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1. Indledning 

I denne rapport kortlægges den litteratur, der anvendes i undervisningen i 

kompetenceområdet almen undervisningskompetence – det kompetenceområde, der ligger 

tættest på det tidligere fællesfag almen didaktik – på landets offentlige læreruddannelser.  

Baggrunden for kortlægningen er dels aktuelle diskussioner om vidensgrundlaget og 

fagligheden på læreruddannelsen, blandt andet i forbindelse med den politiske aftale i 2021 

om en ny læreruddannelse. Endvidere bunder kortlægningen i en forskningsmæssig interesse 

i det almendidaktiske vidensområdes udvikling og status. Kortlægningen kombinerer disse to 

undersøgelsesfelter, idet den undersøger både vidensgrundlag og indhold i almen 

undervisningskompetence – konkret hvilke typer af litteratur, der anvendes i undervisningen, 

og hvilke temaer, der behandles i denne litteratur. 

Læreruddannelsen forventes at integrere forsknings- og udviklingsbaseret viden i 

undervisningen. Det betyder, at der pågår løbende bestræbelser på at udvikle formater for 

denne integration – og på i det hele taget at afklare hvilke typer, roller og forståelser af 

forskning og udvikling, der er relevante i uddannelsen af lærere. I kortlægningen søger vi at 

indfange noget af denne kompleksitet ved at undersøge forekomsten af flere forskellige 

genrer eller publikationstyper i undervisningslitteraturen, herunder litteraturtyper, der i 

forskellig grad og på forskellig vis kan siges at være forsknings- eller udviklingsbaseret. 

På læreruddannelsen har det almendidaktiske perspektiv siden 2013-læreruddannelsesloven 

mest tydeligt været tematiseret i kompetenceområdet almen undervisningskompetence, og fra 

2023 vil fagområdet igen indgå i fællesfaget pædagogik og almen didaktik. Kompleksitet 

kendetegner også dette fag- eller kompetenceområde, der er præget af en fundamental 

flertydighed i sit indholdsmæssige grundlag. Som et alment perspektiv på undervisning 

placerer området sig pr. definition i et spændingsfelt mellem de forskellige 

skoleundervisningsfag såvel som mellem en lang række relevante fag- og 

forskningsdiscipliner. Området har historisk haft en række forskellige udformninger og 

placeringer i læreruddannelsen. I sin aktuelle udformning defineres faget 

(kompetenceområdet) ud fra et kompetenceperspektiv, men inden for denne ramme kan 

området lokalt udmøntes ret forskelligt. I kortlægningen søger vi at indfange noget af denne 

kompleksitet ved at undersøge hvilke titler og temaer, der behandles i 

undervisningslitteraturen.  
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Rapporten kortlægger den litteratur, som underviserne opgav som undervisningslitteratur i 

modulet/kompetenceområdet almen undervisningskompetence i studieåret 2020/2021.  

Kortlægningen belyser hvilke typer af litteratur, herunder forskningslitteratur, der anvendes, 

og hvilke konkrete titler og emner der anvendes og behandles. Grundlaget for kortlægningen 

er litteraturlister fremsendt af 29 undervisere fra alle landets læreruddannelser, hvilket udgør 

stort set alle undervisere i kompetenceområdet i det pågældende studieår.  

1.1. Undersøgelsesspørgsmål 

Kortlægningen svarer på følgende overordnede spørgsmål, der er operationaliseret i to 

underspørgsmål:  

- Hvad karakteriserer den litteratur, der anvendes i undervisningen i almen 

undervisningskompetence på de danske læreruddannelser? Herunder: 

o Hvilke publikationstyper anvendes?  

o Hvilke titler og emner indgår i den anvendte litteratur? 

 

I afsnit 3 redegøres for undersøgelsens datagrundlag og metode. 
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2. Baggrund 

2.1. Læreruddannelsens vidensgrundlag 

Som nævnt er baggrunden for kortlægningen dels aktuelle diskussioner om faglighed og 

vidensgrundlag på professionsuddannelserne generelt og læreruddannelsen specifikt, og dels 

en forskningsinteresse i status og udvikling på det almendidaktiske vidensområde. I det 

følgende skitseres disse to områder kort.  

I en længere årrække har de politiske diskussioner om læreruddannelsen handlet om på den 

ene side akademisering og på den anden side praksisorientering – og om samspillet imellem 

de to. Visionen er, at de lærerstuderende uddannes til reflekterende professionelle, der 

trækker på (nyeste) forskning med henblik på forbedring af undervisningspraksis. 

Siden 2000, hvor lærerseminarierne blev samlet i CVU’er, har der været et øget fokus på 

vidensbasering, og med institutionsloven i 2013 blev det et krav, at professionshøjskolerne 

selv udførte forsknings- og udviklingsaktiviteter. Loven fastslog samtidig, at formålet med 

aktiviteterne ”ikke [er] forskning og udvikling i sig selv, men at styrke uddannelsernes 

videngrundlag og dermed øge uddannelseskvaliteten”, og at uddannelsernes vidensgrundlag 

”skal bevare sin praksisnære og anvendelsesorienterede karakter med relevans for de 

professioner og erhverv, som uddannelserne retter sig mod” (Akkrediteringsrådet, 2015, s. 2). 

Produktionen af forskning og udvikling på professionshøjskolerne baserer sig på OECD’s 

Frascati-manual, som i sin definition af forskning medtager udviklingsorienterede, 

anvendelsesorienterede og innovative aspekter og formål, men samtidig vægtlægger  

systematik, udviklingen af ny viden og generaliserbarhed/skalerbarhed (OECD, 2015). 

Diskussionen om vidensgrundlag og kvalitet i læreruddannelsen har fået fornyet aktualitet af 

den seneste evaluering af læreruddannelsen (Danmarks Evalueringsinstitut, 2018; Styrelsen 

for Forskning og Uddannelse, 2018) samt af den aftale om en styrkelse af læreruddannelsen, 

som indgår i finanslovsaftalen for 2022 (Finansministeriet, 2021). I evalueringen af 2013-

læreruddannelsen konkluderes det specifikt vedrørende vidensgrundlaget, at de studerendes 

bachelorprojekter kun inddrager forskningslitteratur i begrænset omfang; at de studerende 

ikke oplever, at forskning og udviklingsviden inddrages systematisk i undervisningen; at 

international forskning fylder relativt lidt i anvendte undervisningslitteratur; samt at 

undervisningslitteraturen er domineret af grundbøger, mens primærlitteratur, herunder 

forskningsartikler, udgør en forholdsvis lille del Danmarks Evalueringsinstituts (Danmarks 

Evalueringsinstitut, 2018). Evalueringen blev fulgt op af en række anbefalinger, der bl.a. 
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lægger stor vægt på at styrke ”vidensbaseringen” af læreruddannelsen, hvilket overvejende 

forstås som en mere systematisk inddragelse af forskning i undervisningen; at kommende 

lærere må være ”funderet i den nyeste viden fra forskning og udvikling” om bl.a. ”god 

undervisning”; og at nyuddannede lærere skal være i stand til at ”finde, forstå og anvende 

forskningslitteratur” (Styrelsen for Forskning og Uddannelse, 2018, s. 75–78).  

I en mindre kortlægning af den anvendte undervisningslitteratur i de fire fag dansk, biologi, 

håndværk og design samt pædagogik og lærerfaglighed på læreruddannelsen på Københavns 

Professionshøjskole konkluderer Thygesen og Schrøder (2020), at der i undervisningen 

benyttes en bred vifte af tekster spændende fra lærebøger, tidsskriftartikler og rapporter til 

instruktioner, hjemmesider og videoer; at kun en lille del er primær forskningslitteratur, mens 

størstedelen er ”forskningsformidling/didaktiseret formidling”, en kategori, der omfatter både 

egentlig forskningsformidling og tekster, der på anden vis inddrager forskning, udvikling 

eller praksiserfaringer. Forfatterne fremhæver netop også, at forsknings-, udviklings- og 

praksisviden formidles og inddrages i mange formater og ikke kun via primære 

forskningsartikler. 

Efter aftalen om en revision af læreruddannelsen nedsatte uddannelses- og 

forskningsministeren en udviklingsgruppe med deltagelse af de fire organisationer Danske 

Professionshøjskoler, Danmarks Lærerforening, Kommunernes Landsforening og 

Lærerstuderendes Landskreds, der skulle udarbejde et udspil til en ny læreruddannelse. I 

udspillet er der lagt vægt på, at vidensgrundlaget skal styrkes på flere områder. Der skal være 

et højere fagligt niveau, bl.a. gennem en styrket inddragelse af praksisrelateret forsknings- og 

udviklingsviden i undervisningen, og både praktikken og andre former for praksistilknytning 

i uddannelsen skal styrkes (Udviklingsgruppen for læreruddannelsen, 2021a). Ifølge en 

kritisk analyse af Jens Rasmussen er der dog ikke i udspillet et tilstrækkeligt fokus på at 

”forskningsbasere” læreruddannelsen, og udspillet trækker ikke på internationale erfaringer 

med og forskningsresultater om ”god læreruddannelse” (Rasmussen, 2022, s. 80). Det 

forhindrede dog ikke, at udviklingsgruppens udspil i store træk blev fulgt i den efterfølgende 

politiske aftale om en ny læreruddannelse. Her udmøntes målet om højere faglighed især som 

flere undervisningstimer, stærkere praktik og praksistilknytning samt mere praksis- og 

professionsrelevante prøver, mens forskningsbasering som tema fylder mindre og er 

beskrevet med vægt på praksisnærhed og professionsrelevans (Aftaleparterne, 2022).  

Mens de senere års evalueringer og anbefalinger opererer med et relativt snævert begreb om 

forskningsbasering forstået som anvendelse af primær og ”nyeste” forskning, kan 
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lovgivningen, sektorens eget udspil samt den politiske aftale om en ny læreruddannelse siges 

at operere med et bredt samlebegreb om forsknings- og udviklingsviden, hvor der lægges 

vægt på relevansen for professionsfeltet i bredere forstand. Andelen af primær 

forskningslitteratur på uddannelsens pensumlister er her kun en blandt flere mulige 

indikatorer på, om uddannelsen er forsknings- og udviklingsbaseret. Underviserne kan 

inddrage egen og andres forskning og udvikling i undervisningen på forskellig vis, ligesom 

grundbøger og anden didaktiseret litteratur kan basere sig på forskning i forskellig grad (se fx 

vidensregnskabet for Danske Professionshøjskoler, 2020).  

I nærværende kortlægning har vi søgt at tage højde for noget af denne kompleksitet ved en 

relativt detaljeret typologisering af de indhentede referencer, hvor der bl.a. skelnes mellem 

forskellige typer og grader af forskningsbasering. Dette uddybes i afsnittet Metode. 

2.2. Almendidaktiske perspektiver i læreruddannelsen 

Almen didaktik – her forstået bredt som viden om undervisningsplanlægning og -praksis i 

generaliseret form, dvs. på tværs af eller uafhængigt af konkrete undervisningsfag – har i 

forskellige former og under forskellige navne været et fælles obligatorisk fagområde i 

læreruddannelsen i hvert fald siden 1954-læreruddannelsesreformen, hvor dette vidensfelt 

blev behandlet i fagene undervisningslære og praktisk skolegerning. Indførelsen af disse og 

flere andre pædagogisk-psykologiske fællesfag i læreruddannelsen var dengang et element i 

bestræbelsen på at professionalisere lærerne – at løsrive dem fra tidligere tiders 

reproducerende mesterlæretradition og uddanne dem til kritiske og refleksive fornyere af 

praksis (Laursen, 2021). Denne ambition har lige siden været en central del af 

læreruddannelsen og de pædagogisk-didaktiske fags formål og selvforståelse. Fagene 

undervisningslære og praktisk skolegerning blev i 1991 afskaffet og erstattet af faget almen 

didaktik (samt praktikken), som blev videreført under dette navn gennem en række følgende 

læreruddannelsesrevisioner.  

Med læreruddannelsesreformen i 2013 blev faget almen didaktik imidlertid afskaffet og i 

praksis erstattet af det såkaldte kompetenceområde almen undervisningskompetence som en 

del af en række nyformulerede pædagogisk-psykologiske kompetenceområder samlet i 

hovedområdet Pædagogik og lærerfaglighed, der sammen med Almen dannelse: 

Kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab (KLM) udgør det fælles 

obligatoriske fagområde Lærerens grundfaglighed. Navneskiftet til almen 

undervisningskompetence afspejlede det generelle fokusskift i 2013-læreruddannelsens 
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bekendtgørelse fra faglige indholdsbeskrivelser til kompetencemålsbeskrivelser. Det ændrede 

dog ikke på, at faget/kompetenceområdet almen undervisningskompetence beskæftiger sig 

med undervisning/didaktik i et alment perspektiv på tværs af de enkelte 

skoleundervisningsfag.  

De nye fælles kompetenceområder har fået en blandet modtagelse i praksis, og internt i 

fagmiljøerne har der været diskussion om fagligheden i Lærerens grundfaglighed. 

Eksempelvis har hovedområdet Pædagogik og lærerfaglighed, hvorunder almen 

undervisningskompetence som nævnt hører, igennem længere tid fået en blandet evaluering i 

censorformandsskabets årsberetninger. En del censorer vurderer, at vidensgrundlaget inden 

for fagområdet er uklart og spinkelt, og at de studerendes tilgang til vidensgrundlaget er 

primært refererende og ikke-refleksiv (Censorformandskabet for læreruddannelsen, 2021). I 

en kritisk analyse af målbeskrivelserne for almen undervisningskompetence peger Bjerre og 

Dorf (2019) tilsvarende på, at målenes detaljeringsgrad besværliggør faglig fordybelse, og at 

beskrivelsen peger mod et mere overfladisk og instrumentelt, frem for et produktivt og 

kritisk, forhold til viden og forskning, sammenlignet med forgængerfaget almen didaktik. 

Forfatterne mener bl.a. på den baggrund, at 2013-læreruddannelsesreformen trods 

intentionerne ikke peger mod en egentlig kompetenceorientering, men snarere en 

’performanceorientering’. Altså groft sagt, at de lærerstuderende skal lære at kunne og gøre, 

men ikke at være kritisk undersøgende og vidensproducerende ift. praksis. 

Bekymringen for den faglige kvalitet i læreruddannelsen og i de fælles obligatoriske 

fagområder er også en del af baggrunden for det sektorforankrede udspil og den politiske 

aftale om en ny læreruddannelse, hvor kompetenceområderne i Lærerens grundfaglighed 

føres tilbage til at være ’fag med en tydelig videnskabelig forankring’; herunder Pædagogik 

og almen didaktik; Pædagogisk psykologi, inklusion og specialpædagogik og Livsoplysning: 

Kristendomskundskab, idéhistorie, medborgerskab og autoritet. Desuden skal 

dannelsesdimensionen som nævnt generelt styrkes i læreruddannelsen. I den politiske aftale 

er det signaleret med en ny formålsbeskrivelse, der betoner, at uddannelse skal ”danne og 

uddanne de studerende”, fremme deres ”professionelle myndighed, dømmekraft, 

nysgerrighed og kritiske sans” med henblik på at de kan ”virke aktivt, selvstændigt og 

ansvarligt i udvikling af folkeskolen i henhold til folkeskolens formål og i et demokratisk og 

bæredygtigt perspektiv” (Aftaleparterne 2022, s. 4). 

Det almendidaktiske vidensområde på læreruddannelsen er således spændt ud mellem en 

række positioner internt og eksternt. Skal faget/området være handleanvisende og direkte 
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praksisrettet eller mere refleksivt, analytisk og diskuterende? Hvor videns- og 

forskningstungt skal faget være, og skal viden og forskning primært anvendes instrumentelt, 

eller skal det produceres og diskuteres i undervisningen? Hvordan er forholdet til 

skoleundervisningsfagene, og hvilke andre fagdiscipliner skal faget trække på – er det fx 

primært et filosofisk, sociologisk, kritisk eller positivistisk-empirisk præget fag? Hvilken 

plads har indholds- og dannelsesdiskussioner i faget? Hvad er egentlig det ’almene’ ved 

undervisning i en historisk set stadig mere specialiseret læreruddannelse med vægt på skolens 

undervisningsfag? Hvilket pædagogisk ’strukturniveau’ skal didaktikken tilhøre – jf. C.A. 

Larsens klassiske dannelsesdidaktiske model (Larsen, 1997), der placerer didaktikken som 

overvejelser over formål, mål og indholdsvalg (igen afledt af samfundsmæssige 

grundværdier), dvs. tæt på ’øverst’ i en pædagogisk struktur, hvor undervisningens praktiske 

planlægning og udførelse hører under metodik og praktik. Ifølge en anden klassisk distinktion 

repræsenterer Larsen således et snævert didaktikbegreb med særlig vægt lagt på 

undervisningens mål og indhold, mens et såkaldt bredt didaktikbegreb søger at lægge mere 

ligelig vægt på en bredere række af undervisningens grundelementer såsom mål, indhold, 

arbejdsformer, elevforudsætninger, evaluering og rammebetingelser (Hiim & Hippe, 2007).  

I læreruddannelsens bekendtgørelse lægger beskrivelsen af almen undervisningskompetence 

sig et interessant sted mellem disse forståelser. Det bindende kompetencemål, som altså er 

grundlag for prøven, lyder: ”Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere 

og udvikle undervisning i folkeskolen”. Det kan siges at betegne en bred, men ’klassisk’ 

didaktikdefinition; undervisningsplanlægning og -gennemførelse er i centrum med tilføjelsen 

om udvikling af undervisningen. Men i den indledende karakteristik af kompetenceområdet 

defineres det som omhandlende ”rammerne for skolens undervisning, inkluderende 

læringsmiljøer og undervisningsdifferentiering, klasseledelse, læremidlers didaktiske 

potentialer, samarbejde mellem kolleger, ressourcepersoner, skole og hjem samt 

forskningsmetodiske forudsætninger for vurdering og anvendelse af forskningsresultater” 

(Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2015, bilag 1). Hertil kommer en række vejledende 

videns- og færdighedsmål, der i hovedsagen uddyber de emner, der er nævnt i den citerede 

karakteristik. Her er der altså tale om et endnu bredere syn på, hvad almen 

undervisningskompetence er; den klassiske (knap så) brede didaktikforståelse, som præger 

kompetencemålsbeskrivelsen, er her kun en delmængde af området, som omfatter flere andre 

af lærerens arbejdsopgaver, samarbejdsflader og betingelser for arbejdet. For alle elementerne 

gælder det, at konkrete handlekompetencer (ift. undervisning, samarbejde mv.) vægtes højt – 

men der fremhæves også mere refleksive evner til at vurdere, begrunde og udvikle 
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undervisning, indsigt i skolens rammer, forskningsmetodiske forudsætninger mm. 

(sidstnævnte dog primært i et anvendelsesøjemed). 

Der er således et væsentligt rum for fortolkning, når kompetenceområdet skal omsættes fra 

bekendtgørelsestekst til lokale studieordninger og til undervisning. Eksamensgrundlaget er 

det bindende kompetencemål, og inden for denne ramme er valget af litteratur, vægtningen af 

kompetencemålets elementer og fortolkningen af, hvad de egentlig betyder, op til den enkelte 

institution og den enkelte underviser.  

Med nærværende kortlægning giver vi et empirisk funderet indblik i, hvordan 

kompetenceområdet fortolkes på de danske læreruddannelser. Kortlægningen kan langt fra 

besvare alle spørgsmål om fagområdets identitet. Men den kan give et første indblik i, hvilke 

typer af litteratur, hvilke konkrete titler og hvilke emner, der anvendes i undervisningen og 

med hvilken udbredelse. I det følgende metodiske afsnit redegør vi nærmere for de 

analysekategorier, der er anvendt i kortlægningen.  
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3. Metode  

3.1. Datagrundlag  

Datagrundlaget for analysen er lister over den anvendte undervisningslitteratur i 

kompetenceområdet almen undervisningskompetence i studieåret 2020/2021 fra alle landets 

læreruddannelser. Listerne er fremsendt af underviserne selv, som vi har kontaktet direkte 

med hjælp fra uddannelseslederne. Vi modtog i alt litteraturlister fra 29 undervisere, som 

indeholder i alt 622 referencer (inkl. bogkapitler). Vi har modtaget litteraturlister fra 

undervisere på UCN, VIA, Professionshøjskolen Absalon, UC SYD og UCL og herunder de 

fleste af uddannelsesstedernes uddannelsessteder og -stationer, og har således litteraturlister 

fra samtlige professionshøjskoler og næsten alle lokale læreruddannelser i landet. Vi 

vurderer, at vi har litteraturlister fra næsten alle undervisere, der underviste i området i det 

pågældende studieår og dermed en samlet oversigt over den litteratur, som langt de fleste af 

landets lærerstuderende blev anbefalet at læse som led i undervisningen i almen 

undervisningskompetence i studieåret 2020/2021.1  

De indsamlede lister over undervisningslitteratur og informationer om, hvilke undervisere der 

anvender de enkelte referencer, er blevet samlet i et regneark. Det har gjort det muligt at 

opgøre, hvor mange undervisere, der anvender en given reference og dermed estimere 

udbredelsen af bestemte tekster og temaer. Alle undervisere er anonymiseret i rapporten. 

De 29 litteraturlister indeholder i alt 622 referencer inkl. bogkapitler. Af disse har vi 

kategoriseret 44 som alternative formater, som inkluderer video, podcast m.m., jf. oversigten 

over publikationstyper i afsnit 3.2. Disse alternative formater er ikke inkluderet i denne 

rapports analyser. Grundlaget for analyserne er således 578 referencer inkl. bogkapitler.  

                                                 

 

1
 Kompetenceområderne i Lærerens Grundfaglighed kan relativt frit omsættes i skræddersyede moduler og 

placeres efter ønske på den enkelte institution. I praksis er området almen undervisningskompetence (AUK) 

omsat i et eller to moduler af samme navn på alle professionshøjskoler på nær UCL, hvor kompetenceområdet 

er delt i de to moduler Skole og undervisning og Læreren som reflekterende didaktiker. Nogle elementer fra 

kompetenceområdet indgår dog også i andre moduler på enkelte af de andre læreruddannelser. 

Modulet/modulerne er placeret ret forskelligt på de forskellige uddannelsessteder og forekommer således både 

på 1., 2., og 3. årgang (ingen har det på 4. årgang).  
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De 578 referencer inkluderer foruden artikler, rapporter mv. alle anvendte enkeltkapitler i 

bøger. I nogle tilfælde grupperer vi referencerne efter evt. bogtitel ekskl. kapitler. For 

overblikkets skyld skelner vi i rapporten mellem følgende referencebetegnelser:  

Tabel 1: Referencebetegnelser 

Referencebetegnelse Forklaring 

Bruttoreferencer Den samlede liste af referencer 

Anvendte referencer Antal gange en given reference anvendes (opgives) af forskellige 

undervisere 

Referencer inkl. 

bogkapitler 

Alle referencer inklusive enkeltkapitler i bøger/antologier (kan 

både forekomme som bruttoreferencer og anvendte referencer) 

Referencer ekskl. 

bogkapitler 

Alle referencer hvor evt. bøger/antologier kun er optalt som én 

reference under bogens titel (kan både forekomme som 

bruttoreferencer og anvendte referencer) 

Optalt på disse forskellige måder er der i alt hhv. 578 bruttoreferencer inkl. bogkapitler, 310 

bruttoreferencer ekskl. bogkapitler og 1168 anvendte referencer inkl. bogkapitler.  

Når der i det følgende henvises til konkrete referencer i undervisningslitteraturen, angives 

blot forfatter/redaktør og titel. De fulde oplysninger om referencerne findes i listen over den 

samlede undervisningslitteratur i Bilag 1. 

3.2. Kategorisering af publikationstyper 

I kategoriseringen af undervisningslitteraturen har vi som beskrevet søgt at afdække to 

forhold:  

- Hvilke publikationstyper indgår i undervisningslitteraturen, herunder særligt 

forskellige typer af forsknings- og udviklingsbaserede publikationer? 

- Hvilke konkrete titler og emner indgår og behandles i undervisningslitteraturen?  

Særligt med hensyn til spørgsmålet om inddragelse af forskning i undervisningen er det som 

nævnt væsentligt at kunne indfange det forhold, at forsknings- og udviklingsviden kan indgå 

og formidles i mange forskellige formater og genretyper, og dermed søge at undgå en 

reduktionistisk og snæver forståelse af forskningsviden (Lund & Nielsen, 2020; Nielsen et 

al., 2019).   
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Mens evalueringen af 2013-læreruddannelsens vidensgrundlag opererer med en snæver 

definition af forskningslitteratur som ’primær forskningslitteratur’ (Danmarks 

Evalueringsinstitut, 2018, s. 52), søger forfatterne i den ovenfor refererede kortlægning af 

pensumlitteraturen i fire fag på Københavns Professionshøjskole at indfange bredden ved at 

operere med to kategorier: ”forskning” og ”forskningsformidling/didaktiseret formidling.” 

Den sidstnævnte kategori indbefatter i praksis nærmest alt fra grundbøger til artikler, 

hjemmesider og videoer, der vurderes at ”give et formidlet overblik over forskningen inden 

for et felt eller samler erfaringer fra praksis”, og som er ”baseret på forskning eller 

praksiserfaringer og formidles til en bredere gruppe (fx lærerstuderende) gennem lærebøger 

eller andre didaktiserede formater” (Thygesen & Schrøder, 2020, s. 10).  

I nærværende kortlægning har vi samme ambition om at indfange bredden i litteraturen, men 

vi har samtidig søgt at undgå alt for brede kategorier og bl.a. fastholde et skel mellem 

forskellige typer af forskningsbaseret litteratur og rent introducerende litteratur. Derfor har vi 

underinddelt den forskningsbaserede litteratur i flere underkategorier (original forskning, 

forskningsbaseret formidling og forskningsinformeret formidling) samt en særskilt kategori 

for evalueringer mv., som også kan siges at falde under en bred definition af forsknings- og 

udviklingslitteratur, jf. afsnit 2.1. Kategorierne og deres definitioner fremgår af Tabel 2. Her 

skal blot knyttes en uddybende kommentar til kategorien forskningsinformeret formidling.  

Denne kategori har vi fundet relevant at tilføje til de andre typer af forsknings- og 

udviklingsbaseret litteratur. Det skyldes, at der er en del tekster, hvor forfatterne i forordet 

eller indledningen omtaler teksten som forskningsbaseret, men hvor der ikke er tale om 

formidling af konkrete forskningsprojekter, reviews e.l. Typisk angives her forfatterens 

forskningserfaring som generel, betydende baggrund for teksten – som i følgende eksempler: 

”Bogen bygger på min forskning gennem de sidste 20 år” og “Bogens kapitler er skrevet af 

universitetsforskere og af undervisere fra læreruddannelsen. Bogen er derfor både 

forskningsbaseret og tæt på læreruddannelsen og folkeskolens praksis.”2  

                                                 

 

2
 De to citater er fra indledningerne til henholdsvis L. Tanggard (red.), 2018: Læringsglemsel. Forlaget Klim, og 

K.B Braad & B. Jakobsen (red.), 2020: Undervisningskompetence. En grundbog til læreruddannelsen. 

Samfundslitteratur. Se Bilag 1 for en samlet liste over undervisningslitteraturen.  
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Vurderingen af publikationstype er foretaget på baggrund af beskrivelsen i teksternes forord, 

indledning eller abstracts.  

Tabel 2. Publikationstypologi  

Publikationstype Definitioner og eksempler 

Introducerende Introducerende tekster, som formidler generelt fagligt indhold 

uden at bygge direkte eller eksplicit på forskning. Fx 

grundbøger, lærebøger, håndbøger, opslagsværker o.l. 

 

Original forskning 

 

Singlestudier, fx ph.d.-afhandlinger, primære forskningsartikler, 

som har forskningsfeltet som målgruppe. Ofte fagfællebedømt. 

(Tekster i denne kategori er desuden kategoriseret efter studiets 

primære metodiske tilgang, hhv. Kvantitativ, kvalitativ, teoretisk 

eller metodeudviklende) 

Forskningsbaseret 

formidling 

Selvangivet forskningsbaseret, tekster skrevet pba. konkrete 

forskningsstudier, reviews e.l., formidlet til læsere udenfor 

forskningsfeltet 

Forskningsinformeret 

formidling 

Selvangivet forskningsbaseret, men hvor der ikke er tale om 

formidling af konkrete forskningsstudier, reviews e.l. 

Evalueringer mv. Undersøgelser, rapporter o.l, der benytter evaluerings-, 

udviklings- eller forskningsmetoder, men ikke fx bygger på 

state-of-the-art, ikke anvender udfoldet akademisk teori eller 

som ikke er fagfællebedømt 

 

Andet Fx love, bekendtgørelser, hjemmesider, styringsdokumenter, 

vejledninger, pamfletter 

 

Alternative formater Semantiske og andre alternative ressourcer. Fx podcast, radio, 

skønlitteratur, film, videoklip, avisartikler   
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3.3. Udbredelse og anvendelse af undervisningslitteraturen 

Som nævnt er de indsamlede lister over undervisningslitteratur og informationer om, hvilke 

undervisere der anvender de enkelte referencer, blevet samlet i et regneark. Det har gjort det 

muligt at opgøre, hvor mange undervisere, der anvender en given reference.  

I de fleste tilfælde har vi for en given analysekategori (fx publikationstype) beregnet både 

andelen af både bruttoreferencer og anvendte referencer. Dermed får vi et bedre billede af den 

faktiske udbredelse, som bestemte tekster, teksttyper og temaer har i den litteratur, de danske 

lærerstuderende i almen undervisningskompetence blev præsenteret for.  

3.4. Sprog og udgivelsesår  

Som del af en generel karakteristik af undervisningslitteraturen har vi også opgjort andele og 

udbredelse af titler efter udgivelsesår og sprog. Disse to parametre knytter sig til diskussionen 

om uddannelsens vidensgrundlag og niveau, jf. afsnit 2.1.  

3.5. Titler og temaer i undervisningslitteraturen 

Som nævnt har vi ikke til denne rapport foretaget kvalitative indholdsanalyser af teksterne ud 

over kategoriseringen af publikationstyper pba. indledninger og abstracts. Men som første 

tilnærmelse til spørgsmålet om, hvordan kompetenceområdet fortolkes i praksis (gennem 

valget af undervisningslitteratur), har vi fundet det relevant at se på, hvilke konkrete titler og 

dermed på overskriftsniveau hvilke emner, der behandles i undervisningen. Også her har vi 

søgt at estimere udbredelsen af de enkelte titler/emner ved at opgøre antallet af undervisere 

der anvender titlen. 

Kortlægningen af emner på titelniveau kan langt fra besvare alle spørgsmål om fagområdets 

identitet, jf. afsnit 2.2. Men den kan sige noget om centrale tematikker i og den 

indholdsmæssige bredde og afgrænsning af kompetenceområdet som det fortolkes i valget af 

undervisningslitteratur. 

3.6. Metodiske forbehold 

Det er vigtigt at sige, at rapportens beregninger skal tages med forbehold. Datakilden for 

analyserne, de indsendte lister over undervisningslitteratur, er grundlæggende usikker. 

Underviserne har fortolket vores anmodning forskelligt; nogle har leveret meget detaljerede 

undervisningsplaner, mens andre har leveret simple litteraturlister. De fleste har dog angivet 

eksempelvis hvilke dele af de opgivne bøger, der er anvendt. Mange steder har vi måttet 

anvende skøn. Som hovedregel har vi eksempelvis registreret alle kapitler af en bog som 

anvendte, når en underviser beskriver den som ”grundbog” i undervisningen. Her kan der 

altså være tale om en overregistrering. Omvendt kan der være underregistreringer 

eksempelvis grundet ufuldstændig indberetning, senere justeringer i undervisningsplaner o.l.  



 

 

 

17/69 

 

 

 

Et andet forbehold skal tages for opgørelserne over anvendt litteratur. Denne kategorisering 

siger alene noget om, hvor mange undervisere, der har opgivet en given reference, men ikke 

noget om, hvor meget denne tekst har betydet i undervisningen – om overhovedet.  

Beregningerne skal altså læses som relativt grove overslag over teksterne udbredelse. Vi 

vurderer dog stadig, at det er mere informativt at supplere med disse overslag end blot at 

beregne andele af bruttolisten af litteratur. Især taget i betragtning, at nogle udgivelser er 

voldsomt meget mere anvendt end andre – så meget, at det kan siges ret sikkert uagtet de 

ovenstående forbehold. 

En anonymiseret version af datasættet kan rekvireres ved at kontakte forfatterne pr. mail. 
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4. Resultater 

4.1. Publikationstyper 

Som nævnt er grundlaget for analyserne 578 bruttoreferencer inkl. bogkapitler (310 

bruttoreferencer ekskl. bogkapitler) og 1168 anvendelser af disse referencer inkl. bogkapitler.  

Nedenfor i Figur 1 ses en oversigt over bruttoreferencer inkl. bogkapitler fordelt på 

publikationstype (minus alternative formater). 

Figur 1. Publikationstyper som hhv. antal og andel af bruttoreferencer inkl. bogkapitler (N=578). 

   

Af figuren fremgår det, at den klart overvejende del på 403 ud af 578, dvs. 70% af 

bruttoreferencerne (inkl. bogkapitler) er introducerende litteratur; at original forskning kun 

udgør en lille del på ca. 4%, mens den samlede andel af forsknings- eller udviklingsbaseret 

litteratur (original forskning, forskningsbaseret, forskningsinformeret og evalueringer o.l.) 

udgør godt en fjerdel.  

Opgør man publikationstyper efter antal anvendte referencer (hvor alle underviseres 

opgivelser af en given reference er talt med), ser billedet ud som i Figur 2: 

 

Introducerende; 
403; 70%

Forskningsbaseret 
formidling; 89; 

15%

Forskningsinforme
ret formidling; 27; 

5%

Original forskning; 
24; 4%

Andet; 21; 4%
Evalueringer o.l.; 

14; 2%
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Figur 2. Publikationstyper som hhv. antal og andel af anvendte referencer inkl. bogkapitler 

(N=1168). 

 

Denne opgørelse viser altså et nogenlunde tilsvarende billede; den introducerende litteratur er 

her endda endnu mere dominerende og udgør tre fjerdedele af de anvendte referencer, mens 

original forskning fylder tilsvarende mindre med 2% af de anvendte referencer (inkl. 

bogkapitler).  

Det kan således konstateres, at introducerende litteratur (fx grundbøger og opslagsværker) 

fylder ganske meget på litteraturlisterne i almen undervisningskompetence. Opgjort som 

andel af bruttoreferencerne (Figur 1) fylder den introducerende litteratur mere end fire gange 

så meget som den næstmest udbredte type, forskningsbaseret formidling, og opgjort som 

andel af anvendte referencer (Figur 2) mere end syv gange så meget. 

Kortlægningen indikerer således også, at original eller primær forskningslitteratur ikke fylder 

meget i den litteratur, der ligger til grund for undervisningen i almen 

undervisningskompetence – mellem 2 og 4%. Men det er samtidig også sådan, at lidt over en 

fjerdedel af bruttoreferencerne (Figur 1) eller lidt under en fjerdedel af de anvendte referencer 

(Figur 2) er forskningsbaseret eller -informeret litteratur eller evalueringer mv., som kan 

inkluderes i en bred definition af forsknings- og udviklingsbaseret litteratur, jf. afsnit 2.1 og 

Introducerende; 
862; 75%

Forskningsbaseret 
; 118; 10%

Forskningsinforme
ret; 106; 9%

Original forskning; 
27; 2%

Andet; 23; 2% Evalueringer o.l.; 
20; 2%
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3.2. Med denne definition er omkring en fjerdedel af undervisningslitteraturen altså 

forsknings- eller udviklingsbaseret.3 

Brugen af forsknings- og udviklingsbaseret litteratur er fordelt på næsten alle 29 undervisere, 

omend ujævnt. Ser man på de i alt 270 anvendte referencer, der er kategoriseret som enten 

forskning, forskningsbaseret formidling, forskningsinformeret formidling eller evalueringer 

o.l., er det 28 af de 29 undervisere, der står for mindst en af disse anvendte referencer. 

Fordelingen er dog meget ujævn, som det er illustreret i nedenstående Figur 3: 

Figur 3. Undervisere grupperet efter antal anvendte referencer som er forsknings- eller 

udviklingsbaserede (N=270). Antal forskningsreferencer angivet som min. og maks. for hver gruppe.  

 

Figuren viser, at en tredjedel af underviserne (de to grupper til venstre) hver anvender mellem 

12-24 ud af de 270 anvendte forsknings- og udviklingsbaserede tekster; at 19 af de 29 

                                                 

 

3
 Dertil kommer, at kategorien introducerende litteratur reelt spænder fra relativt simple introducerende tekster 

til fyldige tekster med udfoldelse af teoretiske begreber, brug af forskningsreferencer o.l. En nærmere analyse af 

dette er ikke foretaget her, men en sådan ville efter vores skøn øge andelen af forsknings- eller udviklingsbaseret 

litteratur yderligere. 
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undervisere (de tre grupper til højre) hver anvender 10 eller derunder af disse referencer; og 

at 8 undervisere anvender 3 eller derunder (det er kun en enkelt underviser, der står for 0 

anvendelser). Anvendelsen af forsknings- og udviklingsbaseret litteratur er altså skævt fordelt 

mellem underviserne; nogle få anvender mange af denne type tekster, mens et stort mindretal 

anvender ganske få.  

Ser man på anvendelsen af original forskningslitteratur alene, er det 16 undervisere, der står 

for de 27 anvendte originale forskningsreferencer; også her er anvendelsen af 

forskningslitteratur altså skævt fordelt mellem underviserne.  

Vi kan ikke ud fra disse opgørelser udtale os om baggrunden for den skæve fordeling i 

anvendelsen af forsknings- og udviklingslitteratur. Det kan afspejle forskellige faglige 

opfattelser af kompetenceområdet og af betydningen og værdien af forskningslitteratur – men 

det kan også afspejle den forskellige udformning og placering, de moduler der dækker almen 

undervisningskompetence har på de forskellige læreruddannelser. Vi kan faktisk se en 

tendens til, at på de uddannelser, hvor modulet ifølge den offentligt tilgængelige 

studieordning er placeret på 1. årgang, anvendes der også færrest forsknings- og 

udviklingsreferencer pr. underviser, mens det højeste gennemsnit af anvendte 

forskningsreferencer pr. underviser forekommer der, hvor modulet er placeret på 3. årgang. 

Men datamaterialet er for lille og ufuldstændigt til at kunne afgøre, om denne sammenhæng 

er tilfældig.  

4.2. Forskningsmetoder i original forskningslitteratur 

Som nævnt har vi yderligere kategoriseret den originale forskningslitteratur efter den primære 

metodiske tilgang vurderet pba. beskrivelsen i teksternes indledninger eller abstracts.  

De 24 bruttoreferencer kategoriseret som original forskning fordeler sig på følgende 

metodiske tilgange:  
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Tabel 3. Originale forskningsreferencer efter primær metodisk tilgang. Litteraturen kan indeholde 

flere lige centrale metoder, og referencerne kan derfor tælle med under flere kategorier. Det 

summerede antal kan derfor være større end N=24.  

Primær metodisk tilgang Antal 

Kvalitativ 22 

Kvantitativ 4 

Teoriudviklende 10 

Metodeudviklende 0 

Der er således en klar overvægt af kvalitativ forskningslitteratur blandt den originale 

forskningslitteratur og meget lidt Kvantitativ forskningslitteratur. Teoriudvikling (fx i form af 

pædagogisk filosofi) er repræsenteret i knap halvdelen af forskningspublikationerne, mens 

der ikke er registreret noget primær forskningslitteratur med primært fokus på 

metodeudvikling (fx originalbidrag til analyse, kritik og diskussion af forskningsmetoder).  

Hvad angår primær forskningslitteratur er der altså ikke grundlag for at tale om en Kvantitativ 

’empirisk vending’ af almen undervisningskompetence; underviserne har tilsyneladende 

fundet det mere relevant at inddrage kvalitative og teoretiske studier. Et mere fuldstændigt 

billede ville kræve en tilsvarende analyse af den øvrige forsknings- og udviklingsbaserede 

litteratur. Dette er ikke foretaget til denne rapport, bl.a. fordi den metodiske tilgang ofte ikke 

fremgår entydigt af indledninger og abstracts mv. i disse tekster, som er det datamateriale vi 

har begrænset os til at lægge til grund for analyserne. 

4.3. Sprog  

Nedenfor i Tabel 4 ses en opgørelse over bruttoreferencerne efter udgivelsessprog (det sprog, 

de læses på i undervisningen) samt angivelse af, om teksten er oversat fra andre sprog.  
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Tabel 4. Antal bruttoreferencer efter udgivelsessprog. 

Udgivelsessprog og evt. originalsprog Antal 

bruttoreferencer 

(N=578) 

Dansk (orig.) 511 

Dansk oversat fra engelsk 25 

Dansk oversat fra tysk 16 

Dansk oversat fra norsk 15 

Engelsk  8 

Dansk oversat fra svensk 1 

Dansk oversat fra fransk 1 

Norsk  1 

Som det fremgår af tabellen, læses det overvældende flertal på 569 af de 578 bruttoreferencer 

inkl. bogkapitler på dansk. Men en del af disse er altså oversat fra andre sprog, og 

internationale tekster udgør således godt en syvendedel af den litteraturen, med overvægt af 

originalt engelske og dernæst tyske og norske tekster.  

Ser man på anvendelsen af internationale tekster, ser billedet ud som i Tabel 5.  

Tabel 5. Anvendelse af internationale tekster (original eller oversat)  

Undervisere og tekster Antal  

Antal af anvendte referencer i alt (N=1166) der er internationale  

(original eller oversat) 

25 

Antal undervisere (N=29) der anvender internationale referencer  

(original eller oversat) 

23 

Tabellen viser, at det er et stort flertal af underviserne, men altså ikke alle, der anvender 

internationale tekster, og at den internationale litteratur fylder endnu mindre end ovenfor, når 

den opgøres som andel af anvendte referencer – omkring en tiendedel. 

Hertil kommer naturligvis, at internationale perspektiver og kilder antageligvis også er 

repræsenteret i den danske litteratur. En analyse af dette er dog ikke foretaget her. 
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4.4. Udgivelsesår 

En optælling af referencernes udgivelsesår viser, at der er en stor overvægt af nyere eller 

nyligt genudgivet litteratur som illustreret i Figur 4. 

Figur 4. Antal bruttoreferencer inkl. bogkapitler efter udgivelsesår. 

 

Figuren viser, er langt hovedparten af referencerne er udgivet inden for de senere år fra 

indsamlingstidspunktet (2021); således er 338 referencer udgivet imellem 2016 og 2021 

(inkl.); 129 er udgivet 2011-2015; 76 er udgivet 2016-2010; 30 er udgivet 2000-2005; og 11 

er udgivet i 1999 eller tidligere. Vi har ikke til denne rapport indhentet oplysninger om evt. 

oprindeligt udgivelsesår, men det er vores vurdering, at meget få af de nyere referencer er 

nyudgivelser af væsentligt ældre titler (se Bilag 1 for en liste over alle referencer). 

Samlet set kan undervisningslitteraturen karakteriseres som nyere og med en vis andel af 

international litteratur, som dog altovervejende læses på dansk. Som nævnt kan det ikke på 

denne baggrund afgøres, hvor meget internationale perspektiver i øvrigt fylder i den danske 

del af litteraturen. Andelen af nyere litteratur er tillagt positiv betydning i flere diskussioner 

om professionsuddannelsernes grundlag, jf. 2.1. Men overvægten af nyere litteratur, som altså 

kan konstateres i denne analyse, kan naturligvis udlægges forskelligt afhængigt af perspektiv; 
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det kan læses sådan, at undervisningen bygger på nyeste viden – eller sådan, at der 

tilsyneladende er en meget ringe repræsentation af originale klassiske tekster. 

4.5. Hvilke titler anvendes mest? 

Som en første tilnærmelse til spørgsmålet om, hvad undervisningslitteraturen siger om 

undervisernes fortolkning af det almendidaktiske vidensområde, har vi som nævnt fundet det 

relevant at se på, hvilke konkrete titler og dermed på overskriftsniveau hvilke emner, der 

behandles i undervisningen.  

Nedenfor i Figur 5 ses en oversigt over titler sorteret efter antallet af undervisere, der 

anvender hele eller dele af referencen (samlet efter bogtitel hvor relevant). Oversigten 

medtager kun titler, der anvendes af mindst fire undervisere.  



 

 

 

26/69 

 

 

 

Figur 5. Antal undervisere der anvender hele eller dele af referencen, sorteret efter bogtitel hvor 

relevant (=>4) 

 

Nedenfor i Tabel 6 er de samme titler opstillet efter hhv. antal undervisere der anvender hele 

eller dele af referencen og efter det samlede antal anvendte referencer inkl. bogkapitler (i 

begge tilfælde sorteret efter bogtitel hvor relevant). Vi har her kun medtaget referencer, der er 

anvendt af mindst fire undervisere.  
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Tabel 6. Mest anvendte titler i almen undervisningskompetence (anvendt af mindst 4 undervisere).  

Forfatter, titel, evt. antal kapitler  Undervisere 

der anvender 

hele eller dele 

af referencen 

Anvendte 

referencer i 

alt 

Gns. pr. 

under-

viser 

Brodersen mfl.: God og effektiv undervisning 

(alle udgaver)(11 kapitler) 

26 217 8,3 

Braad & Jakobsen: Undervisningskompetence 

(12 kapitler) 

13 85 6,5 

Laursen & Kristensen (red): 

Didaktikhåndbogen (20 kapitler) 

12 78 6,5 

Jank & Meyer: Didaktiske modeller (9 

kapitler) 

9 10 1,1 

Kristensen og Laursen (red.): 

Pædagogikhåndbogen (8 kapitler) 

9 94 10,4 

Hedegaard mfl. (red): Pædagogik og 

lærerfaglighed - 18 bidrag (18 kapitler) 

8 32 4 

Hiim & Hippe:  Læring gennem oplevelse, 

forståelse og handling (12 kapitler) 

8 8 1 

Albrechtsen: Professionelle 

læringsfællesskaber (6 kapitler) 

7 7 1 

Brodersen (red): Det lærende menneske (6 

kapitler) 

7 8 1,1 

Brodersen mfl.: Oplevelse, fordybelse og 

virkelyst (7 kapitler) 

6 19 3,1 

Hattie: Synlig læring for lærere (9 kapitler) 6 9 1,5 

Qvortrup og Wiberg (red): Læringsteori og 

didaktik  (18 kapitler) 

6 11 1,8 

Canger & Kaas:  Praktikbogen (21 kapitler) 5 12 2,4 

Krejsler og Moos (red.): Klasseledelse + 

Klasseledelsens dilemmaer (begge udgaver) 

(20 kapitler) 

5 6 1,2 

Kristensen:  Didaktik og pædagogik. At 

navigere i skolen –  teori og praksis (9 

kapitler) 

5 5 1 

Mottelson: Almen undervisningskompetence 

(12 kapitler) 

5 7 1,4 

Tanggaard: En model for udvikling af 

kreativitet i skolens praksis (bogkapitel)  

5 5 1 
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Forfatter, titel, evt. antal kapitler  Undervisere 

der anvender 

hele eller dele 

af referencen 

Anvendte 

referencer i 

alt 

Gns. pr. 

under-

viser 

Ziehe: God anderledeshed (bogkapitel) 4 4 1 

Bjerresgaard & Hermansen:  Undervisning 

mellem håndværk og kunst (5 kapitler) 

4 14 3,5 

Bjørndal: Det vurderende øje (8 kapitler) 4 6 1,5 

Brodersen (red): Didaktisk opslagsbog (52 

kapitler)  

4 76 19 

EVA: Skole-hjem samarbejde. Vidensnotat  4 4 1 

Gynther: Undervisningsplanlægning i 

vidensamfundet (bogkapitel) 

4 4 1 

Hansen og Tams: Almen didaktik -  

Relationer mellem undervisning og læring (8 

kapitler)  

4 7 1,7 

Helmke: Undervisningskvalitet og 

lærerprofessionalitet – diagnosticering, 

evaluering og udvikling af undervisning (9 

kapitler) 

4 4 1 

Kagan og Stenlev: Cooperative Learning (10 

kapitler) 

4 4 1 

Det fremgår af tabellen, at bogen God og effektiv undervisning (Bilag 1: Brodersen m.fl. 2020 

og andre udgaver) anvendes helt eller delvist af 26 af underviserne i AUK (dvs. godt 5/6 af de 

i alt 29 undervisere) - og at disse undervisere anvender mange kapitler fra bogen – i 

gennemsnit godt otte kapitler pr. underviser ud af bogens ca. 11 kapitler (afh. af udgave). 

Bogen Undervisningskompetence (Bilag 1: Braad & Jakobsen) anvendes af knap halvdelen af 

underviserne, hvor hver underviser i gennemsnit anvender godt seks af bogens 12 kapitler. 

Didaktiske modeller (Bilag 1: Jank & Meyer) anvendes af knap en tredjedel af underviserne - 

med kun godt et kapitel pr. underviser ud af bogens 9 kapitler. Dertil kommer de to 

opslagsbøger Didaktikhåndbogen (Bilag 1: Brodersen (red.)) og Pædagogikhåndbogen (Bilag 

1: Kristensen & Laursen (red.)), der også er relativt meget anvendt. De øvrige af titlerne på 

listen anvendes af omkring en fjerdedel eller mindre. Som nævnt er her kun medtaget 

referencer, der anvendes af fire eller flere undervisere. Som det ses nedenfor i Tabel 7, gælder 

dette kun en lille andel af teksterne; langt størstedelen af referencerne (her angivet ekskl. 

bogkapitler, dvs. efter bogtitel hvor relevant) anvendes af tre eller færre undervisere.   
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Tabel 7. Antal bruttoreferencer ekskl. bogkapitler (N=310) der anvendes af hhv. mindst fire og maks. 

tre undervisere. 

Undervisere  Referencer  

Anvendes af fire undervisere eller derover 26 

Anvendes af tre undervisere eller derunder 284 

Det kan altså samlet set konkluderes, at et mindre antal titler er relativt udbredte, hvoraf kun 

en enkelt, God og effektiv undervisning (Brodersen m.fl. 2020+), anvendes af et flertal af 

underviserne, mens der herudover er en stor mængde titler, som hver især kun anvendes af få 

eller en enkelt underviser. Der er med andre ord tale om meget individuelt sammensatte 

læseplaner i almen undervisningskompetence set på landsplan – med undtagelse af få 

dominerende titler.  

4.6. Hvilke temaer behandles i litteraturen? 

Endnu en måde at skabe et indtryk af kompetenceområdets indhold som det er fortolket 

gennem valget af undervisningslitteratur, er som nævnt at se på de emner, der på titelniveau 

forekommer i litteraturen. Her har vi således medtaget titlerne på evt. bogkapitler, dvs. 578 

bruttoreferencer i alt.  

Nedenfor i Tabel 8 er en oversigt over de mest anvendte titler inkl. bogkapitler sorteret efter 

anvendelsesgrad. Nederst i tabellen har vi desuden indsat nøgleord fra de øvrige referencer, 

der hver især bruges af et fåtal af underviserne – igen langt hovedparten af referencerne. 
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Tabel 8. Referencer inkl. bogkapitler anvendt af mindst fem undervisere.  

Titel på artikel/kapitel Evt. bogtitel Undervisere 

der 

anvender  

Indhold  God og effektiv undervisning  16 

God og effektiv undervisning God og effektiv undervisning  20 

Undervisning  God og effektiv undervisning  20 

Læreren som leder God og effektiv undervisning  19 

Lærerens brug af læremidler  God og effektiv undervisning  14 

Evaluering  God og effektiv undervisning  13 

Mål  God og effektiv undervisning  13 

Elevens forudsætninger og lærerens 

differentiering af undervisningen  

God og effektiv undervisning  19 

Rammefaktorer God og effektiv undervisning  12 

Grundopfattelser af undervisning og 

tre didaktiske modeller  

God og effektiv undervisning  18 

Progression God og effektiv undervisning  11 

Lærerens professionelle didaktiske 

kompas 

Undervisningskompetence 10 

Didaktik – 

undervisningsplanlægningens praksis 

Undervisningskompetence 9 

At sætte barnet frit – udfordringen i 

skole-hjem-samarbejdet 

Undervisningskompetence 9 

Folkeskole – folkets skole?  Undervisningskompetence 9 

Dannelsesidealer og 

undervisningskompetencer 

Undervisningskompetence 9 

Dannelsesteoretisk didaktik Didaktikhåndbogen 8 

Kroppens betydning for lærerens 

lederskab 

Undervisningskompetence 7 

It og teknologiforståelse i skolen – et 

sammentænkt begrebsapparat 

Undervisningskompetence 7 

Teater og drama som eksempel på 

æstetiske læreprocesser i 

undervisningen 

Undervisningskompetence 7 

Reformpædagogik - progressiv 

pædagogik 

Didaktikhåndbogen 7 

At lære gennem deltagelse Det lærende menneske 6 
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Planlægning God og effektiv undervisning  6 

Relationskompetence og klasseledelse Undervisningskompetence 6 

Dannelsesteoretisk og kritisk-

konstruktiv didaktik  

Didaktiske modeller 6 

Hvordan kan man arbejde med mål? Didaktikhåndbogen 6 

Hvad er et professionelt 

læringsfællesskab?  

Professionelle læringsfællesskaber  5 

Oplevelse, fordybelse og virkelyst - et 

æstetisk perspektiv på undervisningen  

Oplevelse, fordybelse og virkelyst  5 

Æstetik og oplevelse Oplevelse, fordybelse og virkelyst  5 

Æstetik og fordybelse Oplevelse, fordybelse og virkelyst  5 

Inklusion, positioner og forståelser i 

skolens praksis  

Undervisningskompetence 5 

Klasseledelse via intra-aktivitet af 

didaktik, faglighed og socialitet – 

eksempler fra et casestudie 

Klasseledelsens dilemmaer. Fortsatte… 5 

Hvad skal vi med evaluering?  Didaktikhåndbogen 5 

Hvad er gode læremidler?  Didaktikhåndbogen 5 

Hvad bør være undervisningens 

indhold?  

Didaktikhåndbogen 5 

Curriculumteori og kognitiv didaktik  Didaktikhåndbogen 5 

En model for udvikling af kreativitet i 

skolens praksis 

Fornyelsens kunst i skolen 5 

Nøgleord fra titler, der anvendes af fire eller færre undervisere (nøgleordene er i nogle tilfælde 

let omskrevet for at samle enslydende emner):  

Bevægelse; Fællesskab; Lærerroller; Opdragelse; Projektarbejde; Refleksion; Sociologi; 

Stilladsering; Tværprofessionelt samarbejde; Børnesyn; Handlingsorienteret didaktik; Klassen 

som begreb/fænomen; Kompetence; Læreplansteori; Metakognition; Multikulturel og 

interkulturel pædagogik; Didaktiske principper; Skoleudvikling; Socialkonstruktivisme, 

sociokulturel mm; Teori og praksis; Tværfaglighed; Udeskole, åben skole mm; Udvikling (børn); 

Vejledning; Anerkendelse; Eksemplarisk (indholdsvalg); Fagdidaktik; Fantasi; Forførelse; 

Forumspil; Humanistisk; Identitet; Institutioner; Interaktioner; Jura; Klasseundervisning; Kultur; 

Læreruddannelse; Menneskesyn; Normativitet; Praktisk undervisning; Pædagogisk antropologi; 

Pædagogisk paradoks; Pædagogisk psykologi; Socialklasser; Systemteori; 

Undervisningsudvikling; Uro; Videnskabsteori; Øvelse; Arkitektur; Disciplinering; Dramaturgi; 

Dynamikker; Dømmekraft; Erfaring; Flipped Classroom; Fysisk læringsrum; Følelser; 

Individuelt arbejde; Indsigt; Kommunikation; Kulturforståelse; Leg; Medier; Narrativer; Nærvær; 

Praktik; Problemorientering; Scenariedidaktik; Storyline; Trivsel; Undersøgende didaktik; 

Værkstedsundervisning; Værdier 
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Som det fremgår af tabellen, spænder titlerne i undervisningslitteraturen vidt rent 

emnemæssigt. Vi har ikke til denne analyse fundet det hensigtsmæssigt at foretage en 

kodning mhp. at sammenlægge enslydende titler, da det grundet titlernes kortfattede og 

generiske karakter ofte ville indebære usikre skøn (dog har vi foretaget forsigtige 

grupperinger af emner i tabellens nederste felt). Således kan et emne (fx. indhold) altså 

fremgå flere steder i tabellen. Vi vil overlade det til læseren at foretage evt. sammentællinger 

af enslydende emner. Her kan vi blot konstatere, at:  

- Emnerne er mange 

- Der er en stor fællesmængde af emner, som mange undervisere behandler (fx indhold, 

mål, evaluering, klasseledelse) 

- Men der er også er en stor mængde emner, som hver især behandles af få undervisere 

(fx fantasi, forførelse og forumspil). 

Vi kan ikke på grundlag af titlerne sige noget sikkert om hvilke fagdiscipliner der inddrages; 

om faget fx tolkes filosofisk eller sociologisk, humanistisk eller positivistisk; hvilke primære 

teoretikere der inddrages; eller hvilket didaktisk strukturniveau emnerne behandles på, jf. 

afsnit 2.2. Hvad vi dog godt tør sige er, at undervisningslitteraturen i almen 

undervisningskompetence repræsenterer et endog meget bredt didaktikbegreb – vi kan måske 

kalde det et ’ultrabredt’ didaktikbegreb.  

Emnerne fra det ’klassiske’ (knap så) brede didaktikbegreb (jf. afsnit 2.2) – såsom mål, 

indhold, arbejdsformer, elevforudsætninger, evaluering og rammebetingelser – er også i 

forskellige udformninger fremtrædende i den her analyserede undervisningslitteratur og er 

også de emner der behandles af flest undervisere. Men mange yderligere emner er også 

behandlet – lige fra læremidler, klasseledelse og relationskompetence over lærerteams, skole-

hjem-samarbejde og inklusion til æstetik, arkitektur og leg – og som nævnt behandles mange 

af disse emner hver især kun af få undervisere. Denne kombination af et ’ultrabredt’ og det 

klassiske (mindre) brede didaktikbegreb kan som beskrevet i afsnit 2.2 genfindes i 

uddannelsesbekendtgørelsens bestemmelse af kompetenceområdet almen 

undervisningskompetence, der har en kerne af klassisk bred almendidaktik 

(kompetencemålet), omend med øget fokus på kompetencer frem for refleksion, suppleret af 

en endnu bredere orienteret fagkarakteristik, der omfatter en række andre læreropgaver. Det 

giver rum for fortolkning – og det rum har underviserne i den grad grebet.  
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5. Konklusion 

Kortlægningens datagrundlag er lister over undervisningslitteratur fra i alt 29 undervisere, der 

underviste i læreruddannelsens kompetenceområde almen undervisningskompetence i 

studieåret 2020/2021. Undervisere fra alle landets professionshøjskoler er repræsenteret, og 

de 29 undervisere vurderes at udgøre langt størstedelen af underviserne i almen 

undervisningskompetence det pågældende år. Analyserne i rapporten er baseret på alle 

skriftlige tekster i undervisningslitteraturen, i alt 578 bruttoreferencer inkl. bogkapitler. Hvis 

alle opgivelser af den samme reference tælles med, udgør listen 1168 ’anvendte referencer’ 

(dvs. anvendelser af referencer).  

Nedenfor fremlægges resultaterne i punktform sammen med korte diskuterende afsnit for 

udvalgte punkter. Resultaterne skal læses med forbehold for usikkerheder i datamaterialet, jf. 

afsnit 3.6. 

5.1. Publikationstyper og forskningsbasering 

● Introducerende litteratur (fx grundbøger og opslagsværker) fylder ganske meget i 

undervisningslitteraturen i almen undervisningskompetence. Opgjort som andel af 

bruttoreferencerne fylder den introducerende litteratur mere end fire gange så meget som 

den næstmest udbredte type, forskningsbaseret formidling, og opgjort som andel af 

anvendte referencer mere end syv gange så meget. 

 

● Original (primær) forskningslitteratur fylder ikke meget i undervisningslitteraturen, 

ganske få pct. uafhængig af opgørelsesmetode. Men det er samtidig også sådan, at lidt 

over en fjerdedel af bruttoreferencerne eller lidt under en fjerdedel af de anvendte 

referencer er forskningsbaseret eller -informeret litteratur eller evalueringer mv., som kan 

inkluderes i en bred definition af forsknings- og udviklingsbaseret litteratur. Med denne 

definition er omkring en fjerdedel af undervisningslitteraturen altså forsknings- eller 

udviklingsbaseret.  

 

● Anvendelsen af forsknings- og udviklingsbaseret litteratur er fordelt på næsten alle 29 

undervisere, omend ujævnt. 28 af de 29 undervisere anvender mindst en af disse 

referencer, men nogle få anvender mange af denne type tekster, mens et stort mindretal 

anvender ganske få. 
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● Ser man på anvendelsen af original forskningslitteratur alene, er det 16 undervisere, der 

står for de 27 anvendte originale forskningsreferencer. Også her er anvendelsen af 

forskningslitteratur altså skævt fordelt mellem underviserne. 

Vi kan ikke ud fra disse opgørelser udtale os om baggrunden for den skæve fordeling i 

anvendelsen af forsknings- og udviklingslitteratur. Det kan afspejle forskellige faglige 

opfattelser af kompetenceområdet og af betydningen og værdien af forskningslitteratur – men 

det kan også afspejle den forskellige udformning og placering, modulet har på de forskellige 

læreruddannelser. Vi har ikke på baggrund af datamaterialet kunnet kontrollere for dette 

forhold. 

● I den anvendte originale (primære) forskningslitteratur er der en klar overvægt af studier 

med en kvalitativ metode som primær tilgang og meget lidt Kvantitativ 

forskningslitteratur. Teoriudvikling (fx i form af pædagogisk filosofi) er repræsenteret i 

knap halvdelen af forskningspublikationerne, mens der ikke er registreret noget primær 

forskningslitteratur med primært fokus på metodeudvikling (fx originalbidrag til analyse, 

kritik og diskussion af forskningsmetoder).  

Analyserne kan læses sådan, at et bredt begreb om forsknings- og udviklingsbaseret litteratur 

gør sig gældende i undervisningslitteraturen i almen undervisningskompetence – med særlig 

vægt på kvalitative studier og metoder. Der synes ikke at være grundlag for at antage en 

Kvantitativ ’empirisk vending’ i udmøntningen af almen undervisningskompetence; 

underviserne har tilsyneladende fundet det mere relevant at inddrage kvalitative og teoretiske 

studier.  

5.2. Sprog og udgivelsesår 

● Det overvældende flertal på 569 af de 578 bruttoreferencer inkl. bogkapitler læses på 

dansk. En del af disse er oversat fra andre sprog, og internationale tekster udgør således 

godt en syvendedel af litteraturen, med overvægt af originalt engelske og dernæst tyske 

og norske tekster. Et stort flertal af underviserne, men ikke alle, anvender internationale 

tekster, og den internationale litteratur fylder endnu mindre end ovenfor, når den opgøres 

som andel af anvendte referencer – omkring en tiendedel. Hertil kommer naturligvis, at 

internationale perspektiver og kilder antageligvis også er repræsenteret i den danske 

litteratur. En analyse af dette er dog ikke foretaget her. 
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● En optælling af referencernes udgivelsesår viser, at der er en stor overvægt af nyere eller 

nyligt genudgivet litteratur. Langt hovedparten af referencerne er udgivet inden for de 

senere år (2015-2021).  

Samlet set kan undervisningslitteraturen således karakteriseres som nyere og med en vis 

andel af international litteratur, som dog altovervejende læses på dansk. Det kan ikke på 

denne baggrund afgøres, hvor meget internationale perspektiver i øvrigt fylder i den danske 

del af litteraturen. Andelen af nyere litteratur er tillagt positiv betydning i flere diskussioner 

om professionsuddannelsernes grundlag. Men overvægten af nyere litteratur, som altså kan 

konstateres i denne analyse, kan naturligvis udlægges forskelligt afhængigt af perspektiv; det 

kan læses sådan, at undervisningen bygger på nyeste viden – eller sådan, at der tilsyneladende 

er en meget ringe repræsentation af originale klassiske tekster. 

5.3. Titler og temaer i litteraturen 

● Et mindre antal titler er relativt udbredte i undervisningslitteraturen, hvoraf kun en enkelt, 

God og effektiv undervisning (Brodersen m.fl.), anvendes af et flertal af underviserne, 

mens der herudover er en stor mængde titler, som hver især kun anvendes af få eller en 

enkelt underviser. Der er med andre ord tale om meget individuelt sammensatte 

læseplaner i almen undervisningskompetence set på landsplan – med undtagelse af få 

dominerende titler. 

 

● Titlerne i undervisningslitteraturen spænder vidt rent emnemæssigt. Der er en stor 

fællesmængde af emner, som mange undervisere behandler, og mange af dem knytter sig 

til et klassisk bredt didaktikbegreb – fx indhold, mål, evaluering og rammefaktorer. Men 

der er også er en stor mængde emner, som hver især behandles af få undervisere, og som 

er mindre klassiske i en almen didaktisk sammenhæng – fx fantasi, forførelse og 

forumspil. Undervisningslitteraturen i almen undervisningskompetence kan bedømt ud fra 

titlerne siges at repræsentere et endog meget bredt didaktikbegreb, som også er relativt 

individuelt tonet af den enkelte underviser – men som dog er centreret om en tydelig 

kerne af det klassiske brede didaktikbegreb.  

Denne kombination af et klassisk (mindre) bredt og et ’ultrabredt’ didaktikbegreb kan 

genfindes i uddannelsesbekendtgørelsens bestemmelse af kompetenceområdet almen 

undervisningskompetence, der har en kerne af klassisk bred almen didaktik 
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(kompetencemålet), omend med øget fokus på kompetencer frem for refleksion og kritik, 

suppleret af en endnu bredere orienteret fagkarakteristik, der omfatter en række andre 

læreropgaver. Det giver rum for fortolkning – og det rum har underviserne i den grad grebet.   
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 Albrechtsen, T. R. S. Progression  
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 Poulsen, J. A. Deduktive, induktive og abduktive aktiviteter  

 Poulsen, J. A. Funktionelle og formelle aktiviteter 

 Poulsen, J. A. Helheds- og elementprincippet  
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 Brodersen, P. Læreren som leder  
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 Nielsen, N.G. Planlægning  

Brodersen, P, Laursen, P.F. Agergaard, K. Nielsen, N.G. & Gissel, S.T. (red.) 2020. God og 

 effektiv undervisning. København, Hans Reitzels Forlag 

 Heri kapitlerne: 

 Agergaard, K. Indhold  

 Agergaard, K. Evaluering  

 Agergaard, K. Mål  

 Brodersen, P. Indledning  
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 Gissel, S.T. Lærerens brug af læremidler 

 Laursen, P. F. God og effektiv undervisning  

 Laursen, P. F. Rammefaktorer  

 Laursen, P. F. Grundopfattelser af undervisning og tre didaktiske modeller 

Braad, K.B. & Jakobsen, B. (red.) 2020. Undervisningskompetence. En grundbog til 

 læreruddannelsen, Frederiksberg, Samfundslitteratur 

 Heri kapitlerne: 

 Berg, M.S. Kroppens betydning for lærerens lederskab  

 Braad, K.B. & Jakobsen, B. Indledning 

 Braad, K.B. Didaktik – undervisningsplanlægningens praksis  

 Fougt, S.S. It og teknologiforståelse i skolen – et sammentænkt begrebsapparat

 Hansen, J.H, Jensen, C.R., Molbæk, M. & Schmidt, M.C.S. Inklusion, positioner  
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Lund, L. Lærerens professionelle didaktiske kompas 
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