksis.  

Vores analyser er perspektivistiske. Dette gælder både i konstruktionerne af empiri 

(gennem observationer, refleksionsnoter, skriftlige evalueringer, facilitering af samtaler, 

osv.) og i systematiske begrebs- og datadrevne analyser. (Se mere herom i de 

analysestrategiske udlægninger nedenfor.) Der indgår dog også lærernes skriftsproglige 

prøvehandlinger og optagelser af deres dannelsesdidaktiske samtaler, og her bliver 

vores forståelser af, hvad der har med dannelse at gøre, betydende for, hvad lærernes 

betragtninger forstås som.  

Gennem mangefolden af empiriske kilder er det muligt at triangulere det undersøgte 

fænomen ved at tilgå samme fænomen gennem forskellige datakilder, hvorved 

trianguleringen ”allows the object to object”. Konkret indebærer dette fx, at vi tilgår 

lærernes begrundelser for undervisningen eller deres dannelsesforståelse både som de 

fremgår i deres skriftlige prøvehandlinger, i vores observationer og i de 

dannelsesdidaktiske samtaler. Vi har dog ikke fulgt et livsverdensperspektiv, hvorfor det 

ikke er de samme læreres begrundelser eller forståelser, der er trianguleret, men 

samme fænomen tilgået gennem hos forskellige lærere gennem forskellige datakilder. 

Tilgangen øger validiteten forstået ved hjælp af korrespondens- og 

replikationskriterierne (Dahler-Larsen, 2002), fordi det muliggør samme udsagn at blive 

bekræftet via forskellige kilder og derved sandsynliggør og underbygger fortolkningen af 

empirien. 

Som det bør være fremgået i ovenstående metodekritiske overvejelser, er her tale om 

en mangesidig og kompleks anvendelse af forskellige metoder og analyser, som 
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indebærer rekursive processer. Disse gælder både forsknings- og 

erkendelsesprocesserne, der har en anden karakter end den lineære skriftlige 

fremstilling i nærværende rapport. I det efterfølgende afsnit koncentreres blikket om 

det teoretiske grundlag, som vi bevidst og eksplicit har bragt i spil i dannelsesbegrebet, 

dannelsesdidaktikken, og som har informeret vores analyser og blik på det empiriske 

arbejde og materiale på forskellig vis. 

Empirisk dannelsesforskning – det normative og deskriptive i ét og samme projekt 

Metodisk og videnskabsteoretisk placerer dette projekt sig under den nye paraply-

betegnelse, empirisk dannelsesforskning (Oettingen, 2018), som særligt sætter fokus på, 

hvordan uddannelsesforskningen i højere grad kan gennemføres, så den både er 

empirisk og normativt informeret. 

Men, da empirisk dannelsesforskning på dansk grund er et nybrud, og endnu ikke i 

praksis er gennemarbejdet og bredt udfoldet, har vi ikke kunnet tilpasse vores projekt til 

allerede etablerede forståelser og praksisser, men har i stedet defineret vores forståelse 

og praktiske udmøntning heraf. Forskningsprocessen har givet os indsigter og grundlag 

for at diskutere, hvad empirisk dannelsesforskning er - og ikke mindst, hvordan denne 

forskning kan og bør bedrives. 

Empirisk dannelsesforskning rejser spørgsmålet, hvordan det empiriske og det 

normative kan sameksistere i et og samme forskningsprojekt. Og vi har her oplevet 

tendenser inden for projekter og litteratur, der vedkender sig at høre under empirisk 

dannelsesforskning, og hvor man i bestræbelsen på at skabe muligheder for denne 

sameksistens har søgt efter, hvordan empiri og normativitet kan integreres i hinanden. 

Dette f.eks. ved at mene at potentialet, for at undervisning kan udvikle etisk myndighed 

hos eleverne, kan ses ved at observere, hvor meget der tales om etik i undervisningen, 

eller ved at bruge psykologiske teorier for hvordan moral viser sig i klasserummet 

(Wiberg, 2018).  

I nærværende projekt er vi kritiske over for denne tilgang, da vi finder, at man her 

forveksler intentionen om at have to perspektiver, et normativt og et empirisk, med dét, 

at disse to perspektiver integreres. Væsentligt finder vi det i stedet, at man fastholder og 

tydeliggør forskellen mellem de to perspektiver i projekterne, og at man belyser 

forskningsspørgsmålet fra begge perspektiver, således at besvarelsen findes gennem en 

ligeværdig og ikke-hierarkisk diskussion mellem det normativt/teoretiske og 

deskriptive/empiriske.  

Med intentionen om at undersøge hvordan man kan udvikle en mere 

dannelsesorienteret praksis på skolerne i Odder, har vi sammen med kommunen 

udviklet et teoretisk-normativt dannelsesbegreb om forholdemåder på den ene side og 

undersøgt empirisk, hvordan dette begreb anvendes af praktikere i deres refleksion over 

en konkret undervisningspraksis på den anden side. Og vores resultater finder vi ved at 

undersøge, hvordan disse to perspektiver spiller sammen i praksis. 

Vi valgte ikke at observere undervisningen, idet vi ikke finder, at man kan se og fastholde 

dannelsen empirisk. Vi ville med stor sandsynlighed kunne se, hvordan lærere ændrede 

deres undervisning efter at have udviklet forståelse og sprog for dannelse, men ville 

aldrig kunne udlede, om eventuelle ændringer ville foranledige dannelse hos eleven. Og 
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hvorfor ikke? Fordi det normative og det deskriptive adskiller sig kvalitativt fra hinanden. 

Udvikling af barnets indre selvforhold, myndighed og ændringer i barnets værdier er en 

indre eksistentiel og subjektiv proces - og midlerne til en sådan proces kan derfor aldring 

uniformeres, instrumentaliseres eller gøres til genstand for generaliseringer. Her 

præciseret af Van Manen: 

”No learning theories, teaching methods, or reading models will tell us what is 

pedagogically appropriate for this child or these children in this situation. That is the 

task of pedagogical theory and practice. Pedagogical theory has to be theory of the 

unique, of the particular case, searches for the universal qualities and return to the 

singular case” (Van Manen, 2016, p. 87). 

Såfremt intentionen er at undersøge dannelse i klasserummet, kan man altså 

udelukkende gå indirekte til værks - f.eks. gennem lærerens intentionalitet og oplevelse 

eller gennem barnets oplevelse og livsverden. Hvis man vælger sidstnævnte, hvilket vi 

finder grund til at være varsomme med, må det være ud fra en teoretisk normativ 

forståelse af, hvad dannelse er, hvilken de empiriske fund diskuterer op imod.  

På denne måde kan man for at tydeliggøre den debat, som der her lægges op til, sige, at 

der inden for empirisk dannelsesforskning kan opstå to lejre. Én der mener, at empirisk 

dannelsesforskning er empirisk forskning i dannelse, og en der mener, at empirisk 

dannelsesforskning skal være empirisk-deskriptive og teoretisk-normative tilgange i 

samspil. Vi er i nærværende projekt fortalere for den sidste. 

4. Teoretisk grundlag 
I dette afsnit redegøres kort for det teoretiske grundlag, som er generelt for den 

samlede undersøgelse. Det drejer sig om dannelsesteori og -didaktik. Andre teoretiske 

perspektiver udfoldes i relation til de analyser, de er relevante for. 

 

4.1. Dannelsesteori 

 

4.1.1 Præmisser for afgrænsning af et dannelsesbegreb for ledere og lærere i 

kommunen 
Hensigten med at udvikle et dannelsesbegreb er, at give lærere og ledere på skolerne i 

Odder Kommune muligheder for at tale om pædagogisk praksis på måder så 

dannelsesdimensionen kommer i fokus, og følgende præmisser er valgt i relation til 

udviklingen af begrebet: 

Præmis nr. 1: Da dannelsesbegrebets funktion i dette projekt er, at give lærere og ledere 

sprog for dannelsesdimensionen generelt, sigter vi imod en indkredsning og afgrænsning 

af, hvordan dannelse kan forstås i bred forstand, fremfor at søge en snæver, specifik og 

endelig positionering i landskabet af forskellige forståelser af dannelse.  

Det er naturligvis en vanskelig opgave, idet vi jo træffer helt specifikke teoretiske valg, 

men vi tilstræber at løse opgaven ved at søge efter generelle sammenfald i de 

anerkendte dannelsesteorier og forståelser. Og vi søger derfor at finde sammenhænge 

og kompromiser imellem de forskellige forståelser af dannelse i stedet for at dvæle ved 
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nuancer og forskelligheder. Kort kan vi sige, at vi ikke definerer dannelse, men rettere 

afgrænser dannelse. 

Præmis 2: Det er vigtigt at udvikle en dannelsesafgrænsning, som kan formidles inden 

for en kort tidsmæssig ramme og som er begrebsligt tilgængelig for pædagogiske 

praktikere. Dette taler igen for en mere generel afgrænsning af hvad dannelse handler 

om, frem for en mere detaljeret udtømmende fremstilling af et komplekst 

dannelsesbegreb. Ligeledes er det vigtigt at uddybe begrebet med praksiseksempler.  

Præmis 3: Begrebet fastlægges inden for rammen af folkeskolens formål og herunder 

Odders formulering af formål for skolerne i kommunen (Iskov & Tange, 2019; Duedahl, 

Tange & Iskov, 2019). 

4.1.2 Dannelsesbegrebet 
Med baggrund i præmisserne har vi valgt at gribe begrebsudviklingen an ved at søge 

fælles forståelser/temaer primært inden for en tysk-dansk tradition, hvor eksistentiel 

dannelse (Kierkegaard, Heidegger) bringes i møde med national dannelsestænkning 

(Grundtvig), oplysnings- og bildungs-tænkning (Kant, Humboldt, Klafki) og mere 

moderne dannelsesteori med et pædagogisk-didaktisk udsyn (Hammershøj).  

Nedenstående begrebsliggørelse af dannelse består i en lettere revideret omskrivning af 

et afsnit fra en tidligere udgivet artikel om nærværende projekt4.  

Den første pointe, vi vil fremhæve, er, at en begrebsliggørelse af dannelse falder i to 
dele (Gustavsson 1998). Den ene del vedrører en beskrivelse af, hvordan dannelse sker 
og hvorledes dette hænger sammen med den menneskelige udvikling. Denne del 
vedrører altså dannelsen som proces. Den anden del er en beskrivelse af, hvad men-
nesket skal dannes til, fx myndighed, selvstændighed eller demokrati. Denne del 
vedrører dannelsen som resultat eller mål. Vi vil her starte med at fremhæve nogle 
centrale pointer om dannelsesprocessen. 
 

4.1.3 Dannelse som proces 
Ofte defineres dannelse negativt, ved det, det ikke er, som noget andet eller mere end 
viden, færdigheder og kompetencer. Vi vil her starte med at undersøge baggrunden for 
denne skelnen. Dannelsesforsker Lars Geer Hammershøj skriver: 
 
“Dannelse adskiller sig fra uddannelseselementerne ved ikke at angå viden eller evner, 
men derimod elevens forholdelsesmåde. Dannelse kan defineres som den enkeltes 
måde at forholde sig til sig selv, andre og verden på. Dannelsesprocesser handler 
dermed om at ændre vedkommendes forholdelsesmåde.” (Hammershøj 2013: 5) 
 
Her afgrænses dannelse fra viden og evner. Mennesket er altså et væsen, der bruger 
viden og evner til at agere i verden, men som derudover er udstyret med en bevidsthed, 
der sætter det i stand til at forholde sig til sig selv som menneske i verden. Denne tilgang 
til mennesket som et indre selvforhold uddybes grundigt fra en eksistentiel-ontologisk 
vinkel af Søren Kierkegaard. I Sygdommen til døden skriver han: “Mennesket er Aand. 
Men hvad er Aand? Aand er Selvet. Men hvad er Selvet? Selvet er et Forhold, der 
forholder sig til sig selv.” (Kierkegaard, 1962, s. 73). For Kierkegaard er det åndelige i 

                                                           
4 Tange & Iskov (2018) 
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mennesket udformet som et selvforhold. Dette selvforhold bevidstgør mennesket om 
sig selv og verden. Mennesket er således ikke bare til. Det ved, at det er til. 
Konsekvensen af denne struktur omkring selvforholdet er først og fremmest, at 
mennesket frigøres og ansvarliggøres i forhold til sig selv, og at selvforholdet som følge 
deraf ikke blot er en tilstand, men ligeledes en opgave for mennesket. Mennesket skal 
som bevidst væsen ikke alene blive noget – f.eks. postbud, uddannet, kompetent osv. – 
det skal også i selvforholdet refleksivt koble sig på dette noget – eller med Kierkegaards 
begreber vælge sig selv og blive sig selv. Denne proces beskrives ofte med kringlede 
eksistentialistiske sætninger som fx “at blive sig selv”, “at blive menneske” og “at 
komme til sig selv” (Garff, 2008), der alle forsøger at udtrykke denne indre 
bevidsthedsmæssige bevægelse i mennesket. 
 
Bevægelsen formuleres parallelt hos nyhumanisten Wilhelm von Humboldt. Han anser 
dannelsesprocessen for at være en humaniseringsproces (Straume, 2013). For Humboldt 
er menneskeligheden noget, som ligger skjult og latent i mennesket selv, og som må 
udfoldes. Mennesket er altså ikke som udgangspunkt menneske, men skal blive det 
gennem dannelsesprocesser. Sådanne processer sker ifølge Humboldt i to trin. Først 
tilegner mennesket sig eksempelvis viden, og derefter gør mennesket denne viden til sin 
egen. Dette andet trin kan sidestilles med Hammershøjs begreb om, at der sker en 
ændring i forholdelsesmåden.  
 
At processen, som her beskrives af Kierkegaard og Humboldt, er indre, betyder også, at 
dette at forholde sig til sig selv eller at gøre det lærte til sit eget, ikke må forveksles med 
en rationel tænkehandling eller spekuleren, som mennesket gør på et bestemt tidspunkt 
på baggrund af en særlig viden eller anledning. Hos Kierkegaard er det at forholde sig til 
sig selv ikke en handling i tiden, men rettere et ontologisk grundvilkår, der tvinger 
mennesket til at forholde sig til sig selv hvert øjeblik. Dette understøttes af Martin 
Heidegger, der med inspiration fra Kierkegaard definerer mennesket som en særlig form 
for væren, der spørger til sin egen væren (Heidegger, 1926). Denne spørgen er ikke 
noget, mennesket kan vælge til eller fra; den er noget, mennesket slet og ret er. At 
dannelse er en indre proces, betyder ligeledes, at dannelsesprocesser aldrig kan opstå 
som en mekanisk reaktion på påvirkninger udefra; den er altid et resultat at menneskets 
indre frie forholden sig. Humboldt beskriver dette således: “Thi al dannelse har alene sit 
udspring i det indre af sjælen og kan gennem ydre foranstaltninger kun sættes i gang, 
aldrig frembringes” (Straume, 2013). 
 
At dannelsesprocesser bestemmes eksistentielt-ontologisk, fortæller os også, at 
dannelse ikke er en proces, der har sin begyndelse eller afslutning på et bestemt 
tidspunkt eller i forbindelse med et bestemt psykologisk udviklingstrin i menneskelivet. 
Dannelsesbegrebet bygger på den forståelse, at mennesket aldrig helt bliver hverken sig 
selv eller fuldendt. Dets værensform som selvforhold fastholder det i en stadig uafsluttet 
stræben. At forholde sig til sig selv bliver dermed en infinit opgave, et vilkår der følger 
mennesket gennem hele livet – eller formuleret med Kierkegaards billedsprog en “[…] 
sygdom til døden” (Kierkegaard, 1962). 
 
Så langt i fremstillingen af dannelse som proces kan vi altså udlede, at dannelse er en 
indre og infinit proces. Med indre forstås, at dannelsen vedrører menneskets eksisten-
tielle forhold til sig selv, dets frihed, ansvarlighed, værdier og samvittighed, og derfor 
ikke skal forveksles med menneskets ydre viden, færdigheder, kompetencer eller 
kapital. Dannelse vedrører således ikke, hvad et menneske kan, men rettere hvad et 
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menneske er. At processen er infinit vil sige, at den indre opgave, at blive menneske 
eller at udvikle sin menneskelighed, vedrører måden, hvorpå mennesket er til og kan 
således ikke afsluttes. 
 
Det er imidlertid ikke tilstrækkeligt at bestemme dannelsesprocesser som indre og 
infinitte. Jf. Hammershøj-citatet i starten af dette afsnit, henviser menneskets forholden 
sig ikke bare til et selvforhold, men også forholdet til andre og til verden. Dette 
understreger den vigtige pointe, at dannelse altid sker i forholdet til noget andet end 
mennesket selv. Hammershøj præciserer dette yderligere: Grundbevægelsen i al 
dannelse kan derfor nærmere beskrives som en proces, hvor personen hæver sig over 
det, som vedkommende er fra naturen af og blevet socialiseret til, og involverer sig med 
noget større, hvorved vedkommende danner sin personlighed (Hammershøj, 2013: 35). 
 
Som ovenfor anså Humboldt dannelsesprocessen for at være en humaniseringsproces, 
som sker i et vekselvirkende møde mellem det subjektive og det objektive. Det 
subjektive er barnet, og det objektive er omverdenen, teksten, mødet med den anden – 
altså noget andet end barnet selv. Med baggrund i en humanistisk-kritisk tradition tager 
Wolfgang Klafki ligeledes forholdet mellem det subjektive og det objektive under 
behandling. Han taler om den dobbelte åbning (Klafki 2016), som foregår, når barnet 
kategorialt åbner sig for verden – repræsenteret ved undervisningens indhold – og 
verden åbner sig for barnet. Både Hammershøj, Humboldt og Klafki understreger altså, 
at dannelse ikke alene sker i mennesket, men ved menneskets møde med den anden, 
det andet, verden. 
 
Endelig skal en sidste pointe om dannelsesprocessen kort gøres gældende. Ovenfor er 
det blevet klart, at dannelse vedrører selvforholdet og dermed ikke de ydre 
uddannelseselementer. Der er tale om en kategorisk forskel mellem dannelse og 
uddannelse, og spørgsmålet er, hvordan forholdet mellem disse to forskellige elementer 
skal forstås og forvaltes i skolen. Skal skolen danne eller uddanne – eller begge dele? 
Den til tider uforsonlige debat herom involverer forholdet mellem på den ene side, 
læring, metoder, kompetencemål, målstyring og effekt og på den anden side dannelse. 
Debattens intensitet medfører desværre ofte en retorik, der beskriver forholdet mellem 
uddannelse og dannelse som et enten-eller, hvilket vi for skolens folk forstår som en 
uhensigtsmæssig dikotomisering af forholdet mellem de to (se herom fx Hermann, 2016; 
Kemp, 2015; Iskov & Tange, 2019). 
 
I stedet foretrækker vi at betragte forholdet som dialektisk. Med hjælp fra Grundtvig om 
forholdet mellem lærdom og dannelse, vil vi argumentere for, at dannelse og 
uddannelse er kategorisk forskellige – men mulige at forbinde: “Vi må indse at lærdom 
er et og dannelse […] et andet. De lader sig nok forene, men ikke hos flertallet, og de må 
på ingen måde stå fjendtligt overfor hinanden, men må holdes adskilt, da de ellers vil 
fortrænge hinanden” (Grundtvig i Broström 2008). Grundtvig præciserer her, at 
dannelse og lærdom på den ene side ikke er identiske, og at det er vigtigt at fastholde, 
at der er tale om en forskellighed. Men på den anden side må forskelligheden ikke 
overfortolkes over i en fjendtlighed mellem de to. Både lærdom og dannelse har sin 
berettigelse, og forholdet mellem de to er nødvendigt. Der er altså tale om en dialektik 
mellem de to, et gensidigt konstruktivt spændingsforhold, der har potentiale til at 
opretholde og udvikle begge elementer i skolen. 
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Som det er fremgået, vedrører dannelsesprocesser kort sagt udviklingen af menneskets 
frie indre forholden sig til sig selv og sin omverden. Vi vælger derfor at bruge begrebet 
selvforhold eller forholdemåde som samlebetegnelse for dannelsens genstand 
fremadrettet i denne artikel. Derudover kan vi sammenfatte ovenstående gennemgang i 
fire karakteristika ved dannelsesprocessen: 
 

• Dannelsesprocesser vedrører udviklingen af menneskets forholdemåde. De er indre, 

bevidsthedsmæssige og adskiller sig derved fra viden, færdigheder og kompetencer. 

• Dannelsesprocesser er infinitte processer frem mod at blive menneske. 

• Dannelsesprocesser sker i samspil mellem mennesket, som det forholder sig til sin 

omverden. 

• Dannelsesprocesser står ikke i dikotomisk modsætning til uddannelse, viden og 

færdigheder og er heller ikke identiske hermed, men indgår dialektisk i et samspil 

dermed. 

 

4.1.4 Dannelse som resultat eller mål 
For at læreren kan gøre sig bevidst om sine dannelsesintentioner og indbringe dem i den 
pædagogiske praksis og i undervisningen, er det utilstrækkeligt blot at betragte dannelse 
som proces. Vi må også forsøge at nærme os en forståelse af, hvad dannelse kan være 
som mål eller resultat, altså i hvilken retning den peger, og hvad den vedrører – også for 
et barn i den danske skole.  
 
Som det første skridt orienterer vi os mod skolens formelle dannelses- og 
formålsbestemmelse, som den fremgår af formålsparagraffen og fagenes formål. 
Formålet udgør et didaktisk perspektiv, eller en overordnet didaktisk kategori, der 
repræsenterer det pædagogisk-didaktiske begrundelsesniveau i lærerens arbejde. Dette 
udgør skolens dannelsesbestemmelse, og heraf fremgår det, hvilke værdimæssige og 
normative orienteringer, der ved lov er gældende i en dansk skolekontekst. 
 
Dernæst har vi ovenfor bestemt dannelse til at vedrøre menneskets måde at forholde 
sig på, og dannelsesprocessen til at omhandle, hvordan man ændrer sin måde at 
forholde sig på. I forlængelse heraf kan vi forstå dannelsens mål og resultat som 
udviklingen af specifikke forholdemåder, der skal være forenelige med de værdier, der 
søges fremmet i skolens formålsbestemmelse.  
 
Eksempelvis kan vi fremhæve stk. 3 i folkeskolens formålsparagraf, der taler om at […] 
forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med 
frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og 
demokrati (UVM.dk). Denne paragraf kan formuleres som en intention om at udvikle 
elevens demokratiske forholdemåde. Herved præciseres det, at det ikke er elevens viden 
om demokrati eller kompetencer i forhold til at deltage i demokratiske processer alene, 
der er formålet, men ligeledes elevens forholden sig til sig selv og verden med 
demokratiske værdier – altså elevens demokratiske dannelse.  
 
At sætte begreb på forskellige forholdemåder ser vi som en vej til at sætte indhold og 
normativt sprog på dannelsesformålet og -hensigten. Vi har nu fremstillet 
dannelsesbegrebet som en betegnelse for både en proces, der indbefatter udviklingen af 



30 
 

mennesket frie, indre selvforhold, og antydet et dannelsesmål, der kan italesættes som 
specifikke forholdemåder på baggrund af formålet bag den skole, der er tale om.  
 

4.1.5 Dannelsesbegrebet uddifferentieret i forholdemåder 
Odder Kommunes formål og værdigrundlag lyder: At børn og unge dannes til at være 
aktive og bevidste medborgere, som gennem hele livet kan forholde sig til egen læring og 
den omverden, de er en del af, og her indskyder Odder Kommune (endnu) et niveau i 
målhierarkiet fra folkeskolens lovbefæstede formål til lærerens operationelle mål. Dertil 
har de valgt – på baggrund af den dannelsesteoretiske tilgang vi præsenterede i artiklens 
indledende del – at tydeliggøre, begrebssætte og omsætte dannelsesforestillingen ved 
hjælp af begrebet om forholdemåder. Her fremstilledes mennesket som et væsen, der, 
udover at være i verden, forholder sig til sig selv i verden og således er frit og ansvarligt. 
Og her forstås dette at forholde sig altså ikke som en specifik rationel handling, men en 
værensform, som mennesket altid og allerede er i. Forholdemåden er således ikke en 
viden, færdighed eller kompetence, men vedrører det enkelte menneskes frie, indre og 
usynlige humaniseringsproces frem mod det at blive menneske.  
 
I samarbejde med Odder har vi valgt at uddifferentiere denne grundlæggende forståelse 
i fem forslag til forholdemåder, i et forsøg på at sætte ord på, hvorledes 
dannelsesprocessen kan kategoriseres og præciseres, vel at mærke uden at ville 
reducere den til et bestemt ydre udtryk eller til at antage en bestemt form. Det søges 
således fastholdt, jf. kapitlets første del, at dannelsesprocesser er indre og usynlige og 
dermed aldrig kan tilskrives et bestemt ydre udtryk, som kan gøres til genstand for 
objektiv evaluering og registrering. Samtidig ønsker man at udvikle et rigere og mere 
præcist sprog for dannelsen, med hvilket man kan professionalisere samarbejdet om 
undervisning og dannelse. På denne baggrund har man med udgangspunkt i skolens 
formålsparagraf, formålet for Odder Kommune og inspireret af sprog og begreber fra 
det dannelsesteoretiske felt, der netop sigter mod at sætte ord på dannelsen uden at 
reducere den, fundet frem til de fem forholdemåder, nemlig etisk, demokratisk, 
selvoverskridende, kritisk konstruktiv og æstetisk forholdemåde. 
 
Men inden den skematiske fremstilling af dannelsesmålene er en præcisering nyttig og 
væsentlig. At udvikle fx etisk forholdemåde betyder ikke at blive dygtig til etik, at 
indoptage megen etisk viden eller at kunne analysere etiske dilemmaer. At udvikle etisk 
forholdemåde vedrører selvforholdet og værdierne og handler om at udvikle sig til at 
blive et etisk godt menneske. På den måde er forholdemåder ikke det samme som viden 
og kompetencer. Igen er det vigtigt at påpege det forbehold, at disse fem begreber ikke 
er udtryk for en endelig afsluttet fast definition af dannelse fra kommunen, men i stedet 
er et forsøg på at tilbyde begreber, der udvider og understøtter læreres og forældres 
mulighed for at tale om dannelseshensigter i undervisningen. Forbeholdet må 
accentueres, fordi det netop er her – i sprogliggørelsen og ekspliciteringen af et indre 
strukturelt og ikke-affirmativt dannelsesbegreb – at den største faldgrube ligger. For 
hvordan kan der tales om dannelse, uden at dannelsen bliver yderliggjort? Martin 
Heidegger påpeger flere steder i sit forfatterskab, at væren unddrager sig alle former for 
ydre teknisk registrering (se fx Heidegger 1998), og Kierkegaard understreger med 
spidsborgeren som eksempel, at menneskets indre ikke er synligt i dets ydre 
(Kierkegaard, 1962). Derfor er det vigtigt at træde varsomt, når der skal sættes ord på 
dannelse. Men, som det efterhånden er understreget flere gange, må man med dette 
forbehold in mente bestræbe sig på faktisk at forstå, tale om og arbejde med henblik på 
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elevernes dannelse – og hertil kan eksempelvis de begreber og det sprog, der er brugt i 
nærværende afsnit om dannelsen som noget indre, anvendes. Ligeledes må man også 
bestræbe sig på en undervisning, der er hensigtsmæssig i forhold til elevens dannelse, 
når dette betragtes som en af skolens opgaver. 
 
Under alle omstændigheder har man i Odder besluttet sig for at forsøge sig med en 
sådan eksplicitering i form fem centrale forholdemåder (se figuren herunder).  
 

 
 
Som det fremgår, er der også udarbejdet ’mulige kendetegn’ på forholdemåderne. Dette 
er gjort i et forsøg på at konkretisere betydningen af forholdemåderne, men også med 
henblik på kommunens ambition og lærernes behov for at observere og vurdere i 
arbejdet med dannelsesmålene. Vi har fremstillet dannelsen som indre og kvalitativ. Det 
betyder, at den ikke kan iagttages og slet ikke måles. Alligevel har kommunen altså valgt 
at formulere kendetegn, som lærerne måske kan lade sig inspirere af i deres arbejde 
med at vurdere og tolke – snarere end at evaluere – dannelsen. At sætte tegn og 
vurdere betydningen af det, lærerne iagttager hos eleverne, betragter vi som den 
mindst risikofyldte tilgang til ambitionen om at ville evaluere dannelsen.  
 
Forholdemåderne kan læreren bruge til at eksplicitere sin dannelsesintention i 
undervisningen. Som eksempel, kan man forestille sig et lærerteam, der skal planlægge 
et forløb om noveller i dansk. Ved hjælp af forholdemåderne kan teamet opveje deres 
didaktiske valg ved at overveje, hvilke dannelsesintentioner de har at gennemføre 
undervisningen med, og hvordan de vil understøtte disse intentioner for at skabe gode 
forudsætninger for elevernes faglige og menneskelige undervisning. Denne proces har 
kommunen søgt at understøtte yderligere ved at rammesætte prøvehandlinger om 
dannelsesorienteret planlægning og undervisning som en fordring til lærernes 
teamsamarbejde. Den enkelte forholdemåde er som nævnt et forsøg på at konkretisere 
og gøre forholdemåde-begrebet mere operationelt i en didaktisk pædagogisk 
sammenhæng.  
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Forholdemåderne er altså begreber som betegner eksempler på måder at forholde sig 
på/være som falder inden for rammen af folkeskolens og Odder Kommunens formål og 
værdigrundlag. Fx uddyber etisk forholdemåde, at forholdemådebegrebet blandt andet 
dækker over, i hvilket omfang at mennesket har gjort etiske værdier til sine egne, og 
derfor vil tilstræbe at forholde sig og handle etisk over for andre mennesker. Demokratisk 
forholdemåde vil sige, at barnet har gjort demokratiske værdier som ligeværd og 
medbestemmelse til sine egne, og derfor vil tilstræbe at efterleve disse værdier i sit liv. 
Og så fremdeles med alle fem forholdemåder. 

 

4.2 Dannelsesdidaktik 
Ovenstående udlægning af dannelse indebærer, at dannelse ikke kan tilføres eleven. At 

eleven udvikler et forholdende selvforhold, relateret til de 5 forholdemåder eller 

perspektiver på dannelse, er et indre anliggende. Dannelsen er elevens. Med Heidegger 

(i Pio, 2013) indebærer det, at der ikke kan anlægges en teknisk fornuft, hvormed 

dannelsen søges behersket og undervisningen tilrettelægges, således at eleven dannes 

ved et bestemt indhold eller bestemte måder at undervise på. Det er 

dannelsesdidaktikkens væsentligste besindelse. 

I stedet må anlægges et pædagogisk rationale, der indebærer, at alt må transformeres i 

lyset af pædagogikken (Iskov, 2017; Komischke-Konnerup, 2018). Denne transformation 

består i at medtænke elevens dannelsesmulighed i alle undervisningsmæssige valg. 

Dette er dannelsesdidaktikkens væsentligste præmis! 

Med denne besindelse og præmis i baghovedet, implicerer didaktikken dog en særlig 

didaktisk kausalitet (Bengtsen & Qvortrup, 2013; Iskov, 2017) – en tanke om, at 

undervisningen kan tilrettelægges, så dannelsesprocesser kan foregå og i denne 

sammenhænghæng, så eleven kan udvikle forholdemåderne. Her antydes en 

vedvarende spænding eller difference, som læreren konstant må overveje mellem de 

dannelseshensigter om mål og proces, som læreren intenderer med sin undervisning og 

den pågældende elevs dannelse/udvikling af forholdemåder. Dette spændingsforhold 

må læreren søge at afstemme og lægge til grund for sine didaktiske valg. Dette er 

illustreret på den nederste akse i den didaktiske model nedenfor5.   

Modellen laver en tredeling af didaktikkens kategorier i forhold til, om de vedrører 

begrundelser, betingelser eller beslutninger vedrørende undervisningen:  

- Begrundelsesmomenterne vedrører lærerens hensigt og formål med 

undervisningen, fx om elevernes dannelse. 

- Betingelsesmomenterne vedrører de vilkår, der er for undervisningen, fx 

rammebetingelser og elevforudsætninger.  

- Beslutningsmomenterne vedrører lærerens valg for undervisningen, fx om indhold, 

mål, metode.  

                                                           
5 Modellen er blevet til gennem begrebsbestemmelse af og udvikling af begrebet om læreres 
didaktiske intentionalitet og en empirisk undersøgelse heraf. Den er endvidere forenklet og 
omsat til en egentlig didaktisk analyse- og planlægningsmodel i Iskov (2019) og på  
https://www.emu.dk/grundskole/paedagogik-og-didaktik/didaktiske-tilgange/thomas-iskov-
planlaegning-af-undervisning-med hvorfra nærværende illustrationer og beskrivelse stammer. 

https://www.emu.dk/grundskole/paedagogik-og-didaktik/didaktiske-tilgange/thomas-iskov-planlaegning-af-undervisning-med
https://www.emu.dk/grundskole/paedagogik-og-didaktik/didaktiske-tilgange/thomas-iskov-planlaegning-af-undervisning-med
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Det er modellens logik, at læreren i sin planlægning må være bevidst om sine 

dannelseshensigter og søge at afstemme dem med rammebetingelser og elevernes 

forudsætninger. Disse overvejelser danner så baggrund for at kunne træffe valg om 

undervisningens indhold, arbejdsformer, osv.  

 

Fig. 4.1 Lærerens planlægningsvalg. 

 

 

At det netop er denne didaktiske model, der inddrages som bud på en 

dannelsesdidaktik, skyldes, at den reserverer en særlig plads til lærerens intentionalitet 

– ud fra den forudsætning, at han/hun har en hensigt om at bidrage til elevens dannelse, 

og at denne hensigt er undervisningens udgangspunkt og formål.  

I en dannelsesdidaktisk sammenhæng vil afstemningen af didaktiske begrundelser, 

betingelser og beslutninger rejse nogle helt centrale spørgsmål, som læreren må søge 

svar på. Disse er indsat på modellen nedenfor og uddybet med eksempler efterfølgende.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 
 

 
Fig. 4.2 Centrale spørgsmål, der vil rejse sig i en dannelsesdidaktisk sammenhæng. 
 

 

 

 
 
Hvis læreren f.eks. har en intention om, at undervisningen skal bidrage til, at eleverne 
forholder sig etisk og ansvarligt i samværet med andre, må læreren på den nederste 
akse spørge sig selv om, hvordan hensigten passer med elevernes forudsætninger på 
området. Hvordan og i hvilken grad tager de fx ansvar for egne handlinger? Hvilke 
forudsætninger har de for at leve sig ind i og respektere andres perspektiv? Osv.  
 
Hvis læreren finder, at dannelseshensigten er relevant for de pågældende elever, kan 
hun dernæst overveje, hvordan hensigten danner udgangspunkt for og kan retningsgive 
de didaktiske beslutninger. Hun må overveje, om indholdet, måden der arbejdes på, 
samværet, evalueringen eller målene kan tænkes at bidrage til elevernes etik og 
ansvarlighed. 
 
På den sidste akse, må læreren overveje, om det faglige indhold, der tematiserer etik og 
ansvarlighed vil appellere til de pågældende elevers forudsætninger på området. Om 
det vil kunne forme elevernes etik og ansvarlighed. Hvordan fx arbejdsformerne eller 
miljøet i klassen kan etableres, så der er mulighed for etisk dannelse, osv.  
 
Som nævnt indledningsvis kan der ikke være tale om, at lærerens didaktiske 
beslutninger i modellens top nødvendigvis fører til dannelse. Læreren må huske på, at 
dannelsen er elevens, og blot tilstræbe og sandsynliggøre, at dannelsesprocesser kan 
udfolde sig ved at træffe valg, der gør dannelsen mulig.  
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5. Analyse 
I denne del af rapporten fremstilles vores analyser til besvarelse af forsknings-

spørgsmålet og de heraf afledte to undersøgelsesspørgsmål.  

 

Det første underspørgsmål spørger til, hvordan man kan fællesgøre en 

dannelsesforståelse i et skolevæsen. Det indebærer et teoretisk arbejde med at udvikle 

et dannelsesbegreb og nogle organisatoriske processer med at få dette fællesgjort. Som 

forskere havde vi teten i den teoretiske udvikling af dannelsesbegrebet, men det blev 

drøftet indgående med styregruppen (ledere og kommunal konsulent) og kort med 

udvalgte lærere fra alle kommunens skoler. Begrebsudviklingen er udfoldet i 

teoriafsnittet om dannelsesbegrebet, hvor det fremgår, at dannelsesteorien primært 

hentes inden for en tysk-dansk tradition, hvor eksistentiel dannelse (Kirkegaard) bringes 

i møde med national dannelsestænkning (Grundtvig), oplysnings- og bildungs-tænkning 

(Kant, Humboldt, Klafki) og mere moderne dannelsesteori med et pædagogisk-didaktisk 

udsyn (Hammershøj). Omsætningen og undersøgelsen af dannelsesbegrebet i 

skolekonteksten er inspireret af litteratur om empirisk dannelsesforskning - men foregår 

ellers som det fremgår i nedenstående afsnit 5.3: ”Beskrivelse af den deltagende 

forskningsproces”. 

Det andet underspørgsmål adresserer, hvordan man organisatorisk kan bidrage til, at 

den fællesgjorte dannelsesforståelse bringes i anvendelse som didaktisk 

begrundelsesdimension i lærernes planlægning. Dette blev undersøgt (med de 

forbehold vi tager for empirisk dannelsesforskning og -didaktik) i den deltagende 

forskning som aktionsforskningsproces ved afprøvning af skriftlige prøvehandlinger, 

hvor lærerne bringes til skriftligt at begrunde deres didaktiske beslutninger og i 

dannelsesdidaktiske samtaler i lærerteam om dannelseshensigter med deres planlagte 

eller gennemførte forløb. 

Analysen er fremstillet således, at der efter dette indledende afsnit følger en angivelse 

af analysestrategien og et teoriafsnit som udfolder den praksisteori (Kemmis et al., 

2014), analysen gør brug af. 

På denne baggrund formidles analysen gennem følgende to trin: 

1. Via en beskrivelse af samarbejdsforløbet i Odder som deltagende 

forskningsproces etableres et overblik over den samlede proces.  

2. Praksisteorien anvendes til at fremanalysere, i hvilken grad samarbejdet og de 

mest centrale tiltag har bidraget til en ændret dannelsesdidaktisk praksis blandt 

lærerne på skolerne i Odder. Disse er: 

- Udvikling og fællesgørelse af dannelsesbegrebet om forholdemåder 

- Igangsætning af dannelsesdidaktiske prøvehandlinger 

- Facilitering af dannelsesdidaktiske samtaler 

Analyserne tjener som baggrund for en fortolkende vurdering af, i hvilken grad der er 

tale om at have ændret praksis og bidraget til en ændret praksisøkologi.  
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5.1 Analysestrategi 
Analysen indebærer for begge spørgsmål først et trin, hvor processen beskrives i forhold 

til den deltagende forskning ved hjælp af begreber og kriterier fra aktionsforskning og 

DBR. Denne del udgør i høj grad en kronologisk beskrivelse af processen, som bidrager 

til en indsigt i hele forløbet. Der er tale om en analyse i den forstand, at processen 

udlægges via begreber fra aktionsforskningen og Design Based Research, som er 

udfoldet i afsnit 3.3: ”Metode”.   

Derefter følger tre delanalyser af henholdsvis det fællesgjorte dannelsesbegreb, 

prøvehandlingerne og de dannelsesdidaktiske samtaler. Disse tiltag betragtes som 

ændringer af praksisarkitekturen med henblik på ændret dannelsesdidaktisk praksis. For 

at kunne beskrive disse ændringer og analysere betydningen heraf, har vi med afsæt i 

Kemmis m.fl. (2014) identificeret nogle anvendelige analysekategorier og -

sammenhænge, som vi har ladet udmønte i en række spørgsmål, vi stiller til processen 

og empirien. Disse fremgår i det følgende:  

- Project: Hvordan bliver ledernes/lærernes ’hvorfor’ (forståelse af, hvad de 

egentlig laver, og hvad formålet er med det) til i lyset af 

forholdemåderne/prøvehandlingerne/samtaleguiden? Hvilket projekt ville vi 

gerne have, at de fik - og hvordan gik det? 

- Hvordan bliver forholdemåderne/prøvehandlingerne/samtaleguiden til som 

kulturelt-diskursiv støttestruktur? Bidrager den til ændrede måder at forstå og 

tale på (sayings)? Hvordan ville vi ændre - og hvordan gik det? 

- Hvordan bliver forholdemåderne/prøvehandlingerne/samtaleguiden til som 

materielt-økonomisk støttestruktur (rammer i tid og rum samt materialitet, der 

støtter eller begrænser)? Bidrager den til ændrede måder at handle på (doings)? 

Hvordan ville vi ændre - og hvordan gik det? 

- Hvordan bliver forholdemåderne/prøvehandlingerne/samtaleguiden til som 

politisk-social støttestruktur (regler, roller og positioner)? Bidrager den til 

ændrede måder at indgå i relation til hinanden på (relatings)? Hvordan ville vi 

ændre - og hvordan gik det? 

- Hvad karakteriserer det pågældende ’site’ (PUF-dagen udgjort af folk, rammer, 

rum, stemning, praksistraditioner, osv.), og hvordan er dette befordrende for 

den pågældende praksis? Dvs. hvilke mulighedsbetingelser åbnes/åbnes ikke 

(niche)? 

- Var praksis (practice forstået som sayings, doings & relatings) befordrende for 

projektet?  

- Praksisøkologi:  

o Var de praksisser, vi bidrog til, integrerbare med eksisterende 

praksisser?  

o Hvordan indgår den aktuelle praksis i samspil med eksisterende/andre 

praksisser? Hæmme, fremme? True eller udvikle?  

o Er praksissen at betragte som del af et levende økosystem? Dvs. 

hvorvidt: 

▪ Indgår den i et netværk med andre praksisser? 

▪ I et interdependent forhold med andre praksisser? 
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▪ Har praksissen en særegenhed, men også overlap med andre 

praksisser? 

▪ I hvilke cyklusser forplanter, breder og lever praksissen videre?  

▪ Hvordan og i hvilke faser udvikler praksissen sig? 

▪ Hvordan tilpasser, regulerer og opretholder praksissen sig selv - 

i kredsløbet?   

- Hvordan ser praksislandskabet og -traditionerne ud, og hvordan bidrager vi med 

vores påvirkning af deres projekt til forandringer i dette landskab?  

Som forudsætning for at bringe praksisteorien i anvendelse til analyse af de tre konkrete 

tiltag og en fortolkning af de praksisøkologiske sammenhænge følger en udfoldelse af 

praksisteorien. 

5.2 Praksisteori som analytisk forståelsesramme 
Praksisteori er en human- og socialvidenskabelig tradition, som I denne forbindelse 

repræsenteres af Kemmis, m.fl. (2014), der bygger på Schatzkis omfattende praksisteori 

og tilbyder begreber til at forstå, hvordan det sociale liv er organiseret i praksisser 

(Schatzki, 1999, 2002, 2003, 2005). Som socialontologi forstår praksisteorien mennesket, 

organisationer og fællesskaber gennem aktivitet og handlinger.  

Kemmis m.fl. (2014) påpeger med titlen på deres bog, Changing Practices, Changing 

Education, at uddannelse som et økosystem af praksisser kan ændres ved at praksisser 

ændres og genskabes. Menneskets sociale praksisser både sikrer og stabiliserer verden - 

men de omformer den også konstant. Kemmis m.fl. skriver, at nye 

uddannelsespraksisser konstitueres af nye måder at forstå på (sayings), nye 

handlemåder (doings) og nye forbindelser mellem mennesker (relatings) i nye projekter, 

formål og opgaver for skolen. Sådanne forandrende praksisser er præcist, hvad vi har for 

med skolerne i Odder Kommune. Kemmis fortsætter og hævder, at hvis disse projekter 

skal overleve, kræver det et nyt sprog og nye diskurser, der udtrykker nye måder at 

tænke på. Det kræver materielle og økonomiske strukturer, der støtter de ændrede 

handlemåder og sociale strukturer, der støtter de ændrede relationer (Kemmis, m.fl., 

2014). Sagt med andre ord håber vi gennem et aktionsforskningslignende forløb og 

samarbejde at bidrage med sprog, begreber og diskurser, at ændre rammer, 

ressourceforbrug og samarbejdsformer på måder, som vil generere og understøtte en 

ændring af praksis på skolerne, der indebærer, at lærerens samarbejde med deres 

ledere og hinanden samt deres didaktiske praksis bliver orienteret mod eleveres 

dannelse.  

For at kunne forandre disse praksisser er det afgørende at forstå de mest centrale 

dynamikker. Kemmis m.fl. udfolder i den forbindelse tre forskellige strukturer 

(arrangements), som kan ændres i enhver social situation. De eksisterer i tre 

dimensioner forbundet med tre medier:  

- Kulturelt-diskursive strukturer, der eksisterer i det semantiske rum og afgør, 

hvordan vi kan udtrykke os via sproget - også specialiserede sprog, i dette 

tilfælde det pædagogisk-didaktiske. 

- Materielt-økonomiske strukturer, der eksisterer i det fysiske rum-tid og afgør, 

hvordan vi kan handle - fx på en skole. 
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- Politisk-sociale strukturer i det sociale rum, som afgør, hvordan vi kan forbinde 

os til andre i grupperinger - fx vertikalt og horisontalt i skolen i teams og 

lignende.    

Disse tre arrangementer hænger sammen i skolens praksislandskab med dens 

praksistraditioner, som sætter rammen for praksisserne - men ikke determinerer disse, 

der jo netop kan ændres gennem ændret sprog, handlinger, magtfordeling, osv. For at 

skabe ny praksis, må der ændres forståelser. Verden må gøres tilgængelig gennem nye 

diskurser, og lærerne må forbinde sig til hinanden på nye måder: We cannot transform 

practices without transforming existing arrangements in the intersubjective spaces that 

support practices (Kemmis, 2014, s. 6). 

Anbefalingen fra Kemmis m.fl. (2014) er i det undersøgende og forandrende arbejde at 

identificere uhensigtsmæssig praksis og tage afsæt i det, der bør ændres. De peger på 

den hårde NPM-styring, som årsag til at flere professionelle oplever sig som nogen, der 

agerer på systemets vegne fremfor som professionelle aktører. Dette er også vores 

afsæt, fordi ansvarliggørelsen ovenfra og dokumentationen nedefra orienterer sig mod 

det synlige, kvantificerbare og målelige - som kan være med til at fortrænge dannelsen 

og betydningen af dannende undervisning sammen med det ensidige fokus på læring, de 

professionelles utilstrækkelige vokabularium om dannelse og den didaktiske 

begrundelsesdimension samt vanskeligheder med at omsætte værdier og 

dannelsesintentioner i undervisningen. (Se også baggrundsafsnittet 2.2: ”Baggrund for 

projektet: En øget bevågenhed på skolens dobbelte formål” i rapportens indledende del, 

hvor det samlede problemkompleks er søgt fremstillet.) 

Den praksisteoretiske forskning ved Kemmis m.fl. adresserer godt nok det at ændre 

praksis i titlen på bogen, men de referererede undersøgelser besvarer, hvordan skoler, 

lærere, elever, osv. svarer på de gældende betingelser. Vores empiriske undersøgelser 

er i højere grad optaget af forandringspotentialet og i at udvikle viden om, hvordan 

lærerne reagerer med ændrede praksisser, når man ændrer betingelser, tilbyder sprog, 

nye rammer, osv. Som nævnt tidligere foregår dette i et samarbejde, og som det fremgik 

i metodeafsnittet, var dette samarbejde hovedsageligt mellem os som forskergruppe og 

forvaltning samt skoleledelser i det, vi benævnte ’styregruppen’. Dette harmonerer med 

Kemmis m.fl. (2014) om, at de, der er ansvarlige for at lede forandringerne, må gå ind i 

praktikernes, dvs. lærernes, arena, ikke bare med nye mål, men som personer, der deler 

udfordringerne med at lære det nye sprog, handle anderledes og udnytte ressourcerne 

anderledes. Opgaven er i samarbejdet og for ledelsen på skolerne at revitalisere den 

dannelsesorienterede undervisning, og det fordrer ”…engaging the people at each site, 

in each school and school district - and in any other educational institution - in a process 

of site based education development” (Kemmis, 2014: 12). 

Praksisteoriens forskningsmetodiske tilgang (som I vores tilfælde må ses i sammenhæng 

med aktionsforskning og Design Based Research jf. afsnit 3.3) involverer observationer 

og beskrivelser af praksis - og i dette arbejde at identificere sayings, doings, relatings, 

der konstituerer praksis med henblik på forståelse af, hvordan disse praksisformer gøres 

mulige af de kulturelt-diskursive, materielt-økonomiske og politisk-sociale strukturer. 

Det indebærer (inspireret af Schatzkis ’site ontologies’), at stedet, the site, tages alvorligt 

som nogle betingelser, intersubjektive relationer, et semantisk og socialt rum, der gør 
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netop denne praksis mulig. På denne baggrund bliver praksisser partikulære i tid og 

sted, formet af de kulturelt-diskursive, materielt-økonomiske og politisk-sociale 

muligheder. Som en økologisk niche i biologien er betingelserne på stedet en niche for 

en praksis. The site er et sted lokaliseret i det intersubjektive rum (semantisk, fysisk, 

socialt rum beboet af kulturelt-diskursive, materielt-økonomiske, politisk-sociale 

strukturer), mens mulighedsbetingelserne er nichen (Kemmis, 2014). 

Som nævnt ovenfor, anskuer praksisteorien uddannelse som bestående af semantiske, 

fysiske og sociale rum med hver deres medier. En praksis definerer de således: 

“A practice is a form and socially established cooperative human activity in which 

characteristic arrangements of actions and activities (doings) are comprehensible in 

terms of arrangements of relevant ideas in characteristic discourses (sayings), and 

when the people and objects involved are distributed in characteristic arrangements 

and relationships (relatings), and when this complex of sayings, doings and relatings 

‘hangs together’ in a distinctive project (Kemmis, 2014: 31). 

Dermed er praksisarkitekturen og individuelle og kollektive praksisser gensidigt 

afhængige og påvirkende. Praksisarkitekturerne eksisterer i tre dimensioner parallelt 

med sayings, doings og relatings, der formes og er formet af praksistraditioner: 

kulturelt-diskursive strukturer (muligheden for sprog og diskurs), materielt-økonomiske 

(muligheden for aktiviteter) og politiske-sociale (muligheden for relationer) (Kemmis, 

2014). Praksisser opstår, fordi deltagerne bringer dem til det. I praksisser er individuel 

vilje, forståelse og handling orkestreret i kollektive social-relationelle projekter, som igen 

er afhængig af praksisarkitekturerne, -landskabet og -traditionerne, men også skaber 

disse. Dette ved at praksissen efterlader diskursive, fysiske og sociale spor og rester - 

ikke bare hos deltagerne i deres erindringer og kapaciteter, men også i selve deres 

praksisser, måder at gøre, sige og være på (Kemmis, 2014). 

Nedenstående sammenfattende model fra Kemmis m.fl. (2014) viser i venstre side 

praksisser som interaktionistiske gennem sayings, doings og relatings bundtet sammen i 

projekter. I modellens højre side fremgår praksisarkitekturen, som understøtter og 

begrænser interaktion gennem kulturelt-diskursive, materielt-økonomiske og politiske-

sociale strukturer bundtet sammen i karakteristiske praksislandskaber. Mellem 

praksisser og praksisarkitekturen er det intersubjektive rum illustreret som semantisk via 

sproget, fysisk via aktiviteter og arbejde samt socialt via magt og solidaritet. 
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Fig. 5.1. Praksisser og praksisarkitekturer (fra Kemmis m.fl. (2014, s. 38)). 

 

 

 

Figuren hjælper til at udpege, hvad forskningens analytiske blik kan rettes imod, og det 

er ikke kun mod den observerede praksis, men mod hvordan denne bliver til i skolernes 

praksisarkitektur - som de sayings, doings og relatings stedet og skolerne tilbyder. I 

vores tilfælde er vi særligt interesserede i, hvordan den ændrede praksisarkitektur i 

form af ændrede rum og medier bevirker ændret praksis, ændrede sayings, doings og 

relatings blandt lærerne.  

I analysestrategien udfoldes, hvordan vi går frem inspireret af Kemmis m.fl. (der bl.a. 

udfolder dette sidst i bogens kap. 2 og i dens appendiks). Det forskningsmetodiske 

arbejde følger ovenstående model ved (i relation til modellens venstre side) at 

identificere den studerede praksis’ projekt eller formålsrettethed, studere sayings, 

doings og relatings og de dispositioner, som forekommer typiske i deltagernes praksis. I 

relation til modellens højre side beskrives praksislandskabet, de kulturelt-diskursive, 

materielt-økonomiske og politisk-sociale strukturer som aspekter af 

praksistraditionerne. Det er en pointe, at praksisformerne og strukturerne søges 

beskrevet som interdependente jf. modellens midterakse. 
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5.2.1 Praksisøkologier  
Praksisser etableres og eksisterer i forbindelser eller økologiske strukturer karakteriseret 

ved interdependens mellem praksisser og praksisarkitekturer. Ligeledes sameksisterer 

forskellige praksisser samme sted, påvirker hinanden og efterlader spor, som 

understøtter og begrænser, hvordan andre praksisser kan udfolde sig. Eksempelvis kan 

planlægnings- og/eller undervisningspraksis blandt lærere tænkes at udgøre 

praksisarkitektur for dannelsespraksisser blandt eleverne.  

Der er altid tale om praksisser og praksisøkologier i flertal (Kemmis, 2014), fordi 

praksisser sameksisterer og påvirker hinanden. Nogle kan udvikle, andre kan true 

hinanden. Kemmis m.fl. betragter, hvordan sayings, doings og relatings i én praksis 

former og er formet af sayings, doings og relatings i en anden praksis. De beskriver 

praksisforbindelserne via begreber om interdependens, økologier og økosystemer og 

undersøger, hvordan forskellige praksisser er forbundet, om de kan beskrives som et 

levende system, om man kan se tegn på interdependente praksisser i en slags netværk. 

I nedenstående skema indbringer de en rækker principper, der kan hjælpe til at afgøre, 

om man kan beskrive praksisser som økologiske, levende økosystemer.  

 

Fig. 5.2. Økologiske principper 
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Kriterierne kan anvendes til at vurdere effekt og betydning af vores ændring af 

strukturer og praksisarkitekturer, om vores tiltag har betydning over tid, sætter sig spor 

med betydning for ændret praksis. Fx ved at se efter, om ændringer afstedkommet af 

os, forbinder sig gensidigt afhængigt til andre praksisser, om praksisserne udvikler sig, 

tilpasser sig dynamisk og regulerer sig selv i forhold til andre praksisser.  

Kemmis’ analyser viser, hvordan praksisser transformeres ikke bare ved at ændre 

sayings, doings og relatings hos de involverede, men også ved at ændre 

praksisarkitekturerne, der understøtter og begrænser deres praksisser - og ved at ændre 

praksisser, der er forbundet med andre i økosystemer. Vi er optaget af sammenhænge 

mellem lærernes forskellige didaktiske praksisformer: planlægning, gennemførsel af og 

kollegial refleksion over undervisning med elevernes dannelse for øje (Dale, 1998). 

Så vidt det praksisteoretiske grundlag for at tilgå empirien analytisk. Inden denne del af 

analysen følger nedenfor en udfoldelse af den deltagende forskningsproces ved hjælp af 

begreber fra Aktionsforskningen og Design Based Research. 

 

5.3 Beskrivelse af den deltagende forskningsproces  
I det følgende beskrives samarbejdsprocessen, som også udgør en del af 

forskningsprocessen, der søger svar på forskningsspørgsmålet om, ”Hvordan forskere, 

lærere, ledere og kommune i samarbejde kan komme til at forstå, begrebssætte og 

præcisere dannelse på en måde, så lærernes dannelseshensigter ekspliciteres som 

begrundelser for deres didaktiske beslutninger”.  

Beskrivelsen er kronologisk og analytisk i den forstand, at den foretages via begreber fra 

aktionsforskningen og Design Based Research.   

Samarbejdsprojektet varede næsten 2 år. Det indledtes primo 2017 og løb frem til 

ultimo 2018. Initiativtager var Odder Kommune, udvalget Børn, Unge og Kultur, der i 

efteråret 2016 udarbejdede en skolestrategi, hvor en af de tre overordnede 

målsætninger blev benævnt ”Dannelse og læring i det 21. århundrede”. Arbejdet 

hermed er planlagt til at skulle forløbe over en 5-årig periode effektueret fra august 

2017. Som tidligere angivet er kommunens overordnede formål med indsatsen, at: 

“Børn og unge dannes til at være aktive og bevidste medborgere, som gennem hele 
livet kan forholde sig til egen læring og den omverden de er en del af” 

 
Dette udgør den politisk vedtagne formåls- og dannelsesformulering, som projektet skal 
bidrage til at opfylde. På denne baggrund rettede kommunen henvendelse til VIA UC, 
Videncenter for profession og uddannelse, for bistand til at operationalisere dette 
arbejde på kommunens skoler.  
 
Odder Kommune havde forud for første møde udarbejdet en projektbeskrivelse og en 
organisering af samarbejdet med skoleudviklingskoordinator Lise Gammelby som 
projektleder og derunder en styregruppe med forældrerepræsentanter, 
kommunaldirektøren på området, politikere, m.fl. samt en projektgruppe bestående af 
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hende, Niels og Thomas samt kommunens tre strategiske skoleledere6, og desuden tre 
skolegrupper med repræsentanter fra distriktsskolerne. Denne organisering blev ikke 
bibeholdt. I praksis vedblev Lise Gammelby at være projektleder, mens hun, de tre 
skoleledere og Niels, Thomas og Tina udgjorde styregruppen, som mødtes jævnligt 
gennem hele forløbet. Det var i denne gruppe, at projektets retning og tiltag blev 
besluttet. Undervejs samledes styregruppen desuden nogle gange med skolegrupperne, 
samtlige pædagogiske ledere i skolevæsenet og på tre såkaldte PUF-dage med samtlige 
pædagogiske medarbejdere i kommunen. 
 

5.3.1 Indledende forventningsafstemning og udarbejdelse af dannelsesbegreb 
Opdraget fra kommunen til vores deltagelse var at 

- Udarbejde forslag til forståelse af dannelsesmålene 

- Udarbejde forslag til monitorering af målene 

- Udarbejde forslag til implementering af dannelsesmålene for hele skolevæsenet 

- Planlægge temadage 

- Bygge bro til skolegrupperne 

Disse opgaver blev finansieret af Odder Kommune med os som konsulenter. Men 

sideløbende blev vi finansieret af VIA UC som forskere, og vi udarbejdede en 

projektbeskrivelse for forskningen, som nærværende rapport udgør resultatet af. Vores 

deltagende forskning har karakter af aktionsforskning i den forstand, at vi mødtes med 

praktikerne (ledere og forvaltning) om en fælles interesse i at bevidstgøre arbejdet med 

dannelse på skolerne. Der var altså tale om at lægge en kollektiv strategi mellem 

deltagere og forskere med henblik på at ’løse det problem’, at dannelsesforestillingerne 

blandt lærerne forblev tavse og implicitte. Kommunens hensigt var dog fra starten en 

anden end forskergruppens, idet de gerne så dannelsesforståelsen blive en bestemt, 

ligesom de så elevernes dannelse målt og evalueret. Dette fraveg kommunen 

efterhånden som samarbejdet i styregruppen blev indledt og diskussioner om 

dannelsens væsen og egenart (til forskel fra kompetence og læring) tog retning af en 

dannelsesforståelse givet form og begreber af os i forskergruppen.  

Det, der i projektbeskrivelsen hed ’monitorering af målene’, blev til kvalitative 

indikatorer, som lærerne kunne kigge efter som tegn på dannelsesprocesser blandt 

eleverne i retrospektive refleksioner over undervisningen. Som forskere var vi optagede 

af at udvikle generel viden - om læreres dannelsessprog og dannelsesdidaktik, mens 

praktikerne (her styregruppen) var optagede af, at skolernes arbejde med dannelse 

skulle give mening og være anvendeligt i praksis. Der var altså et dobbelt formål, som 

både skulle give aktionsforskningssamarbejdet og -projektet teoretisk gyldighed og 

praksisgyldighed (Jensen, 2017). 

Vi indgik i hele projektet i et nært samarbejde i styregruppen, hvor 
erkendelsesinteresser blev udvekslet og problemstillinger blev identificeret som 
grundlag for at formulere handlemuligheder, at sætte disse handlinger i værk og 
evaluere og reflektere over handlingerne. Dette stemmer overens med 
aktionsforskningens grundsystematik (Lewin, 1948). Dette var dog i styregruppen; 

                                                           
6 Kommunens skolevæsen er organiseret i tre distriktsskoler oprettet som en fusion af flere 
skoler. Lederne af disse tre skoler udgør de strategiske ledere.  
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mellem skoleudviklingskoordinatoren, de tre strategiske ledere og os. Vores møder blev 
værksteder for erfaringsopsamling og idéudvikling. Dialogen var åben, men kun 
demokratisk i den forstand, at vi som forskere også var hyret ind som konsulenter, 
hvorfor kommunen kunne forlange noget bestemt. Omvendt var vi som forskere ikke 
ligestillede med praktikerne med henblik på fx forståelse af dannelse og didaktik, 
hvorfor vi kunne fremføre diskurser og argumentationer, som praktikerne kunne have 
svært ved at gå ind i. 
 
Som det fremgår i det følgende, blev lærerne kun i meget begrænset grad inviteret ind 
som samarbejdspartnere. Projektet er med andre ord ikke vokset ’nedefra’ jf. Lewins 
fordring herom (1948). I lærernes øjne måtte det kunne betragtes som noget, der kom 
’oppefra’ (kommunen og ledelsen) eller ’udefra’ (forskergruppen).  
 
Styregruppemøderne i foråret 2017 bestod primært af diskussioner om, hvordan man i 

det hele taget kan forstå dannelsesbegrebet. Her var vores afsæt, at animere en åben og 

ligefrem diskussion, hvor vi var særligt optagede af at forstå dannelsen som indre og 

usynlig, og som et fænomen, der kun vanskeligt kan sættes op som mål og slet ikke kan 

monitoreres (for uddybning se afsnit 4.1: ”Dannelsesteori”). Denne forståelse var en 

præmis for vores deltagelse, som vi fremsatte åbent, og som medførte frugtbare 

diskussioner om aktuelle diskurser, hegemonier, uhensigtsmæssige dikotomier i det 

uddannelsespolitiske og pædagogiske landskab. På denne baggrund blev vi enige i 

gruppen om, at der var så meget desto større grund til at arbejde med dannelse (vi 

fremførte bl.a. pædagogiske, didaktiske, professionsteoretiske og politiske begrundelser 

herfor). Ligeledes blev denne position baggrund for at forlade begrebet om  21. 

århundredes kompetencer som grundlag for kommunens dannelsessatsning. I stedet 

udarbejdede vi i forskergruppen en begrebssætning om dannelse som forholdemåder, 

som er uddybende beskrevet i teoriafsnittet om dannelse (se afsnit 4).  

Forholdemåderne blev præsenteret på et møde i juni 2017 for skolegrupperne 

bestående af udvalgte nøglepersoner fra hver skole. Formålet med dette møde var at ’få 

skolegrupperne med på at arbejde med dannelse’, så processen og udmøntningen 

lettedes ude på skolerne (jf. internt papir med program for dagen). Her blev det klart, at 

der ikke var tale om ligeværdigt aktionssamarbejde med lærerne, men om ledelse og 

moderne styringsform, hvor nogle lærere blev inviteret ind med henblik på at kunne 

sprede det glade budskab og lede sig selv (Blok Johansen, 2018). Dertil var formålet for 

dagen at få trykprøvet dannelsesmålene, at få kvalificeret PUF-dagen og den 

forestående proces planlagt i styregruppen. De deltagende lærere og ledere blev 

inviteret ind i en dialog om dannelsesforståelsen og dannelsesdidaktik. Det var vores 

fornemmelse efter mødet, at lærerne havde svært ved at indgå og deltage i den diskurs 

og det sprog, vi anvendte. Men der var debat om forholdemåderne, som på det 

tidspunkt var afgrænset til demokratisk, etisk, selvoverskridende og kritisk-konstruktiv 

forholdemåde. Dertil kom der forslag om en æstetisk forholdemåde, som blev gentaget 

af lærerne i møder med deres ledelse, og som derfor siden blev tilføjet til det 

udarbejdede dannelsesbegreb. På mødet blev deltagerne tillige præsenteret for og 

inviteret til en diskussion af, hvad det vil sige, og hvordan man kan arbejde med 

dannelse som formål og mål. Pointen i oplægget var, at dannelse udgør noget andet end 
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målbare mål. Og at det er op til læreren at tolke formål og mål med henblik på en 

konkretisering af mål, der peger i formålenes retning.  

5.3.2 Formidling af dannelsesbegreb og igangsætning af dannelsesdidaktiske 

prøvehandlinger 
I august 2017 blev der afholdt en PUF-dag for alle pædagogiske medarbejdere i 

kommunen. Indholdet var oplæg fra os om aktuelle tendenser, der udfordrer 

dannelsesambitionen, lærerens og pædagogens dilemmaarbejde i lyset af det 

pædagogiske paradoks, skolens målhierarki, viden om læreres arbejde med mål og 

dannelse, lærerens planlægningsarbejde og et bud på pædagogisk professionelt arbejde 

med dannelse. På denne baggrund fulgte en præsentation af kommunens dannelsesmål 

som forholdemåder, der her blev forsøgt fællesgjort som et mere operationelt 

dannelsesbegreb. Dernæst blev lærerne præsenteret for og instrueret i didaktiske 

prøvehandlinger, de skulle udføre i det kommende stykke tid. Prøvehandlingerne bestod 

i, at lærerne skulle skriftliggøre deres dannelsesmæssige begrundelser for mindst et 

undervisningsforløb og eksplicitere sammenhængene mellem deres didaktiske 

beslutninger, om indhold, mål, metode, osv. og dannelse forstået med 

forholdemåderne. Forud var gået en introduktion til forholdemåderne og en almen 

didaktiske planlægningsmodel (jf. figur 5.3, s. 48). 

Hverken forholdemåderne, prøvehandlingerne eller den didaktiske planlægningsmodel 

var blevet til i samarbejde med lærerne. Vi i forskergruppen havde udviklet såvel 

forholdemåde-begrebet og den didaktiske model, som var drøftet med styregruppe og 

skolegrupper. Det at gennemføre arbejdet som prøvehandlinger var et resultat af 

samarbejdet i styregruppen. Vi forstår derfor prøvehandlingerne og lærernes afprøvning 

af den didaktiske model som led i Design Based Research, hvor lærerne afprøvede 

designet udviklet af os som forskere og styregruppen med stærke ledelsesinteresser. 

Som forskere var vi interesseret i at få testet den didaktiske model og få øjne for dens 

potentiale som led i bestræbelsen på at blive eksplicitte om dannelsesforståelser og -

begrundelser.  

På selve PUF-dagen var der mulighed for, at lærerne i deres team kunne afprøve den 

didaktiske model ved at tænke gennemførte eller forestående forløb ind i den, og efter 

PUF-dagen ved at beskrive mindst et forløb som prøvehandling og aflevere dette til 

deres leder (udfoldes nedenfor). De skriftliggjorte prøvehandlinger tilgik os som empirisk 

materiale for nærmere granskning, og der blev afholdt et evalueringsmøde med 2-3 

pædagogiske ledere fra hver skole, hvor der blev samlet op og udpeget 

forbedringsmuligheder for næste iteration, næste ombæring af prøvehandlingerne, som 

skolerne og lederne gerne ville formgive. På den efterfølgende PUF-dag, i januar 2018, 

holdt vi endnu et præciserende oplæg om dannelse og dannelsesdidaktik, hvorefter 

lærerne fordelte sig på workshops, hvor nogle præsenterede deres arbejde med 

prøvehandlingerne for hinanden. 

5.3.3 Udvikling og facilitering af dannelsesdidaktiske samtaler 
Efter erfaringsopsamlingen og workshoppene om lærernes arbejde med 
prøvehandlingerne, deltog vi i et møde med samtlige pædagogiske ledere fra 
kommunens skoler. I styregruppen havde der forud været et møde om, hvordan 
processen skulle køre videre, og hvad behovet var. Vi holdt oplæg om faglig ledelse og 
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konkretiserede, hvordan dannelsesdidaktik kunne udgøre det faglige, der kunne ledes 
på. På mødet blev det åbenbart, at flere ledere så det som udfordrende at gå ind i det 
didaktiske maskinrum med lærerne. Erfaringerne på dette møde dannede baggrund for, 
at der på et efterfølgende møde i styregruppen rejste sig en idé om, at lederne kunne 
afholde dannelsesdidaktiske samtaler med deres lærerteam.  
 
I samme periode etablerede vi i forskergruppen kontakt til to lærerteams, som vi fik lov 
at lave deltagende observationer af, mens de havde planlægningsmøder. Vi informerede 
dem om, at vi var ude efter viden om, 1) Hvordan lærere italesætter dannelse i 
forbindelse med didaktisk planlægning, og 2) Hvorledes dannelsesbegrundelserne 
kommer til syne i lærernes didaktiske arbejde. Vi gennemførte deltagende observationer 
i den forstand, at vi sad med, mens lærerne planlagde og diskuterede undervisning, 
spurgte opfølgende og indgik indimellem i dialogen om det ene eller andet valg, den ene 
eller anden begrundelse. Det blev blot til et enkelt møde med et team fra en af skolerne 
og til 6 møder med et team fra en anden skole (undervejs blev der taget 
observationsnoter, og efterfølgende udarbejdede vi et refleksionsnotat). Det var på det 
tidspunkt hensigten, at vi skulle indgå deltagende i et samarbejdende 
aktionsforskningsforløb om at planlægge dannelsesorienteret undervisning med disse 
lærerteam, men i praksis blev det til mere traditionelle - om end meget deltagende - 
observationer af deres samarbejde for at komme tættere på lærernes 
dannelsesforståelser og betydningen heraf i det didaktiske arbejde. 
  
Samtaler i forskergruppen om disse observationer og refleksionerne herover dannede 
baggrund for anbefalinger i styregruppen om at åbne mere op for lærernes eget sprog 
om dannelse frem for at insistere på en bestemt kommunal dannelsesforståelse ved 
forholdemåderne. Der er forskellige interesser i styregruppen, og forholdemåderne blev 
ikke forladt som fællesgjort dannelsesforståelse - formelt set. Men vi blev i gruppen 
enige i en drejning over mod en værdsætning af det sprog og de forståelser, lærerne har 
af dannelse i deres didaktiske arbejde - og at lade det være legitimt og værdifuldt i 
samtaler om og i praktisk didaktisk arbejde. Disse observationer og refleksioner tjente 
som baggrund for andre aktioner, nye tiltag i efteråret 2018. På baggrund af 
erfaringerne fra prøvehandlingerne, behovet for faglig ledelse på det didaktiske felt og 
vores observationer af lærernes arbejde med dannelse i planlægningen, enedes vi i 
styregruppen i maj 2018 om at afholde endnu en PUF-dag i august. Programmet denne 
dag bestod i et oplæg med en gentagelse af centrale pointer om dannelse, 
konkretisering af dannelsesdidaktik i forhold til sammenhænge mellem didaktiske 
beslutninger og dannelsesmæssige begrundelser samt en indføring i, hvordan man i 
teams kunne have dannelsesdidaktiske samtaler. Vi præsenterede en konkret 
samtaleguide, som medarbejderne afprøvede på PUF-dagen og introducerede et 
program for efteråret, hvor alle lærerteams skulle mødes med deres pædagogiske leder 
(eller en anden ressourceperson på skolerne, typisk med vejlederfunktion), som ville 
facilitere en dannelsesdidaktisk samtale om et planlagt eller gennemført forløb ved 
hjælp af samtaleguiden udarbejdet af os.  
 
Vi forstår den endelige samtaleguide som resultatet af Design Based Research med 
lærerne, hvor vi i styregruppen har identificeret problemstillinger om 1) vanskeligheder 
for de pædagogiske ledere ved at samtale med lærerne om dannelse og didaktik, 2) 
stimulere lærerne til at udfolde deres praktisk-pædagogiske sprog om dannelse, og 3) at 
begrunde eller forstå didaktiske valg med reference til dannelsesforestillinger og -
formål. Denne viden har vi såvel som erfaringer fra samarbejdet og feltstudierne, men 
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også fra den domænespecifikke viden om dannelsesdidaktik.  Med det afsæt udviklede 
vi flere forskellige guides, som vi forfinede efterhånden igennem de iterative processer, 
hvor de blev diskuteret og afprøvet af os, lederne og lærere. I den udfoldede beskrivelse 
af samtaleguiden nedenfor, fremgår den generaliserede forståelse og resultatet af 
afprøvningerne i form. 
 
I september 2018 mødtes styregruppen med alle pædagogiske ledere, hvor det blev 
gjort klart, at de skulle forestå dannelsesdidaktiske samtaler med deres personale.  
De dannelsesdidaktiske samtaler blev gennemført på de respektive skoler, hvor den 

strategiske leder i samråd med de pædagogiske ledere traf beslutning om, hvor mange 

samtaler der blev gennemført, hvornår og i hvilke lærerteams (f.eks. årgangsteams el. 

fagteams). Der blev efter længere drøftelser i styregruppen enighed om, at den lokale 

ledelse på skolerne skulle varetage facilliteringen af samtalerne ud fra begrundelsen; at 

det ville 1) give den lokale ledelse (legitim) adgang til lærernes 

(refleksive/argumentative) praksis, 2) sende et signal til lærerne om, at ledelsen tog 

skoleudviklingsprojektet og lærernes arbejde alvorligt og 3) skabe mulig synergi mellem 

lærernes og ledernes praksisvokabular (Lund, 2017; Kemmis, 2014; Molbæk, 2018). 

Beslutningen hvilede på den antagelse, at ledelsen måtte lede forandringerne og 

sammen med lærerne gå ind i de potentielle udfordringer, der knyttede sig til den nye 

praksisarkitektur (Kemmis, 2014). Lokalt på skolerne udvalgte ledelsen et antal lærere, 

benævnt ’vejledere’ og siden ’tovholdere’, som bistod facilliteringen, og som af ledelsen 

vurderedes at have særlige kvalifikationer herfor. Beslutningen var dog i 

udgangspunktet en praktisk foranstaltning foranlediget af, at lederne ikke selv havde tid 

til at afvikle alle samtalerne. For at kvalificere disse samtaler afholdt vi workshops på alle 

skoler gennem efteråret 2018. Her mødtes vi med lederne og vejledere for at indføre 

dem i tænkningen bag samtaleguiden og øve facilitering af samtalerne. Derudover 

afholdt vi workshops med det pædagogiske personale - en afdeling på hver skole ad 

gangen - hvor de prøvede og fik erfaringer med at føre refleksive dannelsesdidaktiske 

samtaler. På denne baggrund blev der igennem efteråret 2018 afholdt 

dannelsesdidaktiske samtaler med alle lærerteams på skolerne i Odder. I forskergruppen 

faciliterede vi 7 af disse (som vi videooptog mhp. videre analyse).  

Nedenfor er ovenstående procesbeskrivelse sammenfattet i den oversigt, som også 
fremgår i metodologiafsnittet. Den illustrerer samarbejdet med styregruppen som 
aktionsforskning og beskriver lærernes arbejde med prøvehandlinger og den 
dannelsesdidaktiske samtaleguide som Design Based Research. Det fremgår desuden, 
hvilken type empiri de beskrevne processer har medgivet til, videre studier og 
besvarelse af de øvrige forskningsspørgsmål.  
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Fig. 5.3. Forskningsprocessen i overblik 
 

 

 
 

Mod forløbets afslutning mødtes vi i styregruppen om at evaluere processen, og vi 

mødtes i tillæg et år efter vores deltagelse for at delagtiggøre kommunen og lederne i 

vores forskning og få viden om, hvordan det er gået siden på skolerne. På disse møder 

blev nogle for(be)hold vedrørende samarbejdsprocessen tydelige, som også var af 

relevans for vores forskningsinteresse i, hvordan et samarbejde, som det beskrevne, kan 

bidrage til fællesgørelse af en dannelsesforståelse og en dannelsesdidaktisk praksis 

blandt lærerne på skolerne. Det fremgik bl.a., at: 

• Der er så stor forskel på de deltagende skoler mhp. organisering, ledelses- og 

medarbejderkultur, rammer, osv., at disse institutionelle faktorer i højere grad 

burde have været medtænkt. På en skole var der eksempelvis en teamorganisering i 

forvejen, som var egnet til afholdelse af dannelsesdidaktiske samtaler mellem folk, 

der i forvejen samarbejdede om planlægning, mens dette ikke var tilfældet på de 

øvrige skoler. Oprindeligt var det hensigten, at vi tre forskere skulle tilknyttes hver 

vores skole – og i et samarbejde med den lokale ledelse og lærerne udvikle arbejdet 

med dannelse. Med den kommunale konsulents ord: ”…skolegrupper ude på de 

enkelte skoler med ledere, ressourcepersoner, lærere, centrale aktører, skulle drøfte 

og omsætte til DNA’et på den pågældende skole”. Dette blev dog aldrig virksomt. 

Det forudgående forståelsesarbejde i styregruppen var omfattende, og kommunens 

proces- og handleplan gav ikke plads for at udsætte projektet.  

• Der skulle have været reserveret tid og rum til processerne. Dette var tilfældet med 

de fælles pædagogiske dage og en enkelt dannelsesdidaktisk samtale per lærer, men 

ellers måtte lærerne få arbejdet med dannelse til at foregår i den eksisterende 

organisering. Som den ene af de strategiske ledere udtaler på det afsluttende 

evalueringsmøde, skulle der: ”… skabes refleksive rum og platforme, hvor man kan 
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masere… man skal have rummet til at implementere, forstå og lære nyt. Ikke bare 

køre drift og praksis”. 

• De pædagogiske ledere, som stod for at operationalisere aftaler fra styregruppen 

blev involveret for sent og for lidt. Dette ledelsesniveau blev ikke inddraget før 

begreber og procesplan blev præsenteret på den første fælles pædagogiske dag, og 

senere, da de blev informeret om, at de skulle facilitere dannelsesdidaktiske 

samtaler med lærerne, gik det op for dem, at de havde behov for dybere indsigt i 

dannelsesbegrebet og -didaktikken. Ligeledes har det, trods meget positive 

tilbagemeldinger, været en udbredt forståelse blandt lærerne, at noget blev 

påtvunget ovenfra – mens det i overensstemmelse med forskningsintentionerne 

havde været mere legitimt og produktivt, hvis interesse og engagement sammen 

med ændrede handlinger var vokset nedefra.  

 

Trods disse kritikpunkter samler den kommunale konsulent dog op på det opsamlende 

evalueringsmøde med at sige: ”Det er et vellykket projekt. Vi har flere medarbejdere 

med, end man plejer. Medarbejderne er engagerede. De har lært noget - og det har 

organisationen også - man når selv frem til ude på skolerne, hvad man må gøre og 

lære.” 

 

5.4 Praksisteoretisk analyse af de tre tiltag 
Vores hensigt var at bidrage til ændrede praksisser, som inkluderer en ændret 

formålsorientering hos lærerne, eller som det hedder hos Kemmis, 2014: …the project 

(or telos or purpose) of the practice... (Kemmis, m.fl. 2014, s. 39). Intentionen var, at 

lærerne i højere grad skulle orientere deres didaktiske praksis mod elevernes dannelse, 

udvikle deres sprog, eksplicit begrunde deres undervisning med dannelse og planlægge 

med elevernes dannelse for øje.  

Vi vil her analysere os frem til hvordan denne hensigt blev nået. Dette indebærer en 

begrebsdrevet analyse, der koncentrerer sig om, hvordan henholdsvis 

dannelsesbegrebet, prøvehandlingerne og de dannelsesdidaktiske samtaler blev til som 

hhv. kulturelt-diskursiv, materielt-økonomisk og politisk-social støttestruktur, om og 

hvordan de bidrager til ændrede måder at forstå, tale, handle og indgå i relationer på 

(sayings, doings, relatings), og om de dermed bidrager til en ændret planlægnings- og 

refleksionspraksis, hvor lærerne orienterer sig mod et ændret dannelsesdidaktisk telos. 

 

5.4.1 Udvikling og formidling af begreber om dannelse som bidrag til en 
dannelsesdidaktisk praksis 
I dette afsnit vil vi fokusere særligt på udviklingen og formidlingen af et fælles sprog og 
begreber om dannelse og fremanalysere, hvordan dette samspil afstedkom forandringer 
i retningen af et styrket dannelsesfokus. Her er altså fokus på den semantiske og 
forståelsesmæssige udvikling, der ifølge Kemmis sker i samspillet mellem den kulturelt-
diskursive støttestruktur og de sayings og understandings, der er hos praktikerne. 

Altså spørger vi om, hvordan udviklingen og formidlingen af sprog og begreber for 
dannelse, som kulturelt-diskursive støttestruktur, medførte ændringer i lærerens og 
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ledernes sprog (sayings), refleksioner om dannelse og forståelse af deres praksis (telos 
eller purpose)?  

Svaret vil vi finde ved: 

• at beskrive, hvordan vi greb opgaven an både i forhold til udvikling af 

dannelsesbegrebet i styregruppen og i formidlingen af dannelsesbegrebet til 

lærerne. Og  

• gennem begrebsdrevet analyse af relevant empiri at undersøge, hvordan dette 

tilbud om en ændret kulturelt-diskursiv støttestruktur faktisk påvirkede sproget om 

praksis og forståelser af praksis i henholdsvis styregruppen og hos lærerne. 

Da arbejdet med dannelsesbegrebet i henholdsvis styregruppen og i formidlingen til 
lærerne foregik i to trin, analyseres disse to dele adskilt. 

 

Udvikling af dannelsesbegreb sammen med styregruppen 

I styregruppen blev der afsat tre møder, hvor vi skulle udvælge og udvikle det sprog og 

de begreber for dannelse, som skulle danne grundlag for arbejdet på skolerne. 

Derudover skulle vi lægge en strategi for formidlingen af begreberne til lærerne. 

Første møde var præget af en meget åben og afsøgende samtale om, hvordan vi kunne 

komme i gang med arbejdet og samtalen resulterede i en drøftelse af, hvordan man 

overhovedet kan arbejde med dannelse formuleret som mål. Med Kemmis 

praksisøkologiske tilgang kan man sige, at vi lod begrebet dannelse udfordre 

målkategoriens dominerende plads i den diskursive støttestruktur. Målkategorien blev 

især udfordret af dannelsens ikke-målbare og infinitte karakter - hvad en skoleleder 

formulerede som: ”…at dannelse vedrører, hvad der ikke kan måles”. Drøftelsen endte 

med at forvaltningskonsulenten, som også havde rollen som mødeleder, foreslog at 

bruge begrebet pejlemærke frem for mål. 

På det andet møde kom vi - i rollen som konsulenter - med oplæg som styregruppen 

havde efterspurgt. Der var tale om henholdsvis et oplæg om dannelsesdidaktik og 

vigtigheden af intentionaliteten hos læreren og et oplæg om dannelsesteori, som skulle 

indeholde teoretisk funderede forslag til, hvilke pejlemærker, der kunne bruges og 

hvordan pejlemærke-kategorien i øvrigt kunne forstås. I det sidste oplæg blev det 

foreslået at forstå dannelse som barnets selvforhold i verden og pejlemærkerne som 

forholdemåder (Se afsnit 4.1: ”Dannelsesteori”). 

Efter oplæggene drøftede gruppen pointerne herfra særligt med to foki. På den en side 

hvordan forholdemåder skal forstås - altså styregruppens egen forståelse - og på den 

anden side formidlingen til lærerne. Ofte blev begge foki mere eller mindre bevidst 

drøftet i sammenhæng. F.eks. valgte styregruppen at bruge meget tid på at diskutere sig 

frem til, hvilke tegn man kunne opstille for, hvordan en forholdemåde kunne vise sig i 

skolen. Denne drøftelse hjalp styregruppen til at blive afklarede og afstemte om egen 

forståelse, men drejede sig i lige så høj grad om at gøre begreberne mere forståelige for 

lærerne. 
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På sidste møde blev der udover mange praktiske punkter sat fokus på evaluering af 

dannelse. Sammenligneligt med drøftelse om dannelse som mål på første møde, blev de 

klare modsætninger og vanskeligheder i mødet mellem to svært kommensurable 

begreber tydelige. Udfaldet blev en enighed om modsætningsforholdet og om at 

evaluering, hvis den overhovedet skulle gennemføres, alene kunne foregå kvalitativt. 

Betydningen for ledernes sprog om og forståelse af pædagogisk praksis 

Så vidt en kort gennemgang af hvordan arbejdet blev grebet an på de tre møder. Vi vil 

nu undersøge hvordan, der skete en ændring af ledernes måde at tale om og forstå 

praksis.  

Dette har vi gjort gennem en begrebsdrevet analyse baseret på en gennemgang af 

empirien, som i dette tilfælde er:  

- Videooptagelser af to af de tre møder i styregruppen 

- Referater af de tre møder 

- Notater udarbejdet på de tre møder 

- Slides brugt på møderne 

Analysen, som der er uddrag fra herunder, viser: 

• at lederne på møderne gennem oplæg og dialog gik fra en begyndende mere 

begrebsfattig kritik af målstyringen som den etablerede kulturel-diskursive 

støttestruktur til at tilegne sig nye sensibiliserende begreber og forståelser som 

f.eks. forholdemåder, forskellen mellem dannelse og kompetence og didaktisk 

intentionalitet. På denne måde udvikledes en ny dannelsesorienteret kulturel-

diskursiv støttestruktur baseret på dannelsesdidaktiske overvejelser, begrebet 

om dannelse som udviklingen af barnets forhold til sig selv i verden og de fem 

uddifferentierede forholdemåder. 

Uddrag af analysen: 

På det andet møde i styregruppen lagde lederne ud med at tale om forskellen mellem 

dannelse og målstyring. F.eks. sagde en leder:  

”Et eller andet sted er det (Dannelse) svært at måle, altså måle-måle” og ”det er ikke på 

samme måde, som at alle børn skal have mindst 8, det er noget andet vi roder med her”.  

Lederne markerede altså forskellen til den nuværende måle-tilgang, den nuværende 

kulturelt-diskursive støttestruktur og nuværende fremhævede forståelser og begreber, 

men gjorde det negativt. De udsagde, hvad dannelse ikke er, men var udfordret på at 

sige, hvad det er. Her kan man altså ane en bevægelse væk fra den etablerede 

støttestruktur via dialogen i det semantiske rum og samtidig et behov for sprog og 

begreber for dannelsesdimensionen. 

Dernæst tog lederne fat på at finde frem til, hvad vi skulle kalde begreberne for 
dannelse, når de nu ikke skal hedde mål. Her blev der foreslået tegn og pejlemærker. 
Men dette udfordredes. En leder sagde:  

”Når vi skal sige hvordan ser sådan et dannet menneske ud, så kan det godt være, at det 
ikke er tegn, der er det rigtige ord” og fortsat: ”Det kan godt være at ordet tegn er 
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optaget” (sagt med reference til tegn som en kategori i smtte-modellen og dermed som 
repræsentant for en for instrumentel tilgang). 

Efter denne drøftelse holdt vi et oplæg for gruppen om, hvordan lærere planlægger 
undervisning og fremhævede her særligt begrundelsesniveauet og didaktisk 
intentionalitet som en forudsætning for dannelsesfokuseret pædagogisk praksis. Dette 
oplæg responderede ledergruppen på. F.eks. sagde en leder:  

”De (lærerne) er blevet sindssygt gode til at nedbryde de der læringsmål, men der er 
nogle dimensioner i vores faglighed som mangler, og det betyder, at det giver mindre 
mening at være lærer”.  

Lederen opdager altså her at den nuværende forståelse af praksis mangler en 
begrundelsesdimension, en ”villen” hos læreren, som udgør en central del af meningen 
med undervisningen. Her ser vi altså et eksempel på, at didaktisk intentionalitet 
accepteres af lederne som en del af den diskursive og forståelsesmæssige tilgang til 
undervisningen/undervisningens telos. 

Men det var stadig uklart, hvad vi i gruppen skulle kalde dannelsesmålene. Tegn blev 
afvist og pejlemærker var der ikke helt tilfredshed med. Derfor holdt vi et oplæg, hvor 
begrebet forholdemåde blev foreslået som fællesbetegnelse for dannelsesmålene, og 
der blev med baggrund i skolens og Odders formål foreslået fire forholdemåder. Her 
blev der fra ledernes side spurgt ind til, hvad alternativet til forholdemåderne kunne 
være, og her tog en leder Fullans 21. århundredes kompetencer frem og forskellen 
mellem forholdemåder og Fullans kompetencer blev drøftet og her konkluderende en 
leder:  

”Det som Fullan har fokus på i den sammenhæng er jo, hvad der understøtter læring og 
læreprocesser. Han har jo ikke fokus på dannelse, det er jo højst et hjørne af det”.  

I dette og andre ytringer viser det sig, at forskellen mellem kompetence og dannelse 
bliver klar for lederne, og at forholdemåde udtrykker noget særligt, idet det siger noget 
om, hvordan et menneske forholder sig, fremfor hvad det kan eller er kompetent 
indenfor. Denne forståelse blev taget positivt imod i gruppen og konsulenten sagde:  

”Jeg synes, det der med forholdemåder, jeg synes det giver mening i forhold til det der 
med at blive menneske”.  

Her er altså tegn på at ledergruppen pga. samtalen i det semantiske rum accepterer og 
indsætter forholdemåder som en del af en alternativ meningsfuld diskursiv 
støttestruktur. 

”Jeg kan fint koble mig på de her ting, men det kræver rigtig meget oversættelse og 
snakken sig ind at bruge de ord”. Med denne udtalelse skiftede gruppen kurs fra at tale 
om, hvordan vi skal forstå og tale om dannelse, til hvordan dette skal formidles til 
lærerne. På den baggrund valgte gruppen bl.a. at drøfte, hvordan de enkelte 
forholdemåder kan forstås, så det på den ene side bliver klart og konkret hvad de 
betyder og på den anden side ikke reduceres til at være effekter, der kan måles på lige 
fod med lærings- og færdighedsmål. 
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Dannelsesbegrebet som ændret støttestruktur for lærerne 

Efter udviklingen af dannelsesbegrebet sammen med ledergruppen formidlede vi 

begrebet til lærerne og skal i dette afsnit undersøge, hvordan forholdemådebegrebet 

etableredes som støttestruktur for en ændret didaktisk praksis hos lærerne. Vi skal altså 

med andre ord svare på hvordan forholdemådebegrebet som kulturelt diskursiv 

støttestruktur virkede ind i lærernes refleksions- og planlægningspraksis. 

Dette vil vi gøre ved kort at beskrive, hvordan formidlingen af dannelsesbegrebet til 

lærerne blev grebet an, og dernæst analysere den udvalgte empiri. 

I styregruppen blev det besluttet, at formidlingen til lærerne skulle foregå på en fælles 

pædagogisk dag for alle lærere i kommunen. Og forud for denne dag skulle der 

gennemføres en slags generalprøve for en mindre gruppe af udvalgte lærere fra 

skolerne med det formål at kunne justere både på indhold og form forud for den 

egentlige formidling. 

Generalprøven blev gennemført med få justeringer og selve den pædagogiske dag i 

Odder - kaldet PUF-dagen - foregik i fællesrummet på en af de store skoler i kommunen. 

Der var 200 lærere som sad på stole opstillet i teater-formation. Konsulenten fra 

forvaltningen indledte, og derefter skulle vi gennem oplæg, korte øvelser og opsamling 

formidle dannelsesbegrebet.  

Oplægget om forholdemåder blev gennemført med 10 slides, hvor det centrale slide var 

en opstilling af de 5 forholdemåder og eksempler derpå. Og selve oplægget var søgt 

afbalanceret mellem dannelsesteori og praktiske eksempler. Efter oplægget var der 

mulighed for korte spørgsmål og kommentarer. 

Ud over denne pædagogiske dag afholdtes et halvt år efter endnu en PUF-dag for alle 

lærerne, hvor vi, ud over en gentagelse af det, der blev fremlagt på første PUF-dag i 

samarbejde med styregruppen, valgte at præcisere, at forholdemåderne og begreberne 

om dannelse ikke skulle forstås ”lukkende” som endelige finitte definitioner, men i 

højere grad var kvalificerede bud på sprog om dannelsesdimensionen, som skulle hjælpe 

lærerne med at udvikle deres eget sprog og begreber om dette komplekse begreb. Dette 

gjorde vi, fordi vi i løbet af det første halve år oplevede, at lærerne modsat hensigten 

havde tendens til at betragte forholdemåderne som en fast definition. 

 

Betydning for lærernes sprog om og forståelse af praksis 

Så vidt en kort gennemgang af, hvordan formidlingen blev grebet an på PUF-dagene. Vi 

vil nu undersøge, hvordan forholdemådebegrebet virkede ind i sprog og forståelser i 

lærernes didaktiske praksis. Dette gøres ved en begrebsdrevet gennemgang af empirien, 

som i dette tilfælde er: 

- Prøvehandlingerne fra efteråret 2017 

- Referater af og noter fra workshops gennemført efter puf-dagene  

- Transskribering af dannelsesdidaktiske samtaler afholdt efteråret 2018 
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Der vil her være mulighed for at medtage et blik på progressionen i hvordan 

forholdemåderne etableredes som støttestruktur for lærerne, da empiri-kilden, 

prøvehandlingerne, gennemførtes et år før de dannelsesdidaktiske samtaler. 

Analysen, som der er uddrag fra herunder, viser følgende: 

• at forholdemåderne, og den forståelse af dannelse som disse bygger på, gav 

lærerne sprog for det ikke-målbare og dermed mulighed for at arbejde med, tale 

om og legitimere dette perspektiv i deres planlægning og refleksion over 

undervisningen.  

• at forholdemåderne i det første halve år af projektet havde tendens til at blive 

forstået som endnu en betingelse, som lærerne er pålagt at ”vise” at de gør, 

men længere fremme i forløbet er der tydelige tegn på, at forholdemåderne 

bliver forstået og anvendt som åbnende og sensibiliserende begreber i den 

betydning, at de ikke udgrunder og virker definerende for samtalen om 

dannelse, men åbner og øger følsomheden i samtalerne på måder forbundet til 

og relevante for praksis. Dermed bliver forholdemåderne en hjælp for lærerne 

til at tale om og reflektere over dannelsesdimensionen ved at bidrage til den 

fortsatte og vedvarende diskussion om dannelseshensigter i undervisningen.  

 

Uddrag af analyse af prøvehandlingerne gennemført i efteråret 2017: 

Langt de fleste teams brugte forholdemåderne som begrundelse for de didaktiske valg i 

forløbet. Dette tyder på, at en grundlæggende forståelse af forholdemåderne, som 

dannelsesintention og mulig begrundelse for undervisningen, har været klar for lærerne. 

Men det fremgår af lærernes skriftlige fremstilling af deres prøvehandlinger, at nogle 

teams vælger at begrunde deres undervisningsforløb i alle forholdemåderne, altså er der 

en forståelse af, at ethvert undervisningsforløb kan begrundes i alle forholdemåder. 

F.eks. vælger et lærerteam at liste alle forholdemåderne og beskrive, hvordan den 

enkelte forholdemåde kan inddrages som begrundelse for dele eller helheden i forløbet. 

Og flere andre teams vælger meget kort at begrunde deres forløb med en enkelt eller to 

forholdemåder.  

Dette giver indtryk af, at forholdemåderne her ikke anvendes af lærerne som et 

semantisk redskab til at udtrykke deres dannelseshensigter med eleverne, men i højere 

grad som et udefrakommende krav, som resulterer i formel afkrydsning. 

Forholdemåderne får altså her tilsyneladende ikke rollen som begrundelser, men 

udefrakommende betingelser (se Iskov, 2017). 

I vores formidling af forholdemådebegrebet slog vi fast, at forholdemådebegrebet 

markerer den pointe, at dannelsesdimensionen vedrører menneskets indre udvikling og 

dermed aldrig kan måles. Denne pointe har flere teams valgt at præcisere og udfolde i 

deres beskrivelse af undervisningsforløbet. Dette kan være tegn på, at denne pointe 

omkring dannelsesdimensionen har fået plads som en meningsfuld pointe. F.eks. skriver 

et team:  

”Som afslutning kunne vi godt fristes til at sige, at dannelse ikke kan måles”. 
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Dette er altså et eksempel på, at lærerne ikke alene har forstået dannelse-arbejdet som 
det at begrunde med forholdemåder, men en bagvedliggende pointe omkring 
dannelsesdimensionen, som de har taget til sig.  
 
Det fremtræder således af empirien, at lærerne, udover at begrunde didaktiske valg 
gennem brugen af forholdemåder, ligeledes har forstået og taler ind i den 
bagvedliggende pointe omkring dannelsesdimensionen. 
Ovenstående tyder altså på, at dannelsesbegrebet og forholdemåderne har etableret sig 

som støttestruktur ved at tydeliggøre koblingen mellem dannelsesintentioner og det 

didaktiske begrundelsesniveau og ved at give lærer en vis forståelse for 

dannelsesdimensionen som et ikke målbart forhold i skolen. Samtidig har 

forholdemåderne inden for rammen af prøvehandlingerne tendens til at fastholde 

lærerne i en snæver mål-middel kausal forståelse af deres praksis. Endelig har 

forholdemåderne i et vist omfang virket ikke som noget, der skulle understøtte lærerens 

didaktiske intentionalitet, men som et udefrakommende krav, som lærerne skulle 

forvalte. 

 

Uddrag af analyse af de dannelsesdidaktiske samtaler foråret 2019: 

I de dannelsesdidaktiske samtaler som gennemførtes året efter, det vil sige efter at vi, i 

vores formidling, havde præciseret, at forholdemåderne skulle forstås åbnende og ikke 

lukkende, er der klare indikatorer på, at lærerne i højere grad forstår forholdemåderne 

som sprog og begreber, der kan åbne og retningsgive deres intentioner og begrundelser 

for didaktiske valg. En lærer udtaler:    

”Men forholdemåden det er jo den, vi har været mest optaget af, Mads, det er jo den 

der selvoverskridende…. og det er den, vi har haft fokus på, fordi det har vi haft rigtig 

meget brug for med denne her gruppe børn.” 

Her bruges forholdemåden til at præcisere den dannelseshensigt som lærerne har med 

eleverne. Her tages udgangspunkt i, hvad lærerne vurderer er nødvendigt og bruger 

forholdemådebegrebet til at præcisere dette som dannelseshensigt i deres praksis. 

Dette tyder på, at forholdemåderne ikke forstås som betingelser, men netop som sprog 

og begreber, de kan bruge for at præcisere deres hensigter. 

Det er også tydeligt i disse samtaler, at læreren ikke føler en ydrestyret forpligtelse eller 

forventning til at bruge de enkelte forholdemåder som begrundelser i deres forløb. De 

inddrages når lærerne synes, at det er relevant i forhold til at kunne udtrykke og 

præcisere dannelseshensigterne i undervisningen. Dette viser sig ved, at lærerne i de 

dannelsesdidaktiske samtaler ikke automatisk taler om eller inddrager 

forholdemådebegrebet, men lige såvel kan tale om dannelse ud fra eget sprog herom 

som f.eks. at børnene bliver selvstændige, frie, tør vælge selv osv. 

Endelig viser empiri fra de dannelsesdidaktiske samtaler, at flere lærere vurderer, at 

processen med at arbejde med dannelse som forholdemåder gradvist har fået dem til at 

genoverveje deres praksis og nå frem til nye forståelser. En lærer udtaler: 
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”Men der er da ingen tvivl om, at det her dannelsesforløb og alt det, der er sat i gang, at 
det har fået os til at tænke. Altså vi havde jo dannelse omkring stjerne… øhh 
solsystemsforløbet. Altså, det tænker man ikke lige dannelse i.” 
 
Her har teamet, pga. de nye begreber og sprog for dannelse, f.eks. udvidet deres måde 

at forstå dannelse på og dermed fået blik for dannelse som en udvikling i mennesket, 

der kan påvirkes af alle fag, både de humanistiske og de mere naturvidenskabelige. 

 

5.4.2 Dannelsesdidaktiske prøvehandlinger som bidrag til en ændret 

praksisarkitektur og praksis.   
Som refereret oven for viser, blev det aftalt i styregruppen mellem kommune, de tre 

strategiske ledere og os som forskere, at dannelsesbegrebet om forholdemåder skulle 

fællesgøres på en kommunal fællesdag med oplæg fra os, som et tilbud om et nyt sprog 

og nye forståelser. Derefter skulle det bringes i anvendelse i lærernes konkrete 

didaktiske planlægning, som en start på at ændre og skabe en mere dannelsesorienteret 

planlægningspraksis. Dette ved at udarbejde et oplæg til såkaldte prøvehandlinger, der 

rammesatte og påvirkede måden og indholdet i lærernes samarbejde.   

Med reference til praksisteorien ved Kemmis m.fl. (2014), var her tale om ændringer af 

praksisarkitekturen med potentiale til og hensigt om at forandre lærernes didaktiske 

planlægningspraksis. Sådan vil tiltaget blive analyseret i det følgende, hvorfor begreber 

og sammenhænge fra Kemmis indbringes til at kaste lys over processen, organiseringen 

og tiltagene i bestræbelserne på at ændre lærernes didaktiske praksis i en mere 

dannelsesorienteret retning. Erfaringsgrundlaget og den relevante empiri for disse 

analyser er meget bred og forskelligartet. Konkret anvendes begreberne fra 

praksisteorien til en analyse af den empiri, der er oplistet i nedenstående boks.  

- Dagsorden og oplæg på møde med skolegrupper, hvor dannelsesbegreb og 
dannelsesdidaktisk tænkning introduceres og drøftes mhp. fælles pædagogisk dag 
i august (6. juni, 2017). 

- Referat fra møde med opsamling på mødet 6. juni i styregruppen og planlægning 
af fælles pædagogisk dag (19. juni, 2017). 

- Program og oplæg med beskrivelse og rammesætning af prøvehandlingerne på 
den fælles pædagogiske dag d. 8. august 2017. 

- Skolekonsulentsprocesbeskrivelse af forløbet med omsætningen af 
forholdemåder i prøvehandlinger (sep. 2017). 

- Referat fra evalueringsmøde om lærernes prøvehandlinger med deltagelse af 9 
lærere og pædagogiske ledere, skolekonsulent og Niels (nov. 2017). 

- Indsamlede dokumenter fra tre skoler: 
- Skema udarbejdet af leder med overblik over 9 forskellige 

forløb/prøvehandlinger beskrevet af lærerne. 
- 7 undervisningsforløb planlagt og beskrevet som prøvehandlinger: 

- Forløb om eventyr i 2. klasse 
- Skolefest-forløb i indskolingen 
- Forløb om skolevenner i 0. og 5. klasse 
- Tværfagligt forløb om u-landskalenderen i indskolingen 
- Tværfagligt forløb om ”Æbler” på mellemtrinnet 
- Forløb om ”Mig selv og andre” i 2. og 3. klasse 
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- Skolefest på mellemtrinnet 
- Evalueringsmøde i styregruppen om lærernes arbejde med prøvehandlinger. 
- Planlægningsmøde om fælles pædagogisk dag 3. januar, 2018. 
- Observationsnoter fra pædagogisk dag 3. januar, 2018.  
- Evalueringsmøde om pædagogisk dag 3. januar, 2018. 
- Refleksionsnotat fra forskergruppen om anvendeligheden af prøvehandlinger, 

forår, jan. 2018. 

 

Disse mangfoldige empiriske kilder analyseres for at identificere, hvordan 

prøvehandlingerne har fungeret som ændret praksisarkitektur, der har bidraget til 

ændret praksis. Dette ved at materialet er gennemlæst med de spørgsmål for øje, der 

fremgår i afsnittet om analysestrategi. Analysen gengives tematisk i den forstand, at vi 

først udfolder, hvad der var hensigten eller projektet for lærerne og derefter hvorledes 

prøvehandlinger som støttestruktur var tænkt, og hvordan de bidrog til ændret 

dannelsesdidaktisk praksis. 

Hensigten med prøvehandlingerne 

Vores hensigt var at bidrage til ændrede praksisser, som inkluderer en ændret 

formålsorientering hos lærerne, eller som det hedder hos Kemmis, 2014: ”…the project 

(or telos or purpose) of the practice... ” (Kemmis, m.fl. 2014, s. 39). Intentionen var, at 

lærerne i højere grad skulle orientere deres didaktiske praksis mod elevernes dannelse, 

udvikle deres vokabularium, eksplicit begrunde deres undervisning med dannelse og 

planlægge med elevernes dannelse for øje. Konkret ville Odder Kommune og lederne 

gerne, at lærerne i deres planlægning omsatte dannelsesforståelser i formulerede 

dannelsesmål, som tillige skulle evalueres. 

Prøvehandlingerne som støttestruktur i en dannelsesdidaktisk praksis 

Da Odder Kommune i første omgang tog kontakt til os for et samarbejde, var det med et 

helt andet afsæt, end det, som blev resultatet. I kommunens projektbeskrivelse fra 

2016: ”Få fokuserede mål - For skolevæsenet i Odder Kommune” fremgår det, at: 

”Dannelsesmål kan være sværere at måle end faglige mål. Skolevæsenet arbejder derfor 

med at inddrage eksterne eksperter i arbejdsgruppen for at kvalificere effektmål og 

evaluering af elevernes progression.” I den kommunale konsulents opsamling, til såvel 

styregruppen til forvaltningen på arbejdet med prøvehandlingerne (sep. 2017), bliver 

forvaltningsperspektivet meget synligt, når hun spørger: ”Så hvordan oversætter vi 

medarbejdernes overvejelser om tegn på forholdemåder til en strategi, som både kan 

anvendes af politikere, ledere og medarbejdere?”  

Som det er fremgået i afsnittet om forholdemåder, blev denne tænkning udfordret, men 

det vedblev at være kommunens fokus, at lærerne skulle arbejde med mål for elevernes 

dannelse og søge at evaluere herpå. Også selvom vi i styregruppen drøftede, at 

dannelsen bedst kunne betragtes som intentioner, begrundelser, formål og dermed som 

udgangspunkt for undervisningen, og at evaluering af dannelsens indre processer var en 

umulighed. 

Som det er fremgået, tilbød vi med forholdemådebegrebet mulighed for, at lærerne 

kunne udtrykke sig sprogligt om dannelsen. Dette var også et aspekt af 

prøvehandlingerne, der indebar begreber for en dannelsesdidaktik. Helt konkret bestod 
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prøvehandlingerne i nogle måder at planlægge undervisning på, som skulle følge de 

retningslinjer, der blev præsenteret for lærerne på en fælles pædagogisk dag i august 

2017.  

Fig. 5.4. Dias-præsentation fra fælles pædagogisk dag i august 2017.  

 

 



59 
 

 

Det første dias introducerer til prøvehandlingerne og sætter fokus på sammenhængene 

mellem de dannelsesmæssige begrundelser og de didaktiske beslutninger. Den indsatte 

tresidede model illustrerer en intentionel didaktisk praksis med særskilt fokus på 

begrundelserne. Modellen og den didaktiske tænkning, den repræsenterer, er udfoldet i 

teoriafsnittet om dannelsesdidaktik. Det midterste dias viser den opgave, som lærerne 

blev sat i gang med en times tid på den fælles pædagogiske dag, hvor de skulle gøre sig 

de første erfaringer. Det sidste dias viser oplægget til prøvehandlingen og lærerne om at 

planlægge et forløb, hvor de gjorde de overvejelser eksplicitte, som spørgsmålene 

udpeger og fokuserer på aksen mellem dannelsesbegrundelser og didaktiske 

beslutninger.  

Lærerne blev instrueret i prøvehandlingerne på den fælles pædagogiske dag, hvor de 

forud fik oplæg om forholdemåderne og om professionsteoretiske begrundelser for 

udviklingen af et præcist sprog, pædagogiske begrundelser for dannelsesorienteringen, 

intentionel didaktik, viden om lærerens placering mellem styring, standarder - frihed og 

valg. Som det fremgår, skulle lærerne, for at kunne gennemføre prøvehandlingen, 

tilegne sig og anvende den didaktiske tænkning, som modellen udtrykker, begreberne 

om didaktiske begrundelser, betingelser og beslutninger og sammenhængene mellem 

dem. Ligeledes implicerede prøvehandlingen, at lærerne omsatte kommunens 

dannelsesformulering og dannelsesbegrebet om forholdemåder.  

Hensigten var på den pædagogiske dag at tilføje et sprog og nogle tænkemodeller, som 

aspekter af den praksisarkitektur hele samarbejdsprojektet havde til formål at udbygge 

med sigte på udvikling af dannelsesorienteret didaktisk praksis. Som det fremgår af de 

indsatte dias, lægges der i vid udstrækning op til, at lærerne skal gøre og handle på 

bestemte måder. Opdraget, rammesætningen, modellen og skabelonen til lærerne får 

funktion som støttestruktur for ændrede doings i form af skriftlighed og eksplicitering, 

som dog er stærkt sammenkædet med anvendelsen af et bestemt sprog og begreber 

(sayings) om didaktiske begrundelser og forholdemåder med henblik på at bidrage til 

øget bevidsthed om dannelse. Prøvehandlingerne skal udføres i teams, altså i relationen 

mellem lærere, der i forvejen arbejder sammen, men her sættes til at samarbejde om 

noget andet end vanligt (relatings).  
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Prøvehandlingernes betydning i en dannelsesdidaktisk praksis 

Så vidt intentionerne om en ændret (dannelsesdidaktisk) praksis blandt lærerne. 

Spørgsmålet er nu, i hvilken udstrækning prøvehandlingerne bidrog hertil. Her leder 

analysen af materialet til følgende tre pointer, som udfoldes med henvisning til empiren 

nedenfor: 

1. Prøvehandlingerne bragte de didaktiske valg og beslutninger i møde med 

dannelsesovervejelser i kraft af forholdemåderne. Men de gjorde ikke, at 

lærerne kunne eksplicitere og præcisere, hvordan dannelsesbegrundelserne 

hænger sammen med og søges indløst via de didaktiske valg. 

2. Prøvehandlingerne bibragte refleksioner over det at arbejde med dannelsesmål 

og evaluering heraf, men de gjorde ikke, at lærerne kunne målsætte dannelsen, 

måle eller evaluere den. 

3. Prøvehandlingerne blev af lærerne ikke betragtet som en udvikling af deres 

praksis, blev kun i yderst begrænset omfang gennemført på måder, der bidrog til 

varige praksisændringer.  

Ad. 1: Når man gransker lærernes beskrevne prøvehandlinger, fremtræder det ved 

første øjekast som om, forholdemåderne er ’påklistret’ undervisningsforløbene og ofte 

med rund hånd. Fx har nogle lærere planlagt et 6. klasses arbejde med skuespil og 

skolefest. Som begrundelse har de blot angivet samtlige forholdemåder og kun 

præciseret, at den demokratiske forholdemåde understøttes i forløbet i kraft af, at 

eleverne lærer at være publikum. Ligeledes er et forløb i indskolingen, ”Mig selv - og 

andre”, forsynet med skolens formålsparagraf, kommunens dannelsesformulering og 

dannelsesmål i form af selvoverskridende forholdemåde. Intet heraf udfoldes som 

begrundelser for lærernes beslutninger om undervisningsaktiviteter eller -indhold.  

Dette kan skyldes modellen, skabelonen og spørgsmålene til prøvehandlingerne. På 

evalueringsmødet (nov. 2017) samles i hvert fald op, at ”Skabelonen var bøvlet at skrive 

i… ikke præcis nok” og at ”Skabelonen stod lidt i vejen for at synliggøre sammenhænge 

mellem dannelsesintentionen og det didaktiske valg.” Som materiel og diskursiv 

støttestruktur har den ikke umiddelbart understøttet en bestemt dannelsesdidaktisk 

praksis, nogle særlige handlinger, forståelser eller et særligt samarbejde.                                                             

Når man læser ind i forløbsbeskrivelsen om ”Mig selv - og andre”, har lærerne brudt 

rammesætningen og andetsteds skrevet, at: ”Dannelse er evnen til at forholde sig til sig 

selv og sin omverden og til helheden. Dannelse - den personlige udvikling bringes i spil i 

forpligtende fællesskaber, hvor man betyder noget for hinanden.” I refleksionen over 

forløbet lægges vægt på, hvor gode eleverne var til at fremlægge og hjælpe hinanden 

igennem processen. Det fremgår, at lærerne har gjort sig tanker om, hvordan deres 

dannelseshensigter på elevernes vegne kan tilgodeses af didaktiske valg, men at 

ekspliciteringen heraf er vanskeligt. Denne fortolkning understøttes af flere andre 

prøvehandlinger, hvor man har forsøgt at sammenkæde forholdemåder og didaktiske 

beslutninger. Et forløb om skolevenner mellem 0. og 5. klasse angiver etisk 

forholdemåde som begrundelse. Tegn herpå angives som empati, respektfuldhed, 

ansvarlighed og omsorgsfuldhed. Selvom det kan diskuteres, hvorvidt disse tegn kan 
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iagttages, når lærerne i deres evaluering frem til, at eleverne var respektfulde over for 

hinanden til fremlæggelser, og forløbets potentiale, ift. den etiske forholdemåde, bruges 

som argumentation for, at det gentages fremover. I et forløb om Ulandskalenderen 

angiver lærerne, hvordan forholdemåderne kan understøttes af indholdet: viden om 

børnekonvention, forskelle i levevilkår og levestandard og diskussion af rimeligheden 

heri angives under den etiske forholdemåde. Lighed og ligeværd mellem afrikanske og 

danske børn, respektfulde drøftelser om holdninger angives under demokratisk 

forholdemåde, og nysgerrighed i forhold til børn i andre lande angives som relevant for 

at udvikle den selvoverskridende forholdemåde.  

Vi tolker på denne baggrund, at prøvehandlingerne ikke har gjort lærerne i stand til at 

angive præcist, hvordan disse didaktiske tiltag tænkes at bidrage til dannelsen i form af 

forholdemåderne. Men at prøvehandlingerne og rammesætningen med krav om skriftlig 

eksplicitering har bidraget til, at lærerne har tænkt over dannelsespotentialet ved deres 

didaktiske valg og bragt forholdemåderne i møde med den konkrete undervisning. Dette 

er måske så langt, denne dannelsesdidaktiske praksis kan gå. Sammenhængene mellem 

dannelse og undervisningens indhold og metoder lader sig ikke uden videre formulere 

eller forstå for den enkelte eller et team af lærere. Planlægningen heraf kan ikke 

nødvendigvis udføres. Med andre ord, er en dannelsesdidaktisk praksis måske mere 

kendetegnet af ikke-iagttagelige processer, der har med refleksivitet, tvivl, besindelse og 

håb at gøre. Disse processer og fornemmelser har prøvehandlingerne som materiel 

støttestruktur muligvis bidraget til ved at stille spørgsmål til sammenhænge mellem 

dannelse og indhold, og sammen med forholdemåderne har prøvehandlingerne som 

kulturelt-diskursiv støttestruktur muligvis bidraget med et sprog i det semantiske rum, 

med potentiale til i det hele taget at tale om dannelse og udvikle nye forståelser 

(sayings).  

Ad 2: I vores oplæg til og rammesætning af prøvehandlingerne - og dermed i vores 

forsøg på at ændre praksisarkitekturen i form af diskursive og materielle 

støttestrukturer for en dannelsesdidaktisk praksis - talte vi som nævnt om 

forholdemåderne som dannelsesmål og evaluering ved hjælp af kategorien ’tegn’ 

(forstået som kvalitativ indikator på, at dannelsesprocesser finder sted) - men samtidig 

talte imod tanken om opfyldelige dannelsesmål og evaluering af dannelse. Samme 

inkonsistens eller dobbelthed er at genfinde i lærernes beskrevne prøvehandlinger. Her 

opererer de både med kategorien dannelsesmål og dannelse som formål og 

begrundelse, og samtidig anvender de læringsmål og de formelle fælles mål som 

betingelseskategori. I beskrivelserne af dannelsesmål anfører flere lærerteam, at 

dannelse ikke kan måles (med henvisning til vores oplæg på den pædagogiske dag), og 

en enkelt gruppe anfører:  

”Vi arbejder hele tiden med dannelse. Og dannelse kan ikke måles. Men måske kan 

dannelse mærkes!”  

Beskrivelserne af evalueringerne koncentreres ikke om dannelsesmålene, og der er flere 

eksempler på, at lærerne blot klipper noget ind i modellen fra prøvehandlingerne eller 

bare vedlægger deres plan, som den altid har set ud. Deres doings har tilsyneladende 

ikke forandret sig nævneværdigt. Med udsagnet om, at dannelsen ikke kan måles, bliver 

det åbenlyst, at lærernes praksis i hvert fald ikke er ændret til at blive en ”effektmålene 
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evaluering af elevernes dannelsesprogression”, som efterspurgtes i kommunens 

projektbeskrivelse. Og muligvis er intet ændret jf. lærernes udsagn om, at de hele tiden 

arbejder med dannelse. Dog er lærerne i deres skriftliggjorte prøvehandlinger refleksive 

og analytiske i deres sproglighed om dannelse, forholdemåder, begrundelser for deres 

undervisning og de forskellige didaktiske kategorier jf. den trekantede didaktiske model. 

Der er her tilløb til et forandret diskursivt rum, et ændret praksislandskab for lærerne at 

være didaktikere i, tegn på ændrede forståelser og sayings, der indebærer en 

specialiseret pædagogisk-didaktisk begrebsbrug. 

Qua samarbejdet med kommunen, var det en ambition, at lærerne skulle arbejde med 

at målsætte og evaluere dannelsen, som genfindes i rammesætningen af 

prøvehandlingerne, hvor der også forudsættes en linearitet mellem lærerens 

begrundelser og didaktiske beslutninger. Sammen med andre observationer, gav 

prøvehandlingerne anledning til en besindelse på disse bestræbelser. Empirien talte 

dermed imod en lineær tænkning mellem dannelsesmål og -evaluering, mellem 

undervisningens begrundelsesniveau, de didaktiske valg og resultatet heraf. Med tanke 

for, at dette risikerer at instrumentalisere undervisningen og tilføre en kausalitet i strid 

med pædagogikkens paradoksalitet og dannelsesambitionen, anbefalede vi på denne 

baggrund styregruppen en mere ubunden tilgang til lærerne, som gav mulighed for at de 

kunne anvende deres eget praktisk-pædagogiske sprog om dannelse i praksis, og at 

dannelsesdidaktisk praksis måske snarere bør understøttes som refleksive kollegiale 

udvekslinger - hvad der er baggrunden for at arbejde med dannelsesdidaktiske samtaler. 

 

Ad 3: Rammesætningen af prøvehandlingerne udgjorde en materiel støttestruktur, som 

indikerede bestemte måder at arbejde på, ændrede handlemåder - eller med Kemmis 

m.fl. (2014) - ændrede doings. Der blev ikke etableret nye samarbejdsstrukturer, men 

blot retningsgivet samarbejdet inden for de eksisterende. På PUF-dagen blev der afsat 

tid, men der blev ikke givet mere tid til samarbejdet i den efterfølgende periode, hvorfor 

den tilsigtede forandring af praksis ikke blev yderligere understøttet af de materielle og 

økonomiske strukturer, Kemmis m.fl. udlægger som afgørende støttepiller i forandring 

af praksis. Den mulighed eller niche (Kemmis, m.fl. 2014), som teamsamarbejdet om 

dannelsesdidaktisk planlægning kunne have været, blev ikke udvidet med ressourcer 

eller på anden måde understøttet økonomisk eller strukturelt. 

Lærerne startede i deres team allerede på selve PUF-dagen med at tale om modellen og 

forsøge at tænke med den om deres forestående eller gennemførte undervisning. 

Herefter var det op til dem i deres team at gennemføre prøvehandlingen og aflevere 

denne inden den efterfølgende PUF-dag, hvor der var workshops med præsentation af 

udvalgte prøvehandlinger og drøftelser om det at arbejde med dannelse i didaktisk 

praksis. I introduktionen understregede vi, at planlægningsovervejelserne, 

dannelsesbegrundelserne og skriftliggørelsen heraf gerne måtte knytte sig til et i 

forvejen planlagt forløb. At arbejdet tillige skulle gøres i de etablerede teams, var et 

forsøg på at integrere ændringerne (den nye praksis) i allerede etablerede praksisser og 

praksistraditioner. Ligeledes var det vores afsæt, at lærernes didaktiske praksis i 

forvejen udfolder sig i sammenhængene planlægnings-, gennemførsels- og 

refleksionspraksisser, som prøvehandlingerne kunne spille sammen med. Således 
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betragtet var her potentiale til, at prøvehandlingen kunne indgå i et praksisøkologisk 

kredsløb med andre praksisser. Det viste sig dog ved læsning af prøvehandlingerne, at 

de levede deres eget liv som løsrevne eller særskilte opgaver. Et lærerteam har ligefrem 

kaldt deres prøvehandling ”Dannelsesopgave”, og på det evaluerende møde mellem os, 

ledelsesrepræsentanter og lærere fra alle skoler, fremføres det også fra en skole, at flere 

lærere har oplevet det som en pålagt opgave, et ”afrapporteringsværktøj”, og lærere på 

en anden skole beskriver det som ”…en lang afrapportering til forvaltningen.”  

Konsulenten fra forvaltningen og lederne bidrog kun introducerende på PUF-dagen. 

Modsat pointen fra Kemmis m.fl. gik de ikke ind på lærernes arena som brugere af 

sprog, deltagere i nye handlinger eller med ændringer af rammer og ressourcer. 

Betragtes PUF-dagen som sted, site, for igangsætning af ændrede praksisser, var dagens 

semantiske og sociale rum præget af envejskommunikation fra os som forskere til 

lærerne, og livtagningen med dannelsesbegrebet og dannelsesdidaktik var forbeholdt 

lærerne - ikke ledelserne. Kemmis m.fl. forstår praksisser som bundtet i kollektive, 

socialt relationelle projekter, men projektet her var i de introducerende faser først og 

fremmest kommunens, ledelsens og forskergruppens - ikke lærernes.  

Med afsæt i erkendelser, som først blev tydelige for os i forskergruppen senere i 

forløbet, udgjorde dannelsesbegrebet om forholdemåder, og de hensigter med 

undervisningen som det skulle repræsentere, en forskydning fra lærernes egne, måske 

mere implicitte dannelsesforståelser og didaktiske intentioner. Betragtet gennem 

praksisteoriens linse, kunne man sige, at lærernes intentionalitet, noget autonomi og 

didaktiske råderum blev koloniseret af nye og ovenfra kommende forståelser, der består 

i en ændring af de politisk-sociale strukturer i kraft af en anderledes magtfordeling, der 

ikke nødvendigvis understøtter det overordnede formål - snarere tvært imod. 
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5.4.3 Udvikling og facilitering af dannelsesdidaktiske samtaler som bidrag til en 

ændret praksisarkitektur og praksis 
Erfaringerne fra introduktionen af forholdemåde-begrebet og lærernes arbejde med 

prøvehandlingerne betød, at vi i styregruppen ville understøtte en praksis, der gav mere 

plads til lærernes praktisk-pædagogiske vinkel på dannelse i refleksive didaktiske 

dialoger. Til brug herfor udviklede vi en samtaleguide til dannelsesdidaktiske samtaler. 

Hensigten, betydningen og resultatet heraf fremanalyseres i dette afsnit.  

Analysen er tematisk- og begrebsdreven i den forstand, at den jf. Kemmis begreber lader 

sig optage af, hvordan de dannelsesdidaktiske samtaler bliver til og udgør hhv. en 

kulturelt-diskursiv, materielt-økonomisk og politisk-social støttestruktur, ligesom den er 

optaget af at belyse, om og hvordan samtalerne bidrager til ændrede måder at forstå, 

handle og indgå relationer på (sayings, doings og relatings), samt en undren i forhold til 

de dannelsesdidaktiske samtalers potentiale for at ændre praksis og derved understøtte 

skolernes og lærernes projekt.  

Det empiriske grundlag for analysen, der tilsammen udgør vores grundlag for at iagttage 

guidens anvendelighed som praksisarkitektur for en ændret praksis, udgøres af:  

- Den dannelsesdidaktiske samtaleguide i de forskellige versioner 
- Dagsorden og referater fra møder i styregruppen 2018 - 2019 
- Oplæg og øvelser på fælles pædagogisk dag d. 8. aug. 2018 
- Observationsnoter fra fælles pædagogisk dag d. 8. aug. 2018 
- Refleksionsnotater fra workshops med lærere, vejledere og ledere fra skolerne i 

Odder gennemført i efteråret 2018 
- Referat fra erfaringsopsamlingsmøder i styregruppen d. XXX 

 

Hensigten med dannelsesdidaktiske samtaler 

Dannelsesdidaktisk praksis refererer både til lærernes planlægnings- og 

gennemførselspraksis, men også til lærernes refleksive didaktiske praksis, forstået med 

Dales K3-niveau (1998), der indebærer kollegial kommunikation om og udvikling af 

didaktisk teori i argumentative dialoger, som i dette tilfælde koncentrerede sig om 

didaktikkens dannelsesaspekt og lærernes dannelseshensigter (Wiberg, 2013; Lauersen, 

2018; Iskov & Tange, 2018).  

Hensigten var at skabe grobund for en sådan sproglig praksis, snarere end tavs- og 

kropsligt indlejret viden/erfaring (Gholami & Husu, 2010; Lund, 2017). Formålet med de 

dannelsesdidaktiske samtaler var på denne baggrund at understøtte og udvikle lærernes 

professionelle praksis gennem en ændret praksisarkitektur (Kemmis, 2014). Materielt at 

skabe tid og rum for dannelsesdidaktisk praksis med tilbud om en konkret samtaleguide, 

hvor lærerne diskursivt fik lejlighed til at eksplicitere/sprogliggøre sammenhænge 

mellem deres dannelsesforståelser/-hensigter og didaktiske valg truffet i forbindelse 

med undervisningens tilrettelæggelse og evt. gennemførelse. Deslige at organisere 

lærerne i teams og socialt at skabe mulighed for, at de, som led i udviklingen af et 

professionelt og bæredygtigt kollegialt fællesskab, tilegnede sig et fælles sprog, et 

didaktisk vokabular og herved fik grundlag for sammen at begrunde og udvikle praksis 

(Dale, 1998; Lund, 2017).  
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I bestræbelserne på at understøtte udviklingen af lærernes dannelsessprog og lade 

dette træde i forgrunden for deres didaktiske valg, som værende skolens og lærernes 

telos (project), fremanalyseres nedenfor, hvordan de dannelsesdidaktiske samtaler, 

processen med at udvikle samtaleguiden og afvikle workshops, fik betydning som 

støttestruktur for ændret praksis, andre måder at tale og forstå på, handle på og indgå i 

det kollegiale fællesskab på (jf. Kemmis, 2014 om sayings, doings og relatings). 

Over tid var hensigten, at samtalerne blev et bæredygtigt projekt forbundet økologisk 

med lærernes øvrige praksisser (Kemmis, 2014) og en naturlig måde at samarbejde på i 

lærernes professionelle fællesskaber. Tillige at der fremadrettet også uformelt på 

skolerne konstituerede sig en hverdag, hvor lærerne i refleksive dialoger taler mere om 

undervisningens hvorfor, således at de bliver hinandens kritisk-refleksive kollegaer, og 

hvor der i mødet opstår en øget bevidsthed om, hvorfor man som udøvende 

professionel agerer, som man gør (Biesta, Priestley & Robinson, 2017).  

Dannelsesdidaktiske samtaler som støttestruktur i en dannelsesdidaktisk praksis 

Med hensigten om at støtte ledere og lærere i et mere præcist sprog udarbejdede 

forskergruppen i løbende dialog med styregruppen en samtaleguide, der var ment som 

en diskursiv støttestruktur for lærernes talehandlinger i det semantiske rum. En guide 

som bestod af 5 overordnede temaer med tilhørende spørgsmålskomplekser: 

1. Beskrivelse af et selvvalgt undervisningsforløb 

2. Dannelsesforståelse og –hensigter med forløbet 

3. Sammenhænge mellem dannelseshensigter og didaktiske valg truffet i 

forbindelse med undervisnings tilrettelæggelse og eventuelle gennemførelse 

4. Øvrige begrundelser for didaktiske valg 

5. Opsamling med fokus på udbytte af samtalen 

De overordnede temaer suppleredes hver af konkrete spørgsmål, som havde til formål 

at støtte den facilitator, som oplevede behov herfor. Guiden var semistruktureret, 

hvilket implicerede en åbenhed overfor at ændre rækkefølgen af temaer og spørgsmål 

og undervejs lade sig optage af dét, som lærerne diskursivt lod sig optage af, og de 

begrundelser de frembragte. Samtidig havde guidens indhold og struktur til hensigt at 

sikre en vis indholdsmæssig stringens i samtalen, således at denne blev en 

dannelsesdidaktisk samtale og ikke (alene) en didaktisk samtale, hvilket de deltagende 

parter allerede forudsættes at være fortrolige med i en eller anden grad. I form af denne 

’forstyrrelse’, facilitering og hjælp, var det vores vurdering, at samtalen kunne skabe 

grundlag for en ændret refleksiv praksis udmøntet i andre måder at tale med og forstå 

hinanden på - eller med Kemmis et al. (2014); ændrede sayings. Skemaet nedenfor 

illustrerer de temaer og spørgsmålskomplekser, som var forsynet med helt konkrete og 

præcise spørgsmål i den anvendte guide.   
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Samtaleguiden blev til gennem en proces som implicerede fortløbende ændringer i lyset 

af drøftelser og tilbagemeldinger med hhv. den kommunale skolekonsulent og de 

strategiske ledere i forbindelse med styregruppemøder, samt respons fra pædagogiske 

ledere, vejledere og lærere på en fælles pædagogisk dag og i forbindelse med 

workshops, hvor vi hjalp med afprøvning af samtalerne og anvendelse af guiden.  

Tilbagemeldingerne knyttede sig overvejende til samtalens indhold, hvilket gav 

anledning til enkelte ændringer i samtaleguiden. Blandt andet at guiden i videre 

udstrækning skulle afspejle, at vi i projektet havde taget initiativ til at tilskrive lærernes 

eget dannelsessprog, -viden og -praksis større betydning (Lund, 2017), og at guiden 

således ikke, i de konkretiserende spørgsmål, knyttede an til bestemte teoretiske 

begreber/udlægninger/forståelser. 

I bestræbelsen på positiv praksisforandring var intentionen at insistere på løbende 

konversation med de involverede praktikere, men forsker- og styregruppen forbeholdte 

sig dog retten til at træffe de endelige og afgørende beslutninger om guidens struktur og 

indhold, hvorfor man i et aktionsforskningsperspektiv ville kunne diskutere i hvilken grad 

de pædagogiske ledere og lærere reelt har følt sig inddraget, og om projektet har haft 

mere karakter af at være top-down styret end af at være kritisk og frigørende (Kemmis, 

1993, 2014; Molbæk, 2018).  

Formidling af guiden for dannelsesdidaktiske samtaler på PUF-dag og gennem workshops 

På PUF-dagen med alle lærere i kommunen introduceredes de dannelsesdidaktiske 

samtaler; guiden, dens struktur, roller, form og bagvedliggende principper. Herefter 

gennemførtes en øvelse, hvor alle lærerne i på forhånd fastlagte årgangs- og fagteams 

skulle udvælge et forløb og afprøve guiden. Afsluttende fik hver enkelt team lejlighed til 

at drøfte de første erfaringer med samtaleguiden i skolevise organiseringer. 

Som det andet formidlende implementeringstiltag gennemførtes workshops, hvor de 

lærere eller ledere, der skulle agere tovholdere til de dannelsesdidaktiske samtaler, blev 

uddannede til opgaven. Disse bestod af en vekslen mellem øvelser og dialog. 
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Endelig gennemførtes workshops af ca. tre timers varighed på alle skoler for ca. tyve 

lærere ad gangen. Disse blev faciliteret af en af os og bestod af henholdsvis en 

introduktion til samtalen, herunder: roller, form, bagvedliggende principper og guiden, 

ligesom ledere og lærere gjorde sig erfaringer med gennemførelse af 

dannelsesdidaktiske samtaler med udgangspunkt i selvvalgte undervisningsforløb. 

Seancerne afsluttedes med evaluering og refleksion på baggrund af lærernes oplevelser 

af at arbejde konkret med de dannelsesdidaktiske samtaler. Hensigten var, at lærerne 

skulle opøve kompetence til at indgå i samtalerne, men ligeledes fremadrettet selv at 

kunne gennemføre disse uden involvering af os og evt. den lokale ledelse på skolerne.  

Med disse tre trin blev det forsøgt at etablere en støttestruktur, der både indbefattede 

en etablering af nye samarbejdsrelationer (relations) nye samarbejdssteder (sites) og et 

samarbejdssprog (sayings) med det formål at fremme en mere dannelsesorienteret 

didaktisk praksis.  

 

De dannelsesdidaktiske samtalers betydning for lærernes dannelsesdidaktiske praksis 

Om organiseringen og anvendelsen af samtaleguiden bidrog til en dannelsesdidaktisk 

refleksiv praksis i overensstemmelse med hensigten lader sig primært afgøre af en 

analyse af indholdet i de dannelsesdidaktiske samtaler, som er optaget på video.  

I nærværende afsnit anvendes praksisteorien til en analyse af forudsætningerne herfor, 

som de blev til på den fælles pædagogiske dag og i de afholdte workshops. 

Disse analyser har vist, at samtaleguiden:  

- blev til som en diskursiv støttestruktur, der hjalp lærerne til at fastholde tanken på 

og tale mere præcist om de dannelsesmæssige begrundelser for undervisningen - og 

udvide deres blik og samarbejde til andet og mere end målorientering og 

’brandslukning’. 

- fra et ledelsesperspektiv bidrager til en mere refleksiv og professionel kollegial 

praksis 

- sammen med samtalerne og refleksionerne bidrager med at legitimere lærernes 

praksis - ikke blot over for dem selv, men også over for forældre og elever. 

Analyserne viser desuden, at organiseringen og udmøntningen af de 

dannelsesdidaktiske samtaler: 

- kunne have haft gavn af støttestrukturer også for lederne, således at deres 

forudsætninger for at forestå samtaler på lærernes domæne var blevet kvalificeret 

og magtforskydningen transparent 

- kunne have haft mere legitimitet og gennemslag, hvis alle ledelseslag i højere grad 

havde taget opgaven til sig og ansvaret herfor på sig - og derved havde prioriteret 

samtalerne som materiel-økonomisk støttestruktur. 

De nævnte fund og fortolkninger begrundes i det følgende. 
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Lærerne oplevede allerede på workshoppene, at guiden bidrog til en ændret måde at 

tænke og tale på, hvorved guiden fik karakter af en kulturel-diskursiv støttestruktur. En 

lærer udtrykker f.eks. i forbindelse med erfaringsopsamling på en workshop: 

”Vi grinede lidt af os selv. Vi kunne næsten ikke komme ud af læringsmålene. Vi 

skulle ’dreje hjernen rundt’. Det føltes næsten, som om vi snød. De (eleverne) skulle 

ikke bare have viden om og kendskab til. Vi har nu gjort det (forløbet) to gange, og 

anden gang tvang vi os selv til at begrunde. Vi spurgte hinanden hele tiden, men 

’hvorfor’? Vi er begyndt at vende vores hoveder”. 

Lærerne sætter ligeledes ord på, hvordan de, gennem udvidet forståelse og sprog for 

dannelse, oplever at finde en større berettigelse af deres arbejde:  

”Meget af vores arbejde er blevet legitimeret. Vi har førhen igangsat aktiviteter og 

truffet valg, hvor vi har tænkt; hvad tænker forældrene om dette (der bliver talt ind 

i teater som eksempel). Nu er vi klarere i spyttet. Vi finder legitimitet i vores 

arbejde med fokus på dannelse, og vi sætter mere ord på det – også over for 

børnene”. 

Ledere og lærere gav ligeledes løbende udtryk for, at guidens struktur og 

indholdsmæssige stringens havde været med til at ændre fokus for de samtaler, 

drøftelser og dialoger, som de i øvrigt havde - både formelt og uformelt. En pædagogisk 

leder udtrykker bl.a.: ”Spørgeguiden er god, og det er min oplevelse, at den højner 

kvaliteten af deres (lærernes) refleksioner. Det kan her på skolen være med til både at 

professionalisere lærerne og til kollegialt at skabe sammenhold/fællesskab”. 

På det evaluerende møde med styregruppen (ultimo 2018) sammenfatter en af de 

strategiske ledere guidens potentiale således: ”Lærerne er nået hen til at kunne overveje 

undervisning og læringsrummet i forhold dannelsespotentialet. De vender sig mod 

kvalitative data og tegn på dannelse. Derfor er det måske mest værdi i de samtaler, der 

drejer sig om, hvad der skete, da man gennemførte undervisningen mht. dannelse. 

Begrundelsesdimensionen i det didaktiske er blevet nærværende! De taler om 

begrundelser og formål - og ikke kun ildebrande og pragmatik.” 

Samtalerne blev i nogen udstrækning oplevet som et formelt og kunstigt semantisk 

’rum’, da den ændrede praksis kaldte på nye samhandlinger (doings), forståelser 

(sayings) og måder at være i relation til hinanden på (relatings). Etableringen og 

organiseringen af tid i disse rum fik funktion som materiel-diskursiv støttestruktur, idet 

det blev oplevet som meningsfuldt af lærerne, at de fik tid til at mødes i et formaliseret 

samarbejde, hvor de i fag el. årgangsteams havde tid og støtte til at tale om det, som en 

af dem kaldte ”sagens kerne” og sammen kunne tale om dannelse, undervisning og 

sammenhænge herimellem frem for (som oftest) uformelt at samtale om enkelte elever 

og aktuelle konflikter i klasserummet (af flere lærere kaldt ”brandslukning”).  

Anderledes forholdte det sig med lærernes oplevelse af samtalernes organisering. 

Hensigten var, at samtalerne som prioriteret indsats inddrog medarbejdere på alle 

niveauer, med ansvar for, andel og deltagelse i dette tiltag med henblik på at 

understøtte en varig refleksiv praksis. Organisatorisk var det i den sammenhæng en 

udfordring, at der blandt de strategiske ledere var forskelle på, hvordan de oplevede 
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deres forudsætninger for at kommunikere en klar organisering af projektet, hvilket 

udadtil (hos lærere og vejledere) blev oplevet som forskelle i engagement og ejerskab. 

Lærerne efterspurgte undervejs klar og entydig kommunikation omkring processen og 

frustreredes over, at man på ”strategisk niveau” ikke syntes at prioritere opgaven. En 

lærer udtaler:  

”Det viser med al tydelighed, at de ikke selv tager vores arbejde med dannelse 

alvorligt (…) Hvad skal vi med det? Vi ved det ikke, og vi får ikke noget at vide fra 

dem, som er ansvarlige. Vi mangler klarhed over processen og mangler, at der er 

nogle, som samler trådene” (...) ”Der refereres hele tiden til ’efteråret’, men det er 

jo efterår”. 

Tilsvarende oplevede pædagogiske ledere behovet for overblik og klar kommunikation 

fra styregruppen, således at de var bedre klædt på til mødet med lærere og vejledere. 

En pædagogisk leder udtrykte f.eks.: ”Der gik længe, før jeg fik et nogenlunde billede af, 

hvad det var, vi stod overfor. Hvad det var, vi skulle i form af proces/formål og overblik”, 

og hun understregede, at det efterlader hende i en situation, hvor hun ikke over for 

lærerne så sig selv i stand til at skabe overblik over processen: ”Lærerne bliver 

overrasket i dag, som jeg blev overrasket på sidste møde. Der var mange ting, der gik op 

for mig på det møde, og som ellers ikke var blevet kommunikeret”.  

 

De pædagogiske lederes usikkerhed udmøntede sig ligeledes i, at de gentagne gange 

bad os (forskergruppen) begrunde, hvorfor de skulle varetage facilliteringen af 

samtalerne. Det var ikke vores indtryk, at de grundlæggende var modvillige og ikke 

kunne se formålet, men snarere at de var usikre på den nye praksisarkitektur. De blev 

tilbudt en materiel- økonomisk støttestruktur i form af ’tid og midler’ til samtalerne, 

men den nye praksisarkitektur kaldte på både nye handleformer, nyt sprog og nye roller 

(Kemmis, 2014), hvilket affødte en vis usikkerhed hos de deltagende parter. Der 

afholdtes workshops på de forskellige skoler, hvor forskergruppen havde til hensigt at 

klæde de deltagende parter (ledere, tovholdere og lærere) på til samtalerne gennem 

fælles drøftelser om samtalens struktur, indhold, mål, principper og roller. 

Alt tyder på, at den strategiske ledelse gennem processen (og måske særligt afsluttende) 

har gjort sig den erkendelse, at der har været forskelle i kommunikation og 

implementering af det projekt og de tiltag, som har været vedtaget i styregruppen. En 

strategisk leder udtaler i den forbindelse:  

”Jeg har selv haft svært ved at forstå og forholde mig til det, der foregik i 

styregruppen. Jeg har vidst det samme som mine ledere (og ikke mere). I skulle 

have været koblet på noget før. Her ligger et opmærksomhedspunkt. Jeg har fortalt 

jer, hvad vi har arbejdet med (i styregruppen) og sendt jer det materiale som forelå, 

men det har ikke været nok. Og det skal vi gøre bedre. I denne proces ville det have 

været svært for mig at have været mere tydeligt og bedre kommunikerende, inden 

jeg selv havde forståelse for projektet og dannelsesdimensionen”.  
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5.4.4 Ændret praksisarkitektur og dannelsesdidaktiske praksisser i praksisøkologisk 

perspektiv. 
I et praksisøkologisk perspektiv må vores aktionsforskningssamarbejde forstås i 

sammenhæng med det aktuelle praksislandskab og etablerede praksistraditioner. 

Hverken vores empiri eller interesse samler sig om et før-og-efter-perspektiv. Derfor 

fokuserer vi blikket og undersøgelsen på, hvordan vores praksisarkitektoniske 

støttestrukturer og de praksisser, disse afstedkom (og som ovenfor er fremanalyseret i 

relation til forholdemådebegrebet, prøvehandlingerne og de dannelsesdidaktiske 

samtaler) forbinder sig og indgår i økologisk sammenhæng med hinanden og med de 

øvrige lærer- og ledelsespraksisser.  

Nedenfor fremgår en fattig illustration, som ikke viser de utallige forbindelser en 

praksisøkologisk sammenhæng udgøres af, men som med de blå pile illustrerer, hvad 

vores analyse samler sig om.  

Fig. 5.5. Praksisøkologisk sammenhæng mellem praksisarkitektoniske støttestrukturer og 

praksisser. 

 

Til en fremstilling heraf går vi analytisk frem i følgende trin: 

Først følger en beskrivelse af, hvordan de praksisarkitektoniske støttestrukturer og 

praksisser, vi har medvirket til at afstedkomme, integrerer (eller ikke) sig med hinanden. 

Dernæst fremanalyseres forandringspotentialet gennem en vurdering af, hvordan 

støttestrukturerne og de afstedkomne praksisser integrerer sig med etablerede 

praksistraditioner og -landskab. Dette indebærer et blik på, hvordan de indgår i 

økologisk sammenhæng med lærernes øvrige didaktiske praksis - konkretiseret ved 

deres samarbejde, planlægning og refleksive praksis. 
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Disse analyser sammenfattes i en fortolkende vurdering, der tillader et bredere blik på 

betydningen af indsatserne - herunder et blik på de økologiske sammenhænge, 

varigheden og helhedspåvirkningen og om muligt progressionen i forløbet. 

Indbyrdes integration af praksisarkitektoniske støttestrukturer: forholdemåder, 

prøvehandlinger og dannelsesdidaktiske samtaler 

I vores øjne var hensigten, at forholdemåderne, som bud på et operationelt 

dannelsesbegreb, skulle anvendes i planlægning og refleksion over undervisning på den 

måde, som prøvehandlingerne lagde op til. Dermed mentes, at elevernes udvikling af 

forholdemåderne skulle anvendes som begrundelser for undervisningen og 

sammentænkes med de didaktiske beslutninger og influerende betingelser. Som det er 

fremgået i analysen af lærernes skriftliggjorte prøvehandlinger, var dette dog ikke 

nødvendigvis tilfældet. Her viste det sig, at lærerne ofte ’påklistrede’ forholdemåderne 

som begrundelser og indimellem brugte deres egne/andre ord for de bagvedliggende 

hensigter med undervisningen. Dog bidrog prøvehandlingerne til, at lærerne overvejede 

og forsøgte at eksplicitere dannelseshensigterne. På denne baggrund skiftede vi spor og 

åbnede for lærernes praktisk-pædagogiske sprog om dannelse i de dannelsesdidaktiske 

samtaler. I optagelserne af disse samtaler forekommer forholdemådebegrebet 

indimellem i lærernes formuleringer om begrundelser for undervisningen, men sammen 

med andre mere personliggjorte udtryk om den dannelse, som lærerne har for øje. 

Det var også vores hensigt, at den dannelsesdidaktiske tænkning, der kommer til udtryk i 

modellen for prøvehandlingerne (sammentænkning af dannelseshensigter med 

beslutninger og betingelser), skulle vække genklang i lærernes planlægning og refleksion 

over undervisning, hvorfor samtaleguiden til de dannelsesdidaktiske samtaler er bygget 

op om den didaktiske tænkning med spørgsmål om begrundelser, betingelser og 

beslutninger og sammenhængene herimellem. Dog ved at tage afsæt i lærernes 

beslutninger og derfra spørge til de bagvedliggende dannelsesmæssige begrundelser.  

Opsamlende om integration og sammenhæng mellem de etablerede støttestrukturer 

bliver det tydeligt, at vi som forskere (sammen med styregruppen) kan se 

sammenhængene mellem forholdemådebegrebet, dannelsesdidaktikken 

operationaliseret i prøvehandlingerne og guiden til dannelsesdidaktiske samtaler. Men 

for lærerne var det vanskeligt at omsætte forholdemådebegrebet didaktisk og i 

beskrivelser og samtalerne at sætte ord på den dannelsesdidaktiske tænkning. Dette 

skyldes dog ikke nødvendigvis uforenelighed, men at det per definition ER svært at 

sætte ord på dannelse i didaktisk praksis. En udfordring som tiltagene samlet set synes 

at have bidraget til, idet såvel prøvehandlinger som samtaler drejer sig om dette 

forhold, og derved at lærerne i spørgsmål, kommentarer og beskrivelser var optaget af, 

hvordan dannelseshensigter og undervisning hænger sammen.  

 

Ændrede praksisser? Integration af støttestrukturer med praksistraditioner og -landskab 

Jævnfør analyserne af vores tiltag og ovenstående konklusion om, at støttestrukturerne 

bidrog til en dannelsesdidaktisk tænkning og optagethed hos lærerne, kan vi sige, at 

deres praksis (forstået som didaktisk planlægning og refleksion) i de samtaler, møder og 

handlinger (sayings, relatings, doings), vi bidrog til at etablere, blev ændret. Spørgsmålet 
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er her, i hvilken udstrækning disse ændringer etablerede sig som en del af 

praksislandskabet og -traditionerne i kommunens skoler og blandt lærerne. Kemmis 

(2014) udpeger med henvisning til de Capras (2005) (som det fremgik af teoriafsnittet 

herom) kendetegn ved praksisøkologiske sammenhænge, som vi i det følgende 

forholder med de iagttagne praksisser i Odder, med henblik på at konkludere i hvilken 

grad og hvorfor de etablerede støttestrukturer bidrager til ændrede praksistraditioner 

og –landskab. 

”De, der er ansvarlige for at lede forandringerne, må gå ind i praktikernes arena, ikke 

bare med nye mål, men som personlige bærere af udfordringerne med at lære og bruge 

det nye sprog, handle anderledes og udnytte ressourcerne anderledes” (Kemmis, 2014).  

At udbrede forholdemåderne og det dannelsesdidaktiske arbejde var en pålagt 

ledelsesopgave for såvel øverste skoleledere som pædagogiske ledere herunder, og som 

det er fremgået, iværksatte skolekonsulenten og styregruppen samarbejdet med os og 

de beskrevne tiltag. Men vi har kun meget begrænset empiri på, hvordan de har ledt 

med henblik på ændret didaktisk praksis. De øverste ledere gik kun i begrænset omfang 

ind i lærernes praksisarena, men overlod og uddelegerede denne opgave til de 

pædagogiske leder. I mødet med lærerne (PUF-dage og dannelsesdidaktiske samtaler) 

glimrede de øverste ledere ved deres fravær. En af dem påtog sig dog opgaven med at 

indlede og rammesætte den anden PUF-dag og understrege, at dannelsesorienteret 

praksis er vigtigt. Men derefter var det op til os at formidle indhold og proces.  

I møderne med den samlede ledelse fra alle skoler fremstod det meget tydeligt, at de 

pædagogiske ledere var positive og gerne ville fungere som netop pædagogiske ledere – 

bl.a. gennem ledelse af disse initiativer. De blev også bedt om at facilitere de 

dannelsesdidaktiske samtaler og gik ind i dette arbejde, som de gav udtryk for var 

vigtigt. Men nogle vægrede sig dog også ved denne opgave. I vores workshops med at 

klæde dem på og afprøve de dannelsesdidaktiske samtaler udfordrede de argumenterne 

for, at det skulle være dem, og gav udtryk for usikkerhed ved såvel formen på 

samtalerne som indholdet i dem. De følte sig ikke nødvendigvis klædt på, følte ikke, de 

havde viden eller sprog til det, og var udfordrede af at skulle turde gå ind i et åbent rum, 

der måske i højere grad var lærernes domæne, og hvor lederne således var mindre 

kompetente end lærerne.  

”Det pågældende ‘site’ må tages alvorligt i kraft af ændringer af de betingelser, der er 

for en ændret praksis” (Kemmis, 2014).  

Opgaven med en dannelsesorienteret pædagogisk og didaktisk praksis fordrer 

”…engaging the people at each site, in each school and school district (…) in a process of 

site based education development.” (Kemmis, 2014, s. 12). Dette indebærer, at stedet, 

the site, forstået via de betingende faktorer (relationer, semantisk, socialt, materialet, 

økonomisk rum), ændres på understøttende måde for en dannelsesdidaktisk praksis. Og 

skolevæsenet lavede sådanne tiltag. Der var møder i styregruppen, som bidrog til 

ændret diskurs og forståelse blandt de øverste ledere, der var afprøvning/præsentation 

af forholdemådebegrebet og dannelsesdidaktikken blandt udvalgte pædagogiske ledere 

og ressourcepersoner fra skolerne og oplæg på fælles pædagogiske dage for lærerne, 

hvor der blev igangsat prøvehandlinger med at bruge prøvehandlingerne som 
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planlægningsredskab. Dertil blev afholdt møder med de pædagogiske ledere om 

dannelse og dannelsesdidaktik samt workshops for at klæde dem og skolernes 

ressourcepersoner (vejledere) på til at facilitere samtalerne. Selve beskrivelsen af 

forholdemåderne, forklaringerne heraf, udformningen af prøvehandlinger og guiden til 

samtalerne var ment som diskursive og materielle støttestrukturer, møder og workshops 

som betød relationelle, strukturelle og økonomiske ressourcer blev allokeret til en 

ændret praksis.  

Møderne med styregruppen var en type ’sites’, som var organiseret (rundbords-dialogisk 

rum) og bidrog til ændrede opfattelser hos de øverste ledere. Desværre har vi ingen 

empiri, der viser, om de også afstedkom ændret ledelsespraksis. Workshops med 

pædagogiske ledere og ressourcepersoner var en anden type ’sites’, som var organiseret 

og orkestreret som formidling fra os/styregruppen til de øvrige med mulighed for 

spørgsmål. Endelig var der de to PUF-dage, hvor lærerne var med. Her var 200 lærere fra 

alle skoler placeret som i et auditorium på den første fælles dag og på stolerækker i en 

idrætshal på den anden PUF-dag. Lærerne blev præsenteret for dias og præsentation af 

forholdemåder og dannelsesdidaktik samt oplæg til prøvehandlinger på dagene. 

Formidlingen illustrerede en asymmetri i viden, og der var kun få spørgsmål og 

kommentarer. Der blev givet kort tid til en afprøvning af 

dannelsesdidaktikken/prøvehandlingerne, men ikke afsat tid, sted og rum til egentlig 

fordybet arbejde eller mulighed for spørgsmål, udveksling, hjælp og facilitering. 

Mulighedsbetingelserne på PUF-dagene, den niche disse var for ændrede praksis, var 

begrænsede ift. til en integration med øvrige eksisterende praksisser blandt lærerne, og 

observationer og refleksionsnoter viste dog også, at de anskuede tiltaget og arbejdet 

som noget nyt, som noget oveni eller ved siden af deres øvrige arbejde på trods af, at vi 

forsøgte at argumentere for, at det blot var en skriftliggørelse af tanker, de måske 

allerede gjorde sig i didaktisk planlægning. 

Forskellige praksisser sameksisterer i netværk som interdependente, gensidigt 

understøttende og begrænsende (Kemmis, 2014).  

Hvis vores bidrag til ændret praksis skal integrere sig og indgå i en slags økosystem med 

lærernes øvrige praksisser, kræver det nyt sprog og nye diskurser, der udtrykker nye 

måder at tænke på. Det kræver materielle og økonomiske strukturer, der støtter de 

ændrede handlemåder og sociale strukturer, der støtter ændrede relationer. Og det 

kræver samspil med lærernes øvrige praksisser. 

Forholdemåderne udgør ikke i sig selv en praksis – men et tilbud om et begrebssæt, der 

kan indgå i og blive en del af lærernes professionelle sprog om deres praksis. Og 

begreberne blev forstået og anvendt side om side med egne måder at tale om dannelse 

på. Som det også fremgik i analysen af prøvehandlingerne var det dog ikke i alle tilfælde, 

at begreberne forbandt sig til og blev en del af lærernes sprog om dannelse, men 

snarere et parallelsprog, der i enkelte tilfælde blev anvendt til at skrive om 

begrundelserne for undervisningen (måske fordi lærerne skulle), som dog også blev 

beskrevet andetsteds blot med at andet vokabularium. I nogle tilfælde blev 

forholdemåderne beskrevet som en slags mål eller formål, der kunne puttes på og 

tjekkes af – en indikation på, at de blev tænkt ind i en etableret læringsmålspraksis, med 

karakter af tjeklister eller fluebenssystematik. 
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Prøvehandlingerne lægger op til bestemte måder at tænke og planlægge undervisning 

på. I vores introduktion til disse gjorde vi meget ud af at understrege, at det var en 

planlægningssystematik, som rummer en masse af de overvejelser, lærerne gør sig i 

forvejen, f.eks. om sammenhænge mellem undervisningens indhold, mål og metoder, 

tilpasning til elevernes forudsætninger, og de begrundelser eller tanker, der ligger bag 

lærernes valg. Men ved en gennemlæsning af lærernes skriftliggjorte prøvehandlinger, 

fremtræder det meget tydeligt, at formen og sammenhængene var meget vanskelige for 

dem at beskrive, og at denne måde at planlægge på ikke let lod sig integrere med 

lærernes etablerede planlægningspraksis. Det var også tilbagemeldingen: at det føltes 

som en byrde, som lektier, som en pålagt opgave. Konklusionen er, at 

prøvehandlingerne kunne være bedre tilpasset til den mængde af praksisser, lærerne i 

forvejen er udøvere af – eksempelvis både planlægningspraksisser og 

samarbejdspraksisser. Det var på skolerne forskelligt, hvordan og i hvilken organisering, 

lærerne samarbejdede i årgangs-, klasse- eller fagteams, og hvad de samarbejdede om: 

implementering, deling af information, konkrete elever, forestående projekter, logistik 

og organisering, osv. Det viste sig rent faktisk, at samarbejde om didaktisk planlægning, 

om begrundelser for undervisningen, didaktiske beslutninger og afstemning med 

rammer og vilkår ikke var normal eller kendt praksis for mange af lærerne – i hvert fald 

ikke nødvendigvis i de team, de i denne sammenhæng var organiseret i. Ligeledes lagde 

prøvehandlingerne op til helt andre planlægningsovervejelser og -praksisser end når 

lærerne f.eks. går på forlagenes digitale platforme og henter forløb, eller når de forsøger 

at nedbryde læringsmål og finde de rigtige midler til målopfyldelse. Modellen blev 

oplevet som kompleks, særligt dens krav om eksplicitering af overvejelserne og tankerne 

om de didaktiske sammenhænge. Forskellene til etableret praksis var klare og gjorde det 

rigtig svært for lærerne at arbejde i overensstemmelse med intentionen i 

prøvehandlingerne. Men samtidig stod det klart, at de satte pris på ”endelig” at få tid og 

mulighed for en anden praksis, hvor de fokuserede på formål, begrundelser og 

dannelseshensigter med undervisningen. Mange lærere var overordentlig positive over 

for tiltaget – og kritiske over for egen etablerede praksis og den diskurs, de så sig ind i.  

De dannelsesdidaktiske samtaler var tænkt som rum for guidede sproglige refleksioner 

om lærernes pædagogisk-didaktiske tanker, dannelse og undervisning i forbindelse med 

et udvalgt konkret forløb. Vi så i vores analyser af lærernes planlægning, i samtalerne 

med dem og i observation af deres planlægningsmøder, at de havde et praktisk-

pædagogisk sprog for dannelsesdimensionen og for det didaktiske begrundelsesniveau, 

og at nogle lærere kunne indbringe og anvende forholdemåderne, mens de 

tilsyneladende var for fremmede for andre, der blev i andre og egne begrebsrammer. 

Vores ærinde var ikke at insistere på et bestemt sprog om dannelse, men at denne 

dimension af det pædagogiske og didaktiske blev sprogliggjort i lærerens praksis, og 

derfor åbnede vi med introduktion af de dannelsesdidaktiske samtaler op mod lærerens 

eget sprog ved at lade spørge til deres hensigter, begrundelser, formål – uden at 

introducere forholdemådebegrebet. Dette var en bestræbelse på bedre integration med 

etableret praksis fremfor etableringen af nye eller konkurrerende praksisser.  

Vi faciliterede workshops, som skulle klæde pædagogiske ledere og udvalgte lærere 

(efter vejledere) på til at facilitere samtalerne, og vi faciliterede selv 6 samtaler med 

grupper af lærere. I begge sammenhænge stod det klart, at disse samtaler blev anset 
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som værdifulde af lærerne, fordi de gav plads til en refleksionspraksis, som ikke er 

rammesat på skolerne. Lærerne havde masser af tanker om og ord for deres 

undervisning, og de var begejstrede for rummet til fordybelse og udøvelse af denne 

praksis – som tilsyneladende finder sted i meget begrænset udstrækning, fordi den ikke 

får tid eller rum til daglig. 

Praksisøkologier udvikler sig i faser og regulerer sig selv gennem indre og ydre påvirkning 

Ifølge Kemmis m.fl. (2014) integrerer en levedygtig praksis sig i det praksisøkologiske 

kredsløb ved at udvikle sig i forskellige faser, forplante sig og leve videre i forskellige 

cyklusser med behov for tilpasning, regulering og opretholdelse af sig selv i kredsløbet. 

Spørgsmålet er, om der fra vores deltagelse er efterladt spor og rester i deltagernes 

praksis, hvorigennem praksistraditionerne vil være ændret.  

Vi genbesøgte kommunen et år efter vores aktive deltagelse var afsluttet (nov. 2019) for 

at præsentere vores foreløbige konklusioner og nærværende rapport – og for at 

evaluere på vores tiltags bæredygtighed. Der var deltagelse af den kommunale 

konsulent, to af de strategiske ledere og to pædagogiske ledere. Her blev vi præsenteret 

for, hvordan forholdemåderne og dannelsesdidaktikken levede videre, hvor og hvordan 

den havde efterladt sig konkrete spor. De fortalte bl.a. at  

- der er produceret en video om dannelse og forholdemåder (men i kommunens 

udlægning!), som blev anvendt i forældresamarbejdet på daginstitutioner og skoler, 

hvor også dannelsesdidaktikken bliver forsøgt formidlet.  

- på en skole vil de i gang med Professionelle læringsfællesskaber (PLF), og her 

arbejder man på at finde ud af, hvordan dannelsesdidaktikken og de 

dannelsesdidaktiske samtaler kan integreres hermed. De er dog lidt i tvivl: ”Vi er ikke 

helt spidse på, om man kan bruge dannelsesdidaktiske samtaler i PLF”. 

- på en af skolerne har man lavet en mødeorganisering, således at nogle møder 

reserveres til drift, nogle til elever og nogle til fælles planlægning, hvor 

dannelsesdidaktikken er relevant. Den ansvarlige pædagogiske leder overvejer, om 

de dannelsesdidaktiske samtaler kan sættes i spil her.  

- dannelse har været sat på dagsordenen i elevrådet på skolerne.  

Desværre – trods en aftale herom – deltog ingen lærere på dette forskudte 

evalueringsmøde, så vi har ingen empiri på, hvordan dannelsesindsatsen lever videre i et 

lærerperspektiv. Lederne gav dog udtryk for, hvordan forløbet har bidraget til forandring 

af den diskursive praksis. En pædagogisk leder fortæller, at dannelsesorienteringen har 

fundet fodfæste som ”Et blik vi kan tage frem og se på nye ting i forhold til 

dannelsesdidaktik og forholdemåder.” En af de strategiske ledere siger: ”Blandt lærerne 

virker det som om dannelse er blevet en slags paratviden. Lærerne kan arbejde med det 

og er ret positive om det.”. En anden af de strategiske ledere fortæller, at de er blevet 

meget opmærksomme på skolens to ben: Dannelse og uddannelse. Og de er blevet 

tydeligere på dannelsesbenet. Og i en kritisk udlægning af forløbet har en af de 

pædagogiske ledere ”…behov for at bryde ind og sige, at forløbet har medvirket til at 

give tid til refleksion, at komme bagved og i dybden. Det er der, der kommer 

ahaoplevelser.” 
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Men lederne giver også udtryk for begrænsninger og fejltag i forløbet, som har mindsket 

dets udbredelse og integration i skolernes øvrige praksisser. Dette drejer sig først og 

fremmest om ledelsesstrategien og organisatoriske tiltag. Selvsamme leder, som havde 

behov for at bryde ind, følger sin positive bemærkning op med: ” Men der er alt for 

meget drift og alt for lidt tid.” En af de strategiske ledere følger trop og fortæller, at der 

efter vores deltagelse var lagt en proces an på, at alle lærere i hans skole skulle 

gennemføre dannelsesdidaktiske samtaler hver 3. uge, faciliteret af de pædagogiske 

ledere og skolens vejledere - men at besparelser har fjernet disse møder. 

”Vi glemte at få de pædagogiske ledere med. De var ikke klædt godt nok på fra starten.” 

Sådan samler en af de strategiske ledere det mest kritiske i processen op. Det er en 

opfattelse, der deles af alle parter, og som også stod klart undervejs i forløbet og på den 

afsluttende evaluering året før dette møde. Dette hænger sammen med det meget 

stærke samarbejde i styregruppen, der var nødvendigt, fordi oversættelsesarbejdet og 

afstemningen af forskellige perspektiver var mere krævende, end kommunens 

procesplan kunne klare. Der skulle have været mere tid til også at involvere næste 

ledelseslag, og på denne baggrund at arbejde med de forskellige skoler, ledere og lærere 

på disse – således at de specifikke skolers institutionelle vilkår og de inddragede 

deltageres forudsætninger kunne have været omdrejningspunktet for udviklingen af en 

dannelsesdidaktisk praksis.  
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6. Konklusion 
Undersøgelsen har været foretaget for at besvare de to forskningsspørgsmål, der 

indledningsvist blev afgrænset og præciseret. Vi konkluderer herpå ved at uddrage og 

opsummere de væsentligste delkonklusioner fra ovenstående analyser af 

samarbejdsprocessen som et aktionsforskningsforløb og de praksisteoretiske analyser af 

forholdemåderne, prøvehandlingerne samt de dannelsesdidaktiske samtaler som bidrag 

til en ændret dannelsesdidaktisk praksis. I det efterfølgende afsnit hæves blikket i en 

diskussion, som udfolder og elaborerer på de centrale fund.  

 

6.1 Konkluderende om udviklingen af et fælles sprog om dannelse 
Denne første del af konklusionen forholder sig til forskningsspørgsmålet: Hvordan kan 

forskere, lærere, ledere og kommune komme til at forstå, begrebssætte og præcisere 

dannelse/udvikle fælles sprog for dannelse?  

I vores analyser finder vi grundlag for at opdele konklusionen i tre dele, nemlig 

processen for udviklingen af dannelsesbegrebet, forståelsen af dannelsesbegrebet som 

enten lukkende eller åbnende og dannelsesbegrebets baggrund i en kontinental 

tradition. Konklusionen vil derfor behandle disse tre dele, der hver især fremstilles 

gennem en kort beskrivelse af indsatsen eller tiltaget, en kort fremstilling af hvad 

analyserne viste, og en opsamling på hvilken viden dette har frembragt. 

6.1.1 Udvikling af et dannelsesbegreb 
Denne proces foregik i et samarbejde med styregruppen, der var præget af 

ligeværdighed, fokus på processen og en veltilpasset tidsramme og mødefrekvens i 

forhold til opgaven. Mellemlederne og lærerne var derimod ikke en direkte del af denne 

proces. Dannelsesbegrebet blev således ikke udviklet sammen med dem, men alene 

formidlet til dem inden for en begrænset tidsramme og på en top-down lignende måde. 

Analyserne viste, at samarbejdet med ledergruppen i særdeleshed lykkedes, således at 

de deltog i en proces, der faktisk ændrede - og gav dem sprog for - deres og skolens 

formål i forhold til skolens dannelsesopgave. Dvs. at det nye dannelsesbegreb, som 

kulturelt-diskursiv støttestruktur, bidrog til et ændret telos hos lederne og i samarbejde 

med os til en del af det project (Kemmis, 2014), hvor vi var fælles om at skabe en ændret 

diskursiv praksis – og i sidste ende en dannelsesorienteret praksis på skolerne. I forhold 

til mellemlederne og lærerne viste analyserne, at den første formidling af 

dannelsesbegrebet kun i ringe grad bidrog til en faktisk ændring af telos og praksis. 

Dette giver belæg for den antagelse, at processen havde stor betydning for muligheden 

for udvikling af fælles integreret sprog og begreb om dannelse. Det bliver tydeligt, at en 

fælles, ligeværdig og tidsmæssig prioriteret proces er vigtig for at kunne udvikle et fælles 

sprog og begreb om dannelse, der faktisk integreres og bliver en del af praksis. Og det 

tyder på, at det er vigtigt, at alle niveauer i organisationen deltager i denne proces, eller 

at der arbejdes bevidst med at forskudte processer på forskellige niveauer afstemmes. 

Under alle omstændigheder fremstår det tydeligt, at ejerskab, i forhold til et 

dannelsesbegreb udviklet på ét niveau og i én kontekst, kun vanskeligt kan videregives 

til et andet niveau gennem formidling. De praksisser, som dannelsesbegrebet skulle 
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understøtte og sætte i gang, burde med andre ord i højere gad være sammentænkt, 

afstemt og tilpasset de øvrige praksisser, som lærere og ledere tager del i.  

6.1.2 Fra lukket til åbent dannelsesbegreb 
Dannelsesbegrebet blev i starten af projektet for en del læreres vedkommende oplevet 

som lukkende i den forstand, at de oplevede, at der var tale om en endelig og definitiv 

bestemmelse af dannelse, som ovenikøbet ikke var deres. På den baggrund blev det på 

den anden fælles pædagogiske dag og i gennemførslen af de dannelsesdidaktiske 

samtaler præciseret, at dannelsesbegrebet skal forstås åbnende. Dvs. at begrebet om 

forholdemåde og de enkelte forholdemåder ikke har den funktion at diktere lærerens 

forståelse, men i stedet at åbne for deres egen stadige refleksion over og professionelle 

dialog om, hvad dannelse er, og hvorledes dannelse har betydning i lærernes konkrete 

praksis. Dannelsesbegrebet blev således præsenteret ikke som definitivt, men 

sensibiliserende med henblik på at bidrage til og skærpe lærernes fælles 

opmærksomhed på og udvikling af eget sprog for dannelsesdimensionen. 

Her viste analyserne tydeligt, at et lukkende definitivt begreb om dannelse medførte en 

overfladisk påklistret tilgang til arbejdet med dannelsesbegrebet og forholdemåderne. 

Dette kom til udtryk i modstand fra nogle lærere, men også ved, at den magelige 

”afkrydsende” position, som et diktat stiller læreren i, blev fastholdt hos andre. Derimod 

medførte tydeliggørelsen af den åbnende og sensibiliserende forståelse, at begrebet 

blev brugt som redskab og udgangspunkt for at undersøge og diskutere egen praksis, 

men også som en forstyrrelse af den magelige afkrydsningspraksis, som den definitive 

tilgang muliggjorde.  

På den baggrund kan vi sige, at dannelsesbegrebet og forståelsen af dets funktion som 

sprogliggørelse af et forhold, som i sig selv rummer modstand mod endelig definition 

(idet det vedrører paradoksale og antinomiske områder som frihed og usynlighed), er 

meget vigtig, når man vil arbejde med at fællesgøre et begreb om dannelse i større 

sammenhænge – og at sprogliggørelse af dette nødvendigvis har et praksis-pædagogisk 

udgangspunkt. 

Dette peger på, at dannelsesbegrebet vedrører et perspektiv på den pædagogiske 

opgave, som er skrøbeligt i forhold til begrebsliggørelse, definition og styring. Nemlig 

den side, der kun vanskeligt kan bestemmes, målsættes og defineres, fordi den vedrører 

barnets indre udvikling frem mod at blive et frit, myndigt og dermed selvstyret subjekt, 

og som derfor kalder på negative, indirekte og antinomiske perspektiver på pædagogisk 

praksis og sprog herom. Dette tyder på, at man ikke begrebsligt kan styre 

dannelsesfokuseret pædagogisk praksis frem, men må gå nænsomt til værks ved at tale 

om dannelse i spændingsfeltet mellem behovet for sprog om dannelse og umuligheden 

af en endelig definition af dannelse. I dette projekt ledte det os frem til begrebet om det 

åbnende eller sensibiliserende sprog, og det tyder på, at den tilgang lykkedes med at give 

plads til den paradoksale dannelsesdimension hos lærerne – som må relateres til den 

konkrete praksissituation. Når praksis i alment pædagogisk perspektiv er primær, 

indebærer det også, at det sprog, der er tæt forbundet med den helt konkrete praksis 

(eleverne, lærerne, relationerne), må gives plads, hvorved dannelsessproget på sin vis 

må være praksis- eller kontekstrelativt. 
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6.1.3 Dannelse som forholdemåde 
Dannelsesbegrebet blev udviklet på baggrund af en kontinental tradition funderet bredt 

i en tysk-dansk tradition, hvor eksistentiel dannelse bringes i møde med national 

dannelsestænkning, oplysnings- og bildungs-tænkning og mere moderne dannelsesteori 

med pædagogisk-didaktisk udsyn.  

Analyserne viste, at begrebet om forholdemåde som sprog om dannelse i pædagogisk 

praksis om end komplekst og abstrakt - og selv om det ved den første formidling blev 

oplevet som lukkende (jf. ovenstående) - blev meget vel modtaget af såvel ledere som 

lærere.  

Ifølge udtalelser fra lærerne virkede begrebet umiddelbart meningsfuldt og med 

potentiale til dels at afhjælpe en mangel i tidens målstyrings-diskurs og dels at formulere 

grundene til at blive og værdien ved at være lærer. Dette kan underbygge den antagelse, 

at den kontinentale dannelsestradition italesætter og klinger med en fortrængt 

professionsforståelse eller praksistradition eller simpelthen begrebssætter perspektiver, 

som er almene i forhold til pædagogisk praksis.  

På den baggrund kan vi sige, at det ser ud til, at forholdemåde som dannelsesbegreb 

tiltaler danske lærere og ledere, og at denne forståelse fremmer muligheden for, at 

begrebet bliver fællesgjort på en dansk skole. Om dette er tilfældet, fordi der er tale om 

en dansk skole eller en skole i Odder, eller om dette vedrører alle pædagogiske 

praksisser, giver projektet imidlertid ikke svar på.  

 

6.2 Konkluderende om en begrundet dannelsesdidaktisk praksis 
Det andet forskningsspørgsmål lyder:  

Hvordan kan det fællesgjorte dannelsessprog/begreb omsættes i et samarbejde, så det 

understøtter, at lærerens dannelseshensigter ekspliciteres som begrundelser for deres 

didaktiske beslutninger?  

For at besvare dette, opsummeres i det følgende, hvad potentialet var i hhv. de 

dannelsesdidaktiske prøvehandlinger og -samtaler, inden vi konkluderer på 

omsætningen af forholdemådebegrebet i en dannelsesdidaktisk tænkning og praksis 

med at lægge dannelsesmæssige intentioner til grund for didaktiske beslutninger.  

6.2.1 Dannelsesdidaktiske prøvehandlinger 
Med baggrund i det dannelsesteoretiske og -didaktiske afsæt som beskrevet i afsnit 4 

gennemførte lærerne de såkaldte dannelsesdidaktiske prøvehandlinger, hvor de i 

teamorganiseret planlægning af undervisning skriftliggjorde og ekspliciterede 

sammenhænge mellem deres dannelseshensigter (udtrykt ved hjælp af den fællesgjorte 

dannelsesforståelse; forholdemåderne), deres didaktiske valg og undervisningens 

betingende elementer. 

Som det er fremgået, blev prøvehandlingerne ikke i tilstrækkelig grad sammentænkt 

med lærernes øvrige praksisser. Prøvehandlingerne inviterede til nye didaktiske 

handlinger i lærernes samarbejde om refleksiv planlægningspraksis, men uden at blive 
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integreret med øvrige praksisser eller at blive understøttet tilstrækkeligt med ressourcer 

i tid og rum, eller med tilstrækkelig ledelsesmæssig involvering i organisering, 

relationelle forbindelser eller i anvendelse af begreber og sprog. Faktisk anskuede en del 

lærere prøvehandlingerne som endnu et ydre krav om at skulle ’dokumentere’ deres 

pædagogiske arbejde opadtil. 

Analyserne viser, at den fællesgjorte dannelsesforståelse (forholdemåderne) som 

diskursiv støttestruktur nok bistod lærerne i at sætte ord på den ikke-målbare, 

dannelsesmæssige dimension af deres pædagogiske praksis, og at de i større grad end 

vanligt oplevede at arbejde med, tale om og legitimere denne. Men det blev også klart, 

at lærerne havde vanskeligt ved at eksplicitere og præcisere, hvordan 

dannelsesforståelsen som begrundelse hang sammen med deres didaktiske valg. Ofte 

blev forholdemåderne og den dannelsesdidaktiske model anvendt instrumentelt på en 

måde, der helt grundlæggende er i modstrid med, hvad vi forstår ved en 

dannelsesorienteret praksis, hvor barnets åbne dannelsesmulighed og den konkrete 

pædagogiske praksis er primær. Det viste sig i analyserne af lærernes planlægning, at 

såvel forholdemådebegrebet som den dannelsesdidaktiske model i de skriftliggjorte 

prøvehandlinger ofte blev anvendt og udfyldt ’stedmoderligt’, måske fordi lærerne 

skulle, og uden at de reelt tog livtag med og søgte at udfolde sammenhænge mellem 

deres dannelsesmæssige intentioner som begrundelser og korresponderende didaktiske 

valg. På skrift kom det til udtryk som en traditionel kausal tænkning om, at de didaktiske 

valg som årsager kunne bidrage til virkningen; at dannelseshensigterne opfyldtes. 

Til videre overvejelse står fortsat spørgsmålet om, hvorledes man organisatorisk kan 

integrere dannelsesdidaktisk praksis med læreres øvrige praksis. Dette på diskursivt 

niveau, hvor sprog og forståelser skal bringes i møde med andre konceptualiseringer om 

læring, kompetencer, mål og evaluering, om målsætning, evaluering, og på 

organisatorisk niveau i forhold til teamsamarbejde, ressourceallokering, 

samarbejdspraksisser, osv.  

Men som det er fremgået, står også den dannelsesdidaktiske tænkning bag 

prøvehandlingerne til videre diskussion og særligt dens logik om dannelsesmæssige 

intentioner som begrundelser for didaktiske beslutninger og afstemningen med den 

konkrete pædagogiske praksis, herunder elevernes dannelsesmulighed. Tilsyneladende 

aftog en uhensigtsmæssig instrumentel planlægningslogik i takt med, at 

forholdemåderne lod sig anvende i lærernes refleksive planlægningspraksis som 

’åbnende’ begreber, men præsentationen og fremstillingen af den didaktiske model 

havde tendens til at fastholde lærerne i en for snæver kausal forståelse af og tilgang til 

deres praksis. 

6.2.2 Dannelsesdidaktiske samtaler 
De dannelsesdidaktiske samtaler havde til hensigt at bidrage med refleksive kollegiale 

fællesskaber/rum, hvor lærere og ledere sammen udviklede forståelse og sprog om 

dannelse i pædagogisk-didaktisk praksis. Refleksive rum der, i overensstemmelse med 

lærernes prøvehandlinger, havde til hensigt at skabe mulighed for at se og udvikle sprog 

for at begrunde sammenhænge mellem lærernes dannelsesforståelse, didaktiske valg og 
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betingelserne i en konkret undervisning. Hensigten var desuden retrospektivt at 

reflektere over dannelse som et fænomen og over den gennemførte undervisnings 

muliggørelse af dannelsesprocesser. Endeligt var hensigten at muliggøre for ledere og 

lærere sammen at udvikle praksis. En praksis hvor dannelse som pædagogisk hensigt får 

berettigelse og legitimitet, og som bidrager til udviklingen af sprog, nye handlinger og 

andre måder at indgå relationer på - og som over tid skulle være varige bidrag til 

ændrede praksistraditioner (jf. praksisteorien i afsnit 5.2.). 

Analyserne viser også, at der med de dannelsesdidaktiske samtaler etableredes 

refleksive rum, hvor lærere og ledere i fællesskab kunne mødes om, begrunde, 

analysere og udvikle praksis, uafhængigt af hensyn til f.eks. drift og dét lærerne kaldte 

”brandslukning” i frikvarterer og klasserum. Ledere og lærere fandt sådanne refleksive 

rum meningsfulde med mulighed for at komme på afstand af og forholde sig til egen og 

andres praksis med elevernes dannelse for øje. Med lederne som facilitatorer af 

samtalerne, blev de inviteret ind på lærernes domæne som aktive medspillere, om end 

dette perspektiv peger på, at magtforholdet i denne sammenhæng bør afklares og gøres 

transparent for begge parter.  

Såvel ledere som lærere oplevede, at de dannelsesdidaktiske samtaler, og den 

dertilhørende samtaleguide, hvis formål det var at sikre indholdsmæssig stringens og 

rettethed i samtalerne, understøttede udviklingen af fælles forståelser for og sprog om 

dannelse. Samtalernes rettethed hjalp lærerne til at være konsistente og holde fokus på 

dannelse og de dannelsesmæssige begrundelser for deres undervisning. Samtalerne 

skabte et særligt rum, en pause eller en ø af pædagogisk intensitet. Lærerne fandt, at 

samtalerne, og det sprog de sammen anvendte, var med til at legitimere deres praksis - 

ikke bare kollegialt men potentielt også i relation til elever og forældre. Og set fra et 

ledelsesperspektiv bidrog de dannelsesdidaktiske samtaler, efter hensigten, til kollegialt 

samarbejde og samhørighed og til en mere refleksiv og professionel kollegial praksis. 

Opsummerende er det væsentligt at fastholde en sondring mellem dannelse som begreb 

og fænomen. Førstnævnte lader sig nok udvikle og fællesgøre til en vis grad, men 

begrebsliggørelsen må både søge at være præcis, afgrænsende og at være åbnende og 

give plads til den konkrete praksis som sit udgangspunkt. Dannelse som fænomen lader 

sig ikke forudskikke, men læreren må give(s) plads til skolens dannelsesopgave og 

dermed til en bevidsthed om dannelseshensigter og potentialer i undervisningen, hvis 

opfyldelse kan sandsynliggøres og gøres til genstand for håb. Efterfølgende refleksioner i 

dannelsesdidaktiske samtaler kan bidrage til at legitimere og kvalificere arbejdet med 

den del af skolens dobbelte formål, der har med dannelse at gøre. 
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7. Diskussion 
Nærværende afsnit reflekterer over nogle af de spørgsmål, som konklusionen giver 

anledning til at forfølge videre. Det diskuteres, om det overhovedet er hensigtsmæssigt 

at insistere på professionalisering gennem udvikling og internalisering af et fælles sprog 

om dannelse i folkeskolen. Videre diskuteres det, hvilke konsekvenser den foreskrivende 

dannelsesorienterede praksis kan have for organisering og ledelse i skolen i feltet 

mellem det normative og deskriptive, når elevernes dannelse er formålet. Slutteligt 

søger vi at nuancere, om og hvordan dannelsen overhovedet kan tilgodeses didaktisk.  

 

7.1. Sprog for dannelse eller ej? 
Forskningsprojektet implicerer en undersøgelse af, hvordan man kan igangsætte og 

gennemføre processer med hensigten om at udvikle læreres sprog for dannelse. Som 

beskrevet ovenfor konkluderes det, at sprogliggørelsen på den ene side hjælper lærerne 

til at rette deres refleksion over undervisningen mod denne dimension, og at dette 

opleves vigtigt og meningsfuldt af lærerne. På den anden side drages der den 

konklusion, at sprog for dannelse må udvikles og bruges med omtanke og nænsomhed, 

da sprogliggørelsen kan risikere at udfordre dannelsesdimensionens karakter af 

uudgrundelighed. Oplagt bliver det således at diskutere, om det er meningsfuldt, og om 

man endog bør tilstræbe et fællesgjort begrebsligt sprog om dannelse som institution og 

blandt pædagogiske praktikere. Mere præcist er spørgsmålet, om sproget fremmer eller 

hæmmer lærernes arbejde med dannelsesdimensionen.  

 

Når dannelse vedrører det usynlige og dét at fremme barnets menneskelighed, hvilket 

forudsætter en indre fri bevægelse i barnet, så kalder det på en ikke-instrumentel , 

negativ og indirekte tilgang. Dette som forudsætning for, at barnet overtager 

henvendelsen og gør den til sin egen – eller gør op med den og gør noget andet til sit 

eget. En definerende begrebsliggørelse risikerer at afstedkomme en instrumentel tilgang 

som strider mod de fri- og myndiggørelsesprocesser, som dannelse er udtryk for. 

 

Samtidig oplevede nogle lærere, at sprogliggørelsen var nødvendig for at give 

dannelsesdimensionen plads i deres refleksioner over undervisning. En lærer udtaler 

f.eks. i forbindelse med afviklingen af en dannelsesdidaktisk samtale, at lærerteamet 

kort tid forinden havde evalueret selv samme forløb på den måde, som de vanligt 

gjorde, og uden at berøre de dannelsesperspektiver, som den dannelsesdidaktiske 

samtale i anden omgang diskursivt skabte grundlag for.  

Dette eksempel peger på, at manglende sprog for dannelse kan have den negative 

konsekvens, at dannelsesperspektivet forsvinder i lærernes, ledernes og andre aktørers 

refleksion over praksis med den konsekvens, at andre dimensioner og opmærksomheder 

overtager skolens pædagogiske rum. Måske har det ensidige fokus på 

læringsdimensionen, som skolereformen og målstyringen er udtryk for, kun været mulig, 

fordi der ikke har været et sprogliggjort og formulerbart korrektiv hertil i form af 

begreber, sprog og forståelser af dannelsesdimensionen og de pædagogiske og 

didaktiske konsekvenser dette måtte have.  

Altså viser spørgsmålet om sprogliggørelse af dannelsesdimensionen eller ej sig som et 

dilemma: På den en side kan man sprogliggøre dannelse, men man risikerer, at den 
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pædagogiske tilgang til dannelsesdimensionen dermed slår over i instrumentalisering og 

teknik. På den anden side kan man lade være med at sprogliggøre dannelse i skolen, 

men risikerer derved, at dannelsesdimensionens plads bliver overset og fortrængt af 

andre perspektiver. Dilemmaet kaster lys over flere vigtige spørgsmål om skole og 

pædagogik. F.eks. kan det belyse, hvad det vil sige at være en professionel lærer i 

forhold til dannelsesdimensionen. Er det at være bevidst og eksplicit om intentioner, 

forståelser og begreber, som i Dales (1998) perspektiv, hvor didaktisk udvikling 

forudsætter teoretisering og analyse af forhold mellem intentioner og undervisningens 

realitet? Eller vedrører det i højere grad en autenticitet, der i pædagogisk praksis måske 

endda kalder på, at mennesket træder frem i et fravær af styrende begreber? At 

pædagogik handler om at lade sin menneskelighed få plads i autentiske møder med 

børn, hvor læreren involverer sig, fordi barnet, mellemmenneskeligheden og den 

pædagogiske praksis kalder på det?  

Dette åbner for en diskussion af hvad, der karakteriserer den professionelle lærer – og 

for en diskussion om et muligt skisma mellem professionalitet og pædagogik (al den 

stund professionalitet kendetegnes af specialiseret videnanvendelse som i den klassiske 

professionsteori (Se fx Parsons, 1973; Abbot 1982; og Freidson 2001)). Er den almene 

pædagogik i modsætning hertil med den pædagogiske praksis som primær (Oettingen, 

2010) fordrende en sensitivitet og åbenhed overfor, hvad den konkrete praksis kalder på 

i pædagogisk henseende? Hvis pædagogikkens nerve er barnets åbne 

dannelsesmulighed, som kalder på noget andet end den mere eksplicitte og tekniske 

tilgang, er det under alle omstændigheder vigtigt at drøfte og forske i, hvor denne 

forskel ligger, og hvordan vi driver skole og læreruddannelse, der er kvalificeret i forhold 

til begge perspektiver. 

 

I forsøget på at balancere mellem dannelsens uudgrundelighed og behovet for en 

pladsholder (Wiberg, 2018), fandt vi i projektet frem til et bud på en farbar vej, der tager 

hensyn til begge yderpunkter. Svaret blev et sprog og begreber, der er åbnende eller 

sensibiliserende, og som altså ikke har det formål endeligt at udgrunde dannelsen, men 

at skabe sprogligt rum for en dynamisk stadigt undersøgende sproglig og refleksiv 

omgang med dannelsesdimensionen i skolen tæt knyttet til den konkrete praksis, 

eleverne og den pågældende lærers praktisk-pædagogiske forståelser. 

 

7.2. Ledelse af dannelse 
I dette projekt er vi kommet tæt på et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv på 

udviklingen af en dannelsesorienteret skole, også selvom vi ikke har gennemført 

organisationsteoretiske analyser eller på anden vis forfulgt det institutionelle perspektiv. 

Aktuelt står mange skoler og kommuner over for en ledelses- og styringsmæssig opgave, 

idet de forenklede fælles mål siden august 2019 er blevet lempede, og der efterspørges 

en praksis i skolen, der er mere orienteret mod formål og frihed (Se anbefalinger fra 

ministerens sparringsgruppes med titlen Formål og frihed: Tanggaard et al, 2019). Det 

kan derfor være relevant på baggrund af analyserne i nærværende rapport at diskutere, 

hvordan man kan forholde sig ledelsesmæssigt til dét at fremme dannelsesorienteringen 

i skolen.  
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Analyserne viser, at det er vigtigt, at ledelsen på alle niveauer tager ansvar og ejerskab 

for det fælles telos, og at der på tværs af organisationen kommunikeres – også rettidigt 

med blik for forskudte processer, konkurrerende og integrerende praksisser. Væsentligt 

er det ligeledes, at ledelsen sikrer tidsmæssige, menneskelige og strukturelle ressourcer 

og rammer for samarbejds- og refleksionsrum. Men spørgsmålet er, om ikke 

ovenstående er væsentlige forudsætninger for store dele af skolernes ledelsespraksis. Er 

der, med andre ord, grund til at antage, at ledelse af praktikere, der arbejder med fri- og 

myndiggørelse af børn stiller særlige krav i et ledelsesperspektiv? 

 

Analyserne peger på, at ledelse kan være særligt udfordrende, og må foregå særligt 

nænsomt, når der er tale om ledelse af en dannelsesinstitution. F.eks. oplevedes det, at 

de begreber ledelsen besluttede at ’gå’ med, ikke måtte være definerende, og at ét 

bestemt dannelsesbegreb eller én bestemt didaktisk model ikke var befordrende for at 

læreren reelt tog dannelsesperspektivet til sig. Dette kan antyde, at lærernes arbejde 

med at udvikle myndighed, etik og dannelse hos eleverne kalder på myndighed, etik og 

dannelse hos lærerne, og at det altså ikke er noget, der kan tvinges frem. Nærværende 

projekt finder ikke empirisk belæg for en sådan antagelse, men det skaber grundlag for 

en normativ drøftelse om forholdet mellem ledelse og læreres måde at være lærere på, 

der kan tage afsæt mange steder fra7. 

 

Vores fund i projektet, der peger på sammenstød mellem ledelse og lærerens mulighed 

for at arbejde meningsfuldt med dannelse i skolen, koblet til mere normative 

perspektiver på pædagogisk praksis, kan måske danne grundlag for at tale om ledelse af 

dannelsesinstitutioner som et område med særlige opmærksomheder. Ligesom man 

taler om læringsledelse (Qvortrup, 2015) kan man måske også tale om dannelsesledelse 

som en ledelsespraksis, der kalder på pædagogisk besindelse, arbejde med et åbnende 

sensibiliserende sprog mm.. Altså en ledelse, der ikke alene har til hensigt at styre 

læreren i en bestemt politisk eller samfundsbestemt retning, men ligeledes at værne og 

skærme dem og give dem plads til at lade sig styre indefra af pædagogikkens frigørende 

dannelsesopgave. 

 

7.3 Er dannelsesdidaktik mulig?  
Undersøgelserne og erkendelserne i nærværende projekt giver baggrund for kritisk at 

diskutere den dannelsesdidaktiske tænkning og modellering, som lå til grund for 

lærernes prøvehandlinger og planlægning af undervisning, der viste sig at indebære en 

risiko for kausale og instrumentelle tilgange til undervisning og pædagogisk praksis. 

Diskussionen vedrører præmissen om overhovedet at ville omsætte dannelse didaktisk, 

og inddrager almen pædagogiske refleksioner over, hvordan dannelsesdidaktik kan 

forstås.  

 

                                                           
7 Sådanne diskussioner kunne f.eks. informeres overordnet af Rousseaus (Rousseau, 1997) 
begreber om frihed og moral og mere lærerspecifikt af begreber om Intentionalitet (Iskov, 2017), 
autenticitet (Fibæk Laursen, 2007), pædagogisk takt (van Manen, 2015) samt spørgsmålet om 
lærerens professionelle autoritet (Iskov, m.fl., 2020).  
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Samarbejdet med Odder og vores undersøgelser tog afsæt i et forskningsspørgsmål om, 

hvordan dannelse kan omsættes didaktisk ved at eksplicitere dannelseshensigter som 

begrundelser for didaktiske valg og beslutninger om indhold, mål, metode, osv. Men de 

empiriske erfaringer rokker ved præmisserne bag spørgsmålet, der kan vise sig at være 

stillet forkert. For det første er der indskrevet en præmis om, at dannelse kan omsættes 

didaktisk, og dernæst en præmis om at dannelseshensigter bør udgøre eksplicitte 

begrundelser for didaktiske beslutninger. Lad os starte med sidstnævnte. 

 

Vi lod omtalte præmisser indbygge i opdraget for lærernes prøvehandlinger, hvor de 

skulle skriftliggøre deres planlægning af et forløb og de dannelsesmæssige begrundelser 

for deres valg. Rammesætningen for arbejdet så ud som nedenfor. 

 
Fig. 7.1. Rammesætning for lærernes dannelsesdidaktiske planlægning  

 

  
 

Som det fremgår, var tanken at lærerne skulle sætte ord på, hvilke dannelsesmæssige 

begrundelser, de havde med deres undervisning, og hvordan de forudså, at det konkrete 

indhold, mål og metoder kunne bidrage til at opfylde dannelseshensigten. Modellen 

indikerer godt nok med de dobbeltrettede pile, at der er tale om modsætningsfyldte 

forbindelser mellem de forskellige didaktiske kategorier, og det blev forsøgt forklaret for 

lærerne, at de skulle søge at afstemme undervisningen ved at overveje forbindelserne 

og eventuelle modsætningsforhold mellem trekantens yderpunkter, herunder at tage 

højde for de konkrete elever (kassen nederst th.). Ikke desto mindre fremgik det af 

lærerens planlægning, at de havde vanskeligt ved at formulere sammenhængene 

mellem dannelseshensigter og didaktiske beslutninger, og at forsøgsvise formuleringer 

heraf ofte forekom dels som noget, lærerne havde gjort, fordi de skulle, og dels som 
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instrumentel tænkning om, at bestemte didaktiske valg ville kunne opfylde forudgående 

dannelseshensigter. 

 

Dette bringer os først og fremmest til at indse, at dannelsesdidaktikkens kompleksitet, 

de iboende modsætningsforhold og påkrævede skønsmæssige afstemninger af valg, ikke 

kommer til udtryk ved modellen, at den ikke er selvforklarende eller operationel – men 

for formalistisk og forenklende i planlægningsøjemed. Dertil også at skriftsproget måske 

har sine begrænsninger, fordi det i prøvehandlingerne forblev unuanceret – hvorimod 

de gennemførte dannelsesdidaktiske samtaler bibeholdte en åbenhed og nuancering af 

forholdet mellem undervisning og dannelse. 

Der kan altså drages forbehold for, at dannelseshensigter måske slet ikke bør begrunde 

didaktiske beslutninger forlods. Insisteres herpå installeres en rationalistisk 

forudsætning om, at læreren kan have forudgående hensigter, som gennem bestemte 

valg og handlinger kan opfyldes (Iskov, 2017a; 2017b). Men en sådan fornuft kan 

anskues mere teknisk end pædagogisk og ser bort fra det pædagogiske fundamentum, 

der består i elevens åbne dannelsesmulighed. Dannelsen er elevens, den er bundet til 

praksis, mulig, indre, usynlig - og ustyrlig (se fx Komischke-Konnerup, 2018; Iskov, et al, 

2020; Oettingen, 2008).  

 

Ved at opfordre lærerne til at eksplicitere, hvilke didaktiske valg om indhold, mål og 

metoder, der kan bidrage til at opfylde dannelseshensigterne (i form af specifikke 

forholdemåder), bringes de til overvejelser, som endog kan anses som værende i direkte 

modstrid med dannelsesintentionen om barnets myndige selvbestemmelse og frihed.  

Det, der i vores øjne kan hindre en sådan tilgang og bidrage til en dannelsesorienteret 

didaktisk praksis er:  

- En konstant pædagogisk besindelse på det paradoksale ved pædagogikken og på 

dannelse som elevens 

- En grundlæggende tilgang til pædagogik og didaktik som eksperimentel for at holde 

elevens dannelsesmulighed åben 

- En forståelse af praksis som primær, hvorfor enhver plan, ethvert 

undervisningsindhold eller henvendelse til eleverne må transformeres i lyset af den 

konkrete pædagogiske praksis  

 

Præmisserne er at genfinde i teorien og den almene pædagogiks grundlag. Men her er 

de fremdraget med empirisk belæg. De udfordrer forehavendet med overhovedet at 

ville tilgodese dannelsesprocesser i didaktisk planlægning. I hvert fald udfordres en 

traditionel kausal logik, og helt radikalt kan man dristes til at spørge, om man bør opgive 

begrebet dannelsesdidaktik og besinde sig på, at didaktikkens kausalitet må suspenderes 

for at skabe mulighed for at læreren kan gå indirekte, negativt og ikke-kausalt til den 

pædagogiske opgave - og at det er her, i denne suspension at der er 

dannelsespotentiale. Dette peger på den forståelse, at dannelse ikke vedrører en 

udvikling eller forandring af barnet, men i højere grad en bevarelse. Måske har lærerens 

praksis størst dannelsespotentiale, når han ikke gør noget ved barnet, men lader det 

være, hvad det er. Biesta taler f.eks. om at man ikke kan producere demokratiske 

mennesker i skolen, men i stedet må opstille rammer, indenfor hvilke børnene kan være 

demokratiske (Biesta, 2009, s. 113). Måske udfordrer en sådan pædagogisk negativitet 
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med dannelse som hensigt didaktik-begrebet. Det er dog vores opfattelse, at heller ikke 

et sådan radikalt indirekte, negativt perspektiv behøver at udelukke didaktikken, men 

kan gøre opmærksom på dens begrænsning: at der nok er noget, der kan intenderes og 

planlægges, men at dannelsespotentialet viser sig, når didaktikkens grænse overskrides, 

og barnet får plads til at blive subjekt, myndigt og frit.   

 

Med dette in mente fastholder vi ambitionen om at understøtte og kvalificere lærernes 

dannelsesorienterede praksis ved at bidrage med en behjælpelig didaktisk model. 

Bestræbelserne på at tilbyde analytiske kategorier og modellering af 

dannelsesdidaktikken har potentiale til at sikre en selvstændig plads til lærerens 

dannelsesintentioner og minde om den pædagogiske besindelse og den negative 

henvendelse. Dette fordrer bevidsthed om dannelse, og det er vores opfattelse, at 

praksis kvalificeres, også ved forudgående overvejelser om dannelseshensigter og 

potentialer i undervisningen. Som det er fremgået, må disse dog slå følge med en 

besindelse på, at sådanne hensigter ikke nødvendigvis kan eller vil blive opfyldt. Derfor 

kan læreren højst søge at sandsynliggøre for sig selv (og evt. didaktiske kolleger) og 

håbe, at intentionerne kan indfris, og derved drage forbehold for elevernes forvaltning i 

rummet til dannelse i den pågældende undervisning (Se Bengtsen og Qvortrup (2013) 

om håb og didaktisk intentionalitet). Didaktikken repræsenterer et teknoidt element ved 

pædagogikken og et pragmatisk-pædagogisk handlingskrav (Iskov, 2017a), idet den på 

planlægningsniveau indebærer tilrettelæggelse og planlægning af undervisning med 

afsæt i forudgående intentioner om ’at ville noget med nogen’. Afgørende er det dog, at 

den tækning, der er om sammenhænge herimellem, beror på en særlig didaktisk 

kausalitet, der kan forstås som probalistisk i den forstand, at årsager forandrer 

sandsynligheden snarere end at være nødvendige for bestemte følgevirkninger i 

mekanistisk forstand (Se fx Biesta, 2007; Kvernbekk, 2016; Illum Hansen, 2018 for 

diskussion af kausalitet i pædagogiske sammenhænge). En sådan bred pædagogisk-

didaktisk kausalitet besinder sig på de omtalte forbehold for den pågældende elevs 

forvaltning og den aktuelle pædagogiske praksis, der som primær tvinger – og potentielt 

fratvinger – forudgående antagelser fra de praktiske handlinger. Læreren og 

undervisningen må tage konsekvensen af, at dannelsen er elevens.  

 

Én konsekvens heraf er, at læreren må have didaktisk og pædagogisk handlerum til at 

tilgodese og betydningslægge den konkrete praksis. Dette handlerum er i andre 

sammenhænge omtalt som tilskrivelse af pædagogisk professionel autoritet, autonomi, 

dømmekraft og takt (Se fx Iskov et al, 2020).  

At understøtte lærernes pædagogisk-didaktiske refleksion fordrer, at der allokeres rum, 

tid og ressourcer hertil. Dette ved at opretholde muligheden for forberedelse af 

undervisning, men også for at forholde sig analytisk refleksiv til gennemført 

undervisning med henblik på at udvikle denne. De dannelsesdidaktiske samtaler i Odder-

forløbet muliggør sådanne refleksive rum. Som det også var tilfældet, kan disse bidrage 

til, at lærerne opholder sig ved planlægning af undervisning, men også ved gennemført 

undervisning, hvor de forudgående dannelsesintentioner diskuteres og sættes i forhold 

til den iagttagede praksis, og de dannelsesprocesser denne muliggjorde.  
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En anden konsekvens er, at lærerens didaktiske praksis ikke bør betragtes som én, men 

som forskellige praksisformer. Dale (1998) opdeler disse i tre med tilhørende 

kompetenceniveauer, der refererer til planlægning, gennemførsel og refleksion over 

undervisning. I planlægning og refleksion over undervisning fordres sprog og 

begrebsliggørelse som nødvendige kategorier at forholde sig til undervisningen med. 

Her betjener læreren sig af den analytiske didaktik, som kvalificeres og 

professionaliseres gennem didaktiske kategorier og begreber – også for dannelse. 

Didaktisk refleksiv planlægnings- og udviklingspraksis har behov for at kunne medtænke 

dannelsen og sammenhænge mellem den, elever og didaktiske valg – også for at kunne 

vide, hvilke logikker, læreren må abstrahere fra og besinde sig på i gennemførslen af 

undervisning, i selve den pædagogiske praksis, når denne får forrang med henblik på at 

holde elevens dannelsesmulighed åben.  

 

Til brug for den analytiske didaktik i planlæggende eller retrospektivt perspektiv har vi 

udviklet nedenstående dannelsesdidaktiske model, der forsøger at imødegå risikoen for 

en instrumentel og traditionel kausallogisk tilgang til i didaktikken. Modellen tager afsæt 

i den model, lærerne i Odder blev præsenteret for, og tidligere udgaver i arbejdet med 

dannelsesdidaktik (Iskov, 2017a; 2018; 2019). 

 
Figur 7.2: Dannelsesdidaktisk analysemodel 
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Trekantens tre yderpunkter refererer til en opdeling af de didaktiske kategorier i 

begrundelses-, beslutnings- og betingelsesmomenter. Hvis der udelukkende fokuseres 

på disse, udgør modellen en generisk didaktisk model, som kan bringes i anvendelse - 

også når hensigter og begrundelser for undervisningen ikke har med dannelse at gøre, 

men f.eks. uddannelse. Men i denne dannelsesdidaktiske udgave trækkes lærerens 

dannelsesintentioner frem fra begrundelsesniveauet og får en selvstændig plads nederst 

til venstre. Som nævnt, med henvisning til de empiriske analyser, er det ikke vores 

opfattelse, at denne plads i modellen og lærernes dannelsesintentioner i praksis hverken 

kan eller bør være endeligt formuleret eller defineret. Pointen er, at der i det hele taget 

skal medtænkes en hensigt om dannelse! (Om end denne følges med en besindelse på, 

at den ikke nødvendigvis opfyldes, at undervisningen er eksperimentel, et udkast, der 

forsøger at sandsynliggøre intentionen om dannelsesprocesser hos eleven.) I modellen 

er nederste venstre hjørne dermed ikke så meget en kategori, der skal udfyldes, som det 

er en pladsholder og en påmindelse om dannelseshensigterne med undervisningen og 

disse relationer til de øvrige kategorier.  

Dannelsesintentionerne placeres på den venstre akse i et potentielt modsætningsfyldt 

forhold til lærerens didaktiske valg om indhold, mål, metode, osv., og på nederste 

vandrette akse i forhold til eleven. Den sidste akse til højre peger på forbindelsen 

mellem eleven og de konkrete de didaktiske valg. Disse akser og forbindelser mellem 

modellens yderpunkter beskriver vi som potentielt modsætningsfyldte, men det er 

måske mere præcist at angive dem som ikke-forudsigelige.  

Ideal >< Real henviser til den genkomne didaktisk forskel, der nødvendigvis er mellem 

lærerens ideale hensigt om, hvad de didaktiske valg skal kunne bidrage med (dannelse) – 

og så undervisningens realitet, hvor indholdet eksempelvis bliver noget andet end det 

tænkte (Petersen et al, 2017). 

Indholdet >< Eleven henviser til elevens møde med indholdet som den primære 

didaktiske difference i en almen pædagogisk praksis, hvor opgaven er åbningen af 

indholdets dannelsespotentiale. 

Lærerens dannelseshensigt >< Elevens dannelsesmulighed betegner den pædagogiske 

grunddifference mellem lærerens hensigt og elevens individualitet, lærerens 

magtudøvelse og elevens frihed. 

 

Endelig, men ikke mindst, er figuren blevet udvidet med den omgivende cirkel, der 

repræsenterer den helt konkrete praksis, hvor læreren og eleven er mennesker blandt 

mennesker i det fælles liv, som også leves i skolen, og som didaktikken og elevens 

dannelsesbevægelse må ses i forhold til. Læreren har indflydelse på den pædagogiske 

praksis, og gennem den dømmekraft og de valg, som læreren træffer, og som potentielt 

er andre end de planlagte, bliver didaktikken til i praksis, på den måde, som den 

pågældende situation byder - med potentiale til at ophæve modsætningsforhold og 

bidrage til elevens dannelse. Dette er lærerarbejdet og dannelsesdidaktikken i 

udfoldelse – i praxis. 
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8. Anbefalinger 
Nedenfor er opstillet en række anbefalinger i forlængelse af ambitionen om at bidrage 

til etablering og udøvelse af en dannelsesorienteret didaktisk praksis. Anbefalingerne er 

frembragt gennem ovenstående konklusion og diskussion. 

 

Om dannelsesbegreb og -sprog: 

- Det er vigtigt at sprogliggøre skolens dannelsesopgave for at give dannelsen plads og 

betydning i skolens praksis, og for at udgøre et korrektiv til andre diskurser om 

skolen, eleverne og lærerens praksis. 

 

- Målet med at sprogliggøre dannelsen er ikke på forhånd at styre eller diktere 

lærernes forståelse af dannelse, men i stedet at sensibilisere og åbne deres 

opmærksomhed på dannelsesdimensionen i deres arbejde med og refleksioner over 

praksis. Derfor skal dannelsesbegrebet og sproget ikke være definerende, men i 

stedet åbnende og sensibiliserende.  

 

- Lærernes praktisk-pædagogiske sprog bør værdsættes og få plads, fordi dannelsen 

må reflekteres og forstås i relation til konkret praksis. 

 

Om skolens arbejde med dannelse 

- At udvikle praksis og sprog om dannelse på skolen kræver en organisering og proces, 

der inddrager lærerne i alle faser af denne udviklingsproces, da ejerskab til det 

udviklede sprog og den ønskede praksis er helt afgørende i forhold til 

dannelsespotentialet i lærernes arbejde. Også skolens ledelse bør tage ansvar og 

ejerskab for det fælles telos, og kommunikere rettidigt herom med blik for forskudte 

processer, konkurrerende og integrerende praksisser.  

 

- Lærernes arbejde med dannelsesdimensionen bør understøttes gennem 

etableringen af refleksionsrum, hvortil den nødvendige tid, rum og ressourcer er 

allokeret.  Disse refleksionsrum skal gennemføres på baggrund af en struktur, der 

hjælper lærerne til at holde fokus på dannelsesdimensionen i konkret pædagogisk 

praksis. Hjælpemidler hertil er ovennævnte dannelsesdidaktiske samtaleguide og 

den dannelsesdidaktiske analysemodel. 

 

- Angående ledelse af en institution, der arbejder med dannelsesprocesser, er den 

forståelse vigtig, at skoleledelse ikke alene har til hensigt at styre læreren i en 

bestemt politisk eller samfundsbestemt retning, men ligeledes at værne og skærme 

dem og give dem plads til at lade sig styre indefra af pædagogikkens myndiggørende 

dannelsesopgave. Altså at ledelsen medtænker det perspektiv, at lærernes arbejde 

med at udvikle myndighed, etik og dannelse hos eleverne kalder på myndighed, etik 

og dannelse hos lærerne – og søger at bevidstgøre sig om, hvad det betyder for 

deres ledelse af medarbejderne. 
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Om dannelsesdidaktik 

Det er vigtigt at skolens lærere, ledelse og forældre er åbne overfor, at den 

pædagogiske-didaktiske opgave omkring dannelse er særlig, idet dannelse 

- ikke er synlig, idet den vedrører udviklingen af barnets indre frie forhold til sig selv 

som menneske i verden 

- ikke er målbar, og dermed ikke kan testes, måles eller evalueres, men kan villes, 

italesættes og måske opleves 

- ikke kan forstås kausalt efter en snæver instrumentel mål-middel-tilgang, men 

rettere intentionalt og således vedrører dette, at læreren vil noget med eleven 

- altid må karakteriseres som et eksperiment, hvis udfald ikke kan styres eller 

forudsiges. 

 

Dermed er det vigtigt: 

- At betragte planlægning og efterfølgende refleksion og udvikling af undervisning 

som didaktiske praksisformer, hvor lærerne i analytisk refleksivt og dialogisk 

samarbejde udvikler en dannelsesorienteret praksis. 

- At afstå fra at ville forbinde forudgående dannelsesintentioner med bestemte 

didaktiske beslutninger. Men at insistere på ’at ville noget med nogen, på 

dannelsesperspektivet og dannelsesprocesserne som en åben mulighed i elevens 

opgør med de didaktiske beslutninger. 

- At arbejde med dannelse retrospekt i refleksive analyser af de ikke-forudsigelige 

forbindelser mellem dannelsesmæssige begrundelser, didaktiske beslutninger og 

betingelsesmomenter.  

- At betragte gennemførslen af undervisning som pædagogisk praksis, hvor de 

didaktiske valg transformeres i lyset af en pædagogisk indstilling til eksperimenter, 

indirekte og negative henvendelser fulgt af mulige dannelsesåbninger og håb.  

- At tilskrive læreren pædagogisk handlerum til at betydningslægge den konkrete 

praksis og værne om lærerens professionelle pædagogiske autoritet, autonomi og 

dømmekraft. 

  



92 
 

9. Referencer 
 

Abbott, A. (1988). The System of Professions. London: The University of Chicago Press. 

Bengtsen, S. & Qvortrup, A. (2013). Didaktiske teorier og didaktikkens nerve, i Qvortrup 

& Wiberg, Læringsteori og didaktik, Hans Reitzels Forlag.  

Biesta, G. (2007). Why “What Works” Won’t Work: Evidencebased Practice and the 
Democratic Deficit in Educational Research”, Educational Theory 57, no. 1, 8-10. 
 

Biesta, G. J.J. (2009). Læring retur - demokratisk dannelse for en menneskelig fremtid. 

Forlaget up - Unge pædagoger. 

Biesta, G. (2014). Den smukke risiko i uddannelse og pædagogik. Klim. 

Biesta, G, Priestley, M, & Robinson, S. (2017). Talking about education: Exploring the 

significance of teachers’ talk for teacher agency. Journal of curriculum studies. 49(1), 38-

54.   

Blok Johansen, Schmidt & Andersen (2018). Aktionsforskning og kritikkens betingelser – 

når forskningsanvendelse bliver en selvfølge, Dansk pædagogisk tidsskrift 1, 2018, marts, 

s. 34-4 

Broström, S. og Vejleskov, H. (2008). Dannelse, udvikling, erfaring, selvvirksomhed - en 

pædagogisk citatmosaik. Frydenlund 

Cohen, L. et al (2007): Research Methods in Education, Routledge, Canada 
 

Dahler-Larsen, P. (2002). At fremstille kvalitative data (1.). Gylling: Syddansk 

Universitetsforlag. 

Dale, E. L. (1998): Pædagogik og professionalitet. Pædagogik til tiden. Forlaget KLIM.  

Dohn, & Hansen. (2016). Didaktik, design og digitalisering. Samfundslitteratur 

Duedahl, T, Tange, N. & Iskov, T. (2019): Vi skulle dreje hjernen rundt – når skolen 

understøtter lærernes didaktiske arbejde med elevernes dannelse. I: Liv I Skolen. Nr. 3.  

Denzin, N. K. & Lincoln, Y.S. (2011): The SAGE Handbook of Qualitative Research. SAGE.  

Folkeskolens formålsparagraf. UVM: https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-

maal-love-og-regler/om-folkeskolen-og-folkeskolens-formaal/folkeskolens-formaal.  

Freidson, E. (2001). Professionalism. The third logic (1.). Essex: Polity. 

Parsons, T., & Platt, G.M. (1973). The American University. Cambridge, Massachusetts: 

Harvard University Press. 

Gadamer, H. G. (1960). Sandhed og metode. Academica.   

Garff, J. (2008). At komme til sig selv - 15 portrætter af danske dannelsestænkere. Gads 

Forlag.  

https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-maal-love-og-regler/om-folkeskolen-og-folkeskolens-formaal/folkeskolens-formaal
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-maal-love-og-regler/om-folkeskolen-og-folkeskolens-formaal/folkeskolens-formaal


93 
 

Gholami, K. & Husu, J. (2010). How do teachers reason about their practice? 

Representing the epistemic nature of teachers’ practical knowledge. Teaching and 

Teacher Education. 26(8), 1520-1529. doi: 10.1177/1365480208097002.   

Gustavsson, B. (1998). Dannelse I vor tid, Klim 

Gynther, K. Christensen, O. & Petersen, T. B. (2012). Design Based Research – 

Introduktion til forskningsmetode i udvikling af nye E-læringskoncepter og didaktiske 

design medieret af digitale teknologier. Læring og Medier (LOM). Nr. 9.  

Hammershøj, L. G. (2013). Dannelsen i uddannelse. DUS, Danske 

Underviserorganisationers Samråd.  

Hammershøj L.G. (2017). Dannelse i uddannelsessystemet. Hans Reitzels Forlag 

Heidegger, M. (1926/1998). Væren og tid (2.). Aarhus: Klim. 

Hermann, S. (2016). Hvor står kampen om dannelse. Informations Forlag. 

Illum Hansen (2018). Den eksakt anskuende dømmekraft. Et fænomenologisk bud på en 

krydsstilling af dannelse og evidens. I Oettingen: Empirisk dannelsesforskning, Hans 

Reitzels Forlag 

Heskett, John (2002) Toothpicks and Logos: Design in Everyday Life Oxford. Oxford 

University Press. 

Iskov, T. (2011). Udskolingsdidaktik. Rapport fra et udviklingsarbejde om 

ungdomsdidaktiske udfordringer og orienteringspunkter. VIA UC. 

Iskov, T. (2017a). Didaktisk intentionalitet: mod en udvidelse af den analytiske didaktik 

mellem policy og praksis, ph.d.-afhandling. Aarhus Universitet. 

Iskov, T. (2017b). Lærerens didaktisk intentionalitet – om en almen didaktisk 

planlægningspraksis mellem tekniske og pædagogiske rationaler, i Hedegaard, Kvols og 

Petersen (red.). Pædagogik og lærerfaglighed, Klim 

Iskov, T. (2019): Planlægning af undervisning med elevernes dannelse for øje, Emu.dk: 

https://emu.dk/grundskole/paedagogik-og-didaktik/didaktiske-tilgange/thomas-iskov-

planlaegning-af-undervisning-med  

Iskov, et al. (2020), Lærerens professionelle autoritet – et grundlagspapir til 

Læreruddannelsens Ledernetværk, Danske professionshøjskoler 

Iskov & Tange, (2018): Dannelsesmål i skolen. I: Mål med mening – mellem dannelse og 

målstyring. Hans Reitzels Forlag. 

Komischke-Konnerup, L. (2016). Hvad skal vi egentlig med folkehøjskolen? - om 

folkehøjskolens pædagogiske og politiske opgave. Folkehøjskolen.  

Komischke-Konnerup, L. (2016). Menneske eller borger - skolens pædagogiske 

grundproblem. Akademisk Forlag.  

https://emu.dk/grundskole/paedagogik-og-didaktik/didaktiske-tilgange/thomas-iskov-planlaegning-af-undervisning-med
https://emu.dk/grundskole/paedagogik-og-didaktik/didaktiske-tilgange/thomas-iskov-planlaegning-af-undervisning-med


94 
 

Komischke-Konnerup, L. (2018). Gentagelsens Pædagogik. En almen pædagogisk 

undersøgelse af pædagogisk praksis for unge med særlige behov. Ph.d.-afhandling 

Aalborg Universitet. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag 

Kvale, S. (1997). Interview. Hans Reitzels Forlag 
 
Kvernbekk, T. (2016). Evidence-based Practice in Education. Functions of evidence and 
causal presuppositions. New York: Routledge, 2016 
 
Kemmis, S. (1993): The Action Research Planner: Doing Critical Participatory Action. 

Springer.  

Kemmis, S., Wilkinson, J., Edwards-Groves, C., Hardy, I., Grootenboer, P., Bristol, L. 

(2014). Changing Practices, Changing Education. Springer.  

Kemp, P. (2015). Løgnen om dannelse – opgør med halvdannelsen. Tiderne Skifter 

Forlag. 

Kierkegaard, S. (1962). Sygdommen til døden. Bind 15 i Kierkegaards samlede værker, 

bind 1-15 i A. B. Drachmann, J. L. Heiberg og H. O. Langes udgave, der udkom første gang 

i 1901-06 og som er genudgivet i 5. udgave i 1962 på Gyldendals forlag. 

Klafki, W. (2016). Dannelsesteori og didaktik – nye studier. KLIM.  

Lauersen, P. F. (2007). Den autentiske lærer. Gyldendal uddannelse. 

Lauersen, P. F. (2018): Mål med mening. I: Mål med mening – mellem dannelse og 

målstyring. Hans Reitzels Forlag.  

Lewin, K. (1948). Resolving Social Conflicts: Selected Papers on Group Dynamics. 

Posthumt redigeret af Gertrud Weiss Lewin. New York: Harper & Brothers. 

Greenwood, D.J. og Lewin (1998): Introduction to action research, Sage. 

Lund, L. (2017). Didaktisk refleksion – når lærere sætter ord på egen praksis. Dafolo.  

Molbæk, M. (2018): Aktionsforskning – dialog eller disciplinering. I: Aktionsforskning i 

den anvendelsesorienterede horisont – udvikling eller afvikling. Dansk Pædagogisk 

Tidsskrift. Nr. 1, marts, 2018 

Nepper-Larsen (2016). At ville noget med nogen. Turbine Forlaget 

Nielsen, K. A. (2004). Aktionsforskningens videnskabsteori. I L. Fuglsang, & P. B. Olsen 

(red.), Videnskabsteori i Samfundsvidenskaberne 

Oettingen, A.v. (2010). Almen pædagogik, Gyldendals lærerbibliotek, 1. udg. 

Oettingen, A.v. (2018). Pædagogisk forskning mellem teori, empiri og praksis – bidrag til 

en empirisk dannelsesforskning. I: Empirisk dannelsesforskning – mellem teori, empiri og 

praksis. Hans Reitzels Forlag.   

Qvortrup, L. (2015). Forskningsinformeret læringsledelse. Dafolo. 



95 
 

Parsons, T., & Platt, G.M. (1973). The American University. Cambridge, Massachusetts: 

Harvard University Press. 

Petersen, et al. (2017). Pædagogik og lærerfaglighed, Klim 

Rousseau, J.J. (1997). Emile - eller om opdragelsen. Borgen. 

Tanggaard et al, (2019). Formål og frihed - fem pejlemærker for fælles mål i folkeskolen. 

Udgivet af undervisningsministeriet.  

Rønholt, H. (2003). Video som pædagogisk forskning, Hovedland og institut for Idræt, 

Københavns Universitet 

Schatzki, T. (2012). A primer on practice, In Higgs et al. (Eds.). Practice-Based Education: 

Perspectives and Strategies, 13-26. Sense Publishers.  

Straume, I. S. (Red.) (2013). Danningens filosofihistorie. Gyldendal Akademisk. 

Se ministerens sparringsgruppes anbefalinger med titlen Formål og frihed: Tanggaard et 

al, 2019 

Van Manen, M. (2015). Pedagogical Tact - Knowing What to Do When You Don’t Know 

What to Do. Left Coast Press Inc. 

Wenger, E. (2004). Communities of practice, Cambridge 

Wiberg, M. (2013). Læring med eller uden kompas. I: Dannelse i en læringstid. Aalborg 

Universitets Forlag.  

Wiberg, M. (2018). Den teoretiske pædagogiks bidrag til empirisk forskning – Kan man 

forske i dannelse? I: Empiriskdannelses forskning – mellem teori, empiri og praksis. Hans 

Reitzels Forlag.   


