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Forord 
Kundskabsformer, kulturanalyse og kropslighed. Disse tre ord danner centrale 

begreber i afhandlingen, som tre toner i en flertydig akkord. Ubestemmelig som 

dur, mol eller takt antydes alligevel en bestemthed i afhandlingens udgangspunkt, 

progression og slutning; der er noget med de tre ord. De udgør tre forskellige og 

dog relaterede måder at få noget til at lyde på, og den genklang, de tilsammen 

giver, er af både mislyde og træfpunkter, som får noget til at swinge. Mest af alt får 

de empirien til at bevæge sig. At flytte sig. Ud af notesbøger, diverse optagelser, 

hukommelsen og ned i teksten i en struktur, hvor informanters udsagn taler tilbage 

og på ny rammesætter anslaget. Kundskabsformer, kulturanalyse og kropslighed er 

således en måde at høre på; høre på kundskabernes intentioner og praksisser, høre 

på kulturernes selvforståelser og interpellationsformer, høre på strubernes udtale 

og kropslige lydlighed. I denne afhandling har jeg valgt at høre på sammenhænge 

mellem teori og praksis i læreruddannelsen. Utallige stemmer melder sig lige så 

hurtigt som et behov for at systematisere denne opgave, og således optages dele af 

afhandlingens veje hen imod analyserne af netop en præcisering; hvad jeg vælger 

at høre på, og hvordan jeg hører dette. 

På Professionsbacheloruddannelserne er der et stort frafald. En undersøgelse af 

AKF har påvist, at det skyldes de studerendes oplevelser af mangel på 

sammenhæng mellem teori og praksis mellem uddannelsesstedet og praktikstedet 

(Jensen and Haselmann 2010). Samtidig har der de sidste 15 år været en 

reformproces af Professionsbacheloruddannelserne i gang hen imod at gøre 

uddannelserne meriteringsdygtige i forhold kandidatuddannelser på universitetet 

ved at formulere krav om et professionsrettet Professionsbachelorprojekt med 

brug af videnskabelig metode og akademisk arbejdsmåde. Heraf antydes det, at 

Professionsbacheloruddannelserne oplever en intens diskussion af uddannelsernes 

kundskabsformer vedrørende akademisering, der afspejles i feltets forskellige 

kulturelle strukturer, som indebærer en kropsliggørelse af bestemte intentioner 

blandt undervisere, praktiklærere og studerende. 

Som lektor (på orlov) i de pædagogiske fag på lærer- og diplomuddannelsen har en 

motivation for at skrive afhandlingen ikke mindst været at komme til at forstå 

denne diskussion: ’Hvad er det, en lærerstuderende skal kunne?’ idet jeg i 

begyndelsen spurgte: ’Hvilken kundskabsform skal den lærerstuderende tilegne 

sig?’ Denne objektiverende tilgang afslørede imidlertid for mig, at jeg ønskede at 
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forstå diskussionen fra et bestemt perspektiv, som yderligere afslørede, at det felt, 

jeg trådte ind i, oplevede helt forskellige men internt kohærente måder at forholde 

sig til sammenhængene mellem teori og praksis, herunder forståelser af 

Professionsbachelorprojektets betydning. Min egen position var altså blot én 

blandt mange, og selvom dette er en erkendelse, som er velbeskrevet i 

metodelitteraturen, så er det – qua teori og praksis – noget andet at opleve det 

selv. Således er min baggrund både en udfordring for afhandlingens analyser og 

konklusioner, men ikke mindst en motivation og en ressource i forhold til feltets 

gatekeepers. Refleksionen over min egen position i feltet blev kvalificeret og 

struktureret af arbejdet med den teoretiske referenceramme, hvori 

kundskabsformer, kulturanalyse og kropslighed fra tre forskellige perspektiver også 

rammesætter forskerens forhold til feltet.  

Ph.d.-afhandlingens tekster er i projektperioden blevet fremlagt på to Work-in-

Progress-seminarer (WIP), hvor Tone Saugstad, Thomas Astrup Rømer, Peter 

Damlund Koudahl samt Per Fibæk Laursen og Mia Herskind venligt har leveret både 

udfordrende kritik og opbakning. En del af udfordringen bestod blandt andet i at på 

én gang reflektere over betydningen af min egen rolle i feltet og afhandlingens 

analyser, men også markere min egen position, ”så vi kan komme efter dig”. Den 

samme oplevelse have jeg også under mit forskningsophold ved Göteborg 

Universitet, da jeg nød at besøge Jan Bengtsson og Silwa Claesson samt Olav 

Eikeland ved Oslo og Akershus University College. Ved vejledninger og 

præsentationer i Jan og Silwas respektive forskernetværk blev min position som 

underviser mindre betonet og min danske identitet fremhævet, da de spurgte: 

”Hvorfor ligger læreruddannelsen ikke på universitetet i Danmark?” Således er WIP-

seminarerne og forskningsopholdet udfordringer af mig som del af et dansk 

uddannelsessystem og som feltarbejder af det jeg undersøger så gennemskueligt 

som muligt. 

Et andet centralt aspekt ved afhandlingens analyser af teori og praksis, og deraf 

med betydning for udviklingen af mit afsæt i kundskabsformer, kulturanalyse og 

kropslighed, er min deltagelse i universitære sammenhænge. Ud over 

forskningsopholdet i Göteborg og besøg i Oslo, så har jeg deltaget i en række ph.d.-

kurser på Københavns Universitet, Roskilde Universitet og Aarhus Universitet samt 

deltaget i konferencer i Danmark, Finland, Tyskland og Portugal. Dér har jeg mødt 

forskere og ph.d.-studerende, som i deres akademiske praksis og i de diskussioner, 
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jeg har deltaget i, har legemliggjort én generel form for teori- og praksisforståelse, 

nemlig den dialektiske, som jeg er blevet inspireret af. 

Et praksiselement som dette i min akademiske uddannelse mod en ellers 

abstraherende videnskabelighed er imidlertid stærkest manifesteret i samarbejdet 

med forskningsprojektet Bridging the Gap og her igennem mødet med projektets 

internationale panel og søsterprojektet om erhvervsuddannelserne. I arbejdet med 

Bridging the Gap har jeg deltaget i udarbejdelsen af undersøgelsesdesign, 

feltarbejde, rapportskrivning, teoriseminarer og projektgruppemøde med 

diskussioner om hypoteser, metoder og analyser på tværs af kvantitative, 

kvalitative og interventionsperspektiver, på tværs af Professionshøjskoler og 

universiteter, på tværs af lærer-, pædagog-, sygeplejerske- og ingeniøruddannelsen 

samt på tværs af speciale- og ph.d.-studerende, lektorer og professorer. Denne 

praksis tilbyder en masse arbejde, som på én gang udfordrer mit tidlige 

udgangspunkt og arbejdet med min egen afhandling – det kan være frustrerende 

men aldrig ensomt. Som et centralt tema i denne afhandling har processen 

imidlertid givet lyd til betydningen af, at der findes mange kundskabsformer både i 

det, vi undersøger, og i måderne, vi gør det på, som ikke mindst afspejler nogle 

kulturelle strukturer i den kropsliggørelse af feltarbejde, diskussionsform og tekst, 

som vi praktiserer. 

At bruge den flertydige akkord ’kundskabsformer, kulturanalyse og kropslighed’ har 

således fået en resonans frem i læreruddannelsen, og med denne afhandling 

sender jeg således lyde tilbage. I dette arbejde har jeg tilstræbt at placere min egen 

metode og position i forskningsfeltet, således at afhandlingen illustrerer, hvad jeg 

har valgt at høre på, og hvordan jeg hører dette. Det er dermed understreget, at 

dette er et valg, som kunne have været anderledes og givet andre analyser, men 

også at jeg er blevet valgt både til at skrive dette i forbindelse med Bridging the 

Gap og af informanterne i feltet, der med interesse takkede ja til at deltage. Hvilket 

jeg er taknemmelig for. 

Denne afhandling kunne således ikke have været gennemført uden en stor tak til 

min vejleder, lektor og ph.d. Lisbeth Haastrup, der flittigt og møjsommeligt har læst 

og kommenteret på tekstudkast i tre år – altid med en imødekommenhed og 

teoretisk forståelse for variation og fortolkning. Som ph.d.-studerende har jeg ikke 

kunnet ønske mig bedre arbejdsvilkår end at være en del af et team med adskillige 

mestrer omkring mig. Der er således også tak til alle i Bridging the Gap-projektet 

for et spændende samarbejde: Per Fibæk Laursen, Cathrine Hasse, Torben 
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Pilegaard Jensen, Aage Brinkjær, Helle Bjerg, Lene Storgaard Brok, Trine Kløvager 

Nielsen, Anne Katrine Kamstrup, Merete Munkholm, Winnie Pollack og Stine 

Larsen. Jeg skylder også tak til Johny Lauritsen, Tone Saugstad og Stina Løvgren 

Møllenbach, som i projektansøgningsfasen og gennemførelsen har støttet mit 

arbejde. I afslutningsfasen har jeg nydt godt af Liv Rolf Mertz kyndige 

gennemlæsninger. Endelig er jeg min familie; Benjamin, William og Maja 

taknemmelig for jeres glæde og overbærenhed med min distræthed i hele forløbet 

fra ansøgningen til forsvaret.  

 

 

Næstved, oktober 2012 

Lars Emmerik Damgaard Knudsen 
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Indledning: Læreruddannelsens problematik 
Læreruddannelsens problematik beskriver det forhold, at den lærerstuderende skal 

lære at være ’en god lærer’ ved at lære selv og lære andre i en vekslen mellem 

praktik- og uddannelsessted, samtidig med at den studerende skal opnå 

kompetencer til optagelse på et kandidatstudium. Det kendetegner således 

læreruddannelsens problematik, at flere politiske, fagpolitiske, pædagogiske og 

videnskabelige positioner forholder sig til de studerendes uddannelse til en 

profession og akademisering ved at fortolke de intenderede og praktiserede 

kundskabsformer i læreruddannelsen på gensidigt udelukkende måder. 

Afhandlingen betragter imidlertid læreruddannelsens problematik ud fra et 

spørgsmål om, hvordan de intenderede og praktiserede kundskabsformer er 

kulturelt struktureret og kropsligt forankrede, og dermed er det muligt at vise, 

hvordan bestemte kundskabsformer betones til fordel for visse livsformer i en 

dialektisk relation mellem de intenderede rammer og uddannelsens kropsligt 

forankrede praksis.  

I en almen forstand betegner en ’problematik’ ifølge Thomas Højrup (2002) en 

særlig og identificerende udfordring. Det betyder, at læreruddannelsen defineres 

og praktiseres i flere spændinger mellem ydre kulturelle relationer til 

uddannelsessystemet og indre relationer til fag og praktiksteder. Som kulturelle 

strukturer indebærer de ydermere, at uddannelsen til ’en god lærer’ og en 

akademisk Professionsbacheloruddannelse i henhold til Maurice Merleau-Ponty 

(2002) er kropsligt indlejrede praktiseringer af uddannelsens intenderede 

kundskabsformer, idet praktik- og uddannelsessteder på hver deres måder 

fortolker uddannelsens intenderede mål og midler. 

Afhandlingen omhandler således, hvordan denne problematik fortolkes og 

praktiseres på et institutionelt, individuelt og positionelt niveau. Det indebærer 

analyser af, hvordan problematikken repræsenteres i love og bekendtgørelser, 

studieordninger, undervisning, vejledning, praktikfag, studerendes skriftlige 

produkter samt i problemfeltets forskning om vidensformer, akademisering, 

professionsbegrebet og praksisorientering. Læreruddannelsens problematik bliver 

således ikke løst i denne afhandling, da en problematik ikke beskriver et problem 

med en løsning men derimod en igangværende proces, hvori forskellige svar 

positionerer og positioneres i en kulturel træg men dynamisk proces imod 

foranderlige mål. 
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TEORI OG PRAKSIS – FRA VIDENSFORMER TIL KUNDSKABSFORMER 
Udtryk for læreruddannelsens problematik er ofte forstået som et spørgsmål om 

teori og praksis i relation til uddannelsens vekslen mellem praktik- og 

uddannelsessted. Således har ikke mindst spørgsmålet om oplevelsen af 

sammenhænge mellem teori og praksis og frafald på uddannelserne været 

anledning til at gennemføre forskningsprojektet Bridging the Gap, som 

afhandlingen er en del af (Laursen, Jensen et al. 2008). Bridging the Gap 

undersøger fire Professionsbacheloruddannelser; sygeplejerske-, lærer-, pædagog- 

og ingeniøruddannelsen i et kvantitativt, kvalitativt og interventionsstudium. 

Baggrunden for projektet er Professionsbacheloruddannelsernes uforholdsmæssige 

store frafald, samt at indholdet og strukturen af uddannelserne er grundigt 

diskuteret de sidste ti år på Professionshøjskolerne – ikke mindst med henblik på at 

skabe uddannelser, som både svarer til professionernes problemstillinger men også 

med henblik på videreuddannelse og meriteringen (Jensen and Haselmann 2010).  

Denne afhandling skriver sig således ind i Bridging the Gap-projektets overordnede 

interessefelt og fokuserer på læreruddannelsens problematik som et spørgsmål om 

sammenhængene mellem intenderede og praktiserede kundskabsformer i 

læreruddannelsen. I denne tilgang skelner afhandlingen mellem ’vidensformer’ og 

’kundskabsformer’, som henholdsvis betegnelser for forholdet mellem teori og 

praksis og Aristoteles’ (1999) række af kundskabsformer. Forskellen er, at 

Aristoteles overskrider en skelnen mellem teori og praksis og formulerer 

kundskabsformer, som er relaterede og rettet imod forskellige dele af 

menneskelivet. Med denne tilgang opfattes læreruddannelsens problematik 

hverken via en modsætning eller sammensmeltning men en dialektik mellem teori 

og praksis, idet både praktik- og uddannelsessteder antages at indeholde både 

teori og praksis. Tilsvarende antages det, at uddannelsens orientering mod både 

lærerprofessionen og videreuddannelse hverken beskriver en modsætning eller 

sammensmeltning men derimod en relation, der er med til at beskrive dem begge.  

På den baggrund analyserer afhandlingen to fjerdeårsstuderendes sidste praktik og 

Professionsbachelorprojekt, da de står ’på toppen’ af deres uddannelse. Herfra har 

afhandlingen udsigt til at betragte, hvilke kundskabsformer uddannelsen på sin side 

intenderer, og hvilke der opleves meningsfulde og praktiseres på praktik- og 

uddannelsesstederne og af de studerende selv. Den sidste praktik og 

Professionsbachelorprojektet er både slutningen af uddannelsen og en næsten 

begyndelse på arbejdslivet, hvilket er en skærpet anledning til, at positionerne i 
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læreruddannelsen på dette tidspunkt og på disse steder kan kæmpe om 

anerkendelse og dermed øge spændingerne i læreruddannelsens problematik. 

Praktiseringen af de intenderede kundskabsformer beskriver således to 

dannelsesformer, som indeholdes i læreruddannelsens problematik, nemlig 

professionsdannelsen og den akademiske dannelse, idet praktikken og 

Professionsbachelorprojektet aktualiserer de intenderede og praktiserede 

kundskabsformer hen imod at blive ’gode lærere’ som henholdsvis rettet imod 

professionen og videreuddannelse. Dannelse eller Bildung forstås her ved hjælp af 

dannelsens mål, Bild, og proces, -ung, og angiver et dannelsesbegreb, der i 

afhandlingen forstås som en vekselvirkning mellem individ og omverden, hvori de 

skaber og skabes af hinanden (Løvlie 1999; Løvlie 2002a; Korsgaard 2004). På 

baggrund af Løvlie og Merleau-Ponty betragtes dannelse ved hverken at reducere 

det til individets immanente perception eller omverdenens transcendente 

socialisation men netop som en dialektisk proces mellem dannelsens proces og 

produkt henholdsvis individuel intentionalitet og kulturelle former (Knudsen 2005a; 

Knudsen 2005b; Knudsen 2008). 

I modsætning til de øvrige Professionsbacheloruddannelser, så har de studerende 

på læreruddannelsen del i dannelsesspørgsmålet som en part af lærerarbejdet selv. 

Læreruddannelsen er således velegnet som genstandsfelt i undersøgelsen af, hvilke 

kundskabsformer der intenderes og praktiseres i dannelsesspørgsmålene, fordi de 

krydser hele vejen over fra Bolognaprocessen, til Læreruddannelseslovene, 

studieordninger, undervisningen, vejledningen, studerendes undervisningsplaner, 

Professionsopgaver og Professionsbachelorprojekter etc. Afhandlingen forudsætter 

netop ingen determinisme i denne dannelsesproces men derimod et dialektisk 

forhold mellem de institutionelle, individuelle og positionelle niveauer i de 

kulturelle strukturers kropslige praktiseringer af de intenderede kundskabsformer.  

Som i talrige uddannelser skelnes i Professionsbacheloruddannelserne mellem 

vidensformerne teori og praksis. Qua deres formbeskrivelser udtrykkes de på 

forskellige specifikke måder med flere forskellige forståelser af forholdet der 

imellem. Disse forskelle afspejler ikke mindst kulturelle strukturer, som ikke blot 

findes mellem stater og systematiseres gennem Bolognaprocessen men også 

mellem stater, uddannelsesinstitutioner, undervisere, praktiklærere og studerende. 

Professionsbacheloruddannelsens fremmeste udtryk for en akademisering af 

læreruddannelsen ligger i Professionsbachelorprojektet men kan ledes tilbage til 

læreruddannelsesloven fra 1966 med stigende adgangskrav og de formelle titler 
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’studerende’ frem for ’elever’. Afhandlingen afgrænser sig imidlertid tidsligt i 

undersøgelsen af denne proces til læreruddannelseslovene fra 1997 og 2006 samt 

aftaleteksten om ny læreruddannelse fra 2012. Dette fokus skyldes, at der med 

Professionsbachelorprojektets indførelse i 1997, dets stadfæstelse i 2006 og 

yderligere konsolidering i 2012 er en lejlighed til netop at betragte vidensformerne 

i et perspektiv af akademisering, sådan at kravene om brug af videnskabelig 

metode og akademisk arbejdsmåde begribes teoretisk og professionsfagligt og 

praktiseres på uddannelsesstedet. 

Læreruddannelsens akademiske identitet bliver således til i 2001 med indførelsen 

af betegnelsen Professionsbacheloruddannelse for de Mellemlange Videregående 

Uddannelser. Derved identificeres uddannelserne med den angelsaksiske term 

bachelor og sættes i forhold til universitetsstandarder med hensyn til struktur, form 

og indhold, som det særligt fremgår af indførelsen af Professionsbachelorprojektet 

og brug af ’videnskabelig metode’ og ’akademisk arbejdsmåde’ 

(Undervisningsministeriet 2001; Undervisningsministeriet 2007). På baggrund af 

Dansk Kvalifikationsramme For Videregående Uddannelser kan en nærmere 

forståelse af problematikken ved Professionsbacheloruddannelsernes vidensformer 

beskrives ved at sammenligne uddannelsen med de intenderede vidensformer på 

universitetsbacheloruddannelsen.1 På universitetet intenderes overvejende en 

                                                           
1
 For at sammenligne de intenderede videns- og færdighedsniveauer på 

Professionsbacheloruddannelser og universitetsbacheloruddannelser refereres herunder til 
Dansk Kvalifikationsramme for Videregående Uddannelser. Heraf fremgår det, at der på 
områderne vidensfelter, færdigheder og formidling skelnes eksplicit mellem uddannelserne:  
”Professionsbachelorgrad: Vidensfeltet: Skal have udviklingsbaseret viden om professionens 
og fagområdets praksis og anvendt teori og metode. Forståelses- og refleksionsniveauet: 
Skal kunne forstå praksis, anvendt teori og metode samt kunne reflektere over 
professionens praksis og anvendelse af teori og metode. Typen af færdigheder: Skal kunne 
anvende fagområdets metoder og redskaber og skal mestre de færdigheder, der knytter sig 
til beskæftigelse inden for professionen. Vurdering og beslutning: Skal kunne vurdere 
praksisnære og teoretiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante 
løsningsmodeller. Formidling: Skal kunne formidle praksisnære og faglige problemstillinger 
og løsninger til samarbejdspartnere og brugere. 
Bachelorgrad: Vidensfeltet: Skal have forskningsbaseret viden om teori, metode og praksis 
inden for et eller flere fagområder. Forståelses- og refleksionsniveauet: Skal kunne forstå og 
reflektere over teori, videnskabelige metoder og praksis. Typen af færdigheder: Skal kunne 
anvende et eller flere fagområders videnskabelige metoder og redskaber samt kunne 
anvende generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for fagområdet/erne. 
Vurdering og beslutning: Skal kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt 
begrunde og vælge relevante analyse- og løsningsmodeller. Formidling: Skal kunne formidle 
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bacheloruddannelse, som er fokuseret på refleksion over teori, metode og analyse. 

Professionsbacheloruddannelserne er på sin side mindre teoretisk orienterede men 

ikke mindre udfordrende, idet der her intenderes uddannelser, som både er 

fokuseret på refleksion over og anvendelse af teori og praksis samt tilegnelsen af 

relevante praktiske færdigheder. I en skelnen mellem teori og praksis kendetegnes 

universitetsuddannelserne altså ved overvejende fokusering på teoretiske 

vidensformer, mens Professionsbacheloruddannelserne er fokuseret på både teori 

og praksis.  

I et perspektiv af Aristoteles’ kundskabsformer er det værd at bemærke, hvordan 

de to uddannelser begge indeholder både teori og praksis, hvilket peger på, at det 

altså ikke er dér, at forskellen mellem uddannelserne begrebsligt ligger. Hver 

uddannelse henvender sig derimod til forskellige områder gennem 

Professionsbacheloruddannelsens ’praksisnære’ handlingsorientering på baggrund 

af ’udviklingsbaseret viden’ i forhold til universitetsbacheloruddannelsens 

begrundelser for ’analyse- og løsningsmodeller’ med udgangspunkt i 

’forskningsbaseret viden’. Der er således tale om to forskellige former for opgaver, 

som de to uddannelser sigter at kvalificere til gennem former for viden, som både 

består af teori og praksis. 

For Professionsbacheloruddannelsernes vedkommende er opgavens bredde særlig 

markant, og deraf melder den sig som et spørgsmål om, hvordan denne bredde skal 

forstås og praktiseres. For læreruddannelsen er det yderligere kendetegnende, at 

uddannelsen selv har et sprog for uddannelse, dannelse, pædagogik, didaktik og 

læring, og derved er der i læreruddannelsens problematik omkring de intenderede 

og praktiserede kundskabsformer en særlig opmærksomhed omkring forløb, 

progression, struktur, læring, vejledningen, undervisningen, bedømmelsen og 

uddannelsespolitiske intentioner og vilkår i modsætning til de øvrige 

Professionsbacheloruddannelser. 

PROBLEMFELT: UDFORDRINGER AF LÆRERUDDANNELSENS 

KUNDSKABSFORMER 
Rammen for Professionsbacheloruddannelser og universitetsbacheloruddannelser i 

Dansk Kvalifikationsramme For Videregående Uddannelser repræsenterer ikke et 

isoleret dansk uddannelsessystem. Det skal derimod forstås i sammenhæng med, 

                                                                                                                                                      
faglige problemstillinger og løsningsmodeller til både fagfæller og ikke-specialister” 
(Styrelsen for Universiteter og Internationalisering 2008). 



17 
 

at det danske uddannelsessystem også før Bolognaprocessen har stået i relation til 

andre stater men indrettes på en særlig måde efter konkrete danske 

omstændigheder og relationer. Bolognaprocessen begyndte i 1999 med fire lande, 

men i dag er der 47 medlemslande, som frivilligt koordinerer deres uddannelser 

efter EHEA, heriblandt: ”At udvikle og implementere ECTS-meritsystemet for at 

fremme den europæiske studentermobilitet” (EHEA 2012).2 

Dermed understreges, at Professionsbacheloruddannelser både skal ses i forhold til 

indre relationer mellem Professionsbacheloruddannelserne og 

universitetsbacheloruddannelserne samt mellem de enkelte 

Professionsbacheloruddannelser, herunder relationer mellem 

uddannelsesstederne og deres kulturelle strukturer. Derudover er der også ydre 

relationer mellem den danske stat og andre staters uddannelsessystemer (Højrup 

1995). Med hensyn til de ydre relationer så er Bolognaprocessen med til at 

eksemplificere den nuværende interpellationsform, som særlig betoner 

angelsaksiske akademiseringsreformer. Forud for Bolognaprocessen fremmede 

Danmarks EF/EU-medlemskab en del af de samme mål om europæisering og 

mobilitet, og selvom Bolognaprocessen ikke formelt er en del af EU men i et vist 

omfang har sammenfaldende mål for uddannelse, så støtter EU-processen blandt 

andet gennem midlerne fra Erasmus og Livslang Læring (Dint 2012).  

Med hensyn til indre relationer, så har Bolognaprocessen og EU’s mål for 

uddannelse ført til, at Danmark har reformeret sit uddannelsessystem. Fx 

                                                           
2 Bolognaprocessens målsætninger: ”1. At udvikle letlæselige og sammenlignelige 

uddannelsesbeskrivelser og uddannelsesbeviser, så det bliver nemmere at få adgang til 
uddannelse eller arbejde i Europa. 2. At udvikle en gradsstruktur i uddannelsessystemet, 
der omfatter tre niveauer, dvs. bachelor, kandidat og ph.d. 3. At udvikle og implementere 
ECTS-meritsystemet for at fremme den europæiske studentermobilitet. 4. At fremme 
europæisk mobilitet for studerende, undervisere, forskere og administrativt personale ved 
at fjerne mobilitets-forhindringer. 5. At fremme samarbejde om kvalitetssikring af 
uddannelse ved at udvikle sammenlignelige kriterier og metoder. 6. At styrke den 
europæiske dimension i uddannelserne ved at fremme udviklingen af fælleseuropæiske 
kursusforløb og ”joint degrees”. 7. At sætte fokus på livslang læring, fordi opkvalificering af 
borgerne forbedrer Europas konkurrenceevne og sikrer den sociale sammenhængskraft og 
lige muligheder. 8. At inddrage uddannelsesinstitutionerne og de studerende som aktive og 
konstruktive parter i gennemførelsen af Bolognaprocessen. 9. At fremme 
tiltrækningskraften ved at øge konkurrenceevnen for europæisk videregående uddannelse 
både over for europæiske studerende og studerende fra resten af verden. 10. At sætte 
fokus på forskningsuddannelse og øge synergien mellem forskning og uddannelse i Europa”. 
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akkrediteres Professionsbacheloruddannelserne af Danmarks Evalueringsinstitut 

(EVA), og i 2007 blev akkrediteringsrådet nedsat, hvis formål det er at sikre og 

dokumentere kvalitet og relevans af videregående uddannelser gennem en faglig 

vurdering ud fra centralt fastsatte kriterier for kvalitet af eksisterende og nye 

uddannelser (Ministeriet for Videnskab 2007; Undervisningsministeriet 2009). Det 

betyder, at der med læreruddannelsesloven fra 2006 er formelt adgang til at læse 

en kandidatuddannelse på universitetet (EVA 2003). Uddannelsens fag udregnes nu 

i ECTS-point (European Credit Transfer System) i modsætning til 1997-lovens 

udgangspunkt i årsværk, og i forlængelse heraf kaldes uddannelsen for 

Professionsbachelor eller på engelsk Bachelor of Education 

(Undervisningsministeriet 2009). Ydermere er læreruddannelsens praksisnære 

praktikfag også en del af en generel akademisering, idet praktikken afsluttes med 

en Professionsopgave, som en del af de lærerstuderendes progression hen imod 

Professionsbachelorprojektet og ’brug af videnskabelig metode’ 

(Undervisningsministeriet 2007). For linjefagenes vedkommende betyder 

akademiseringen, at der opstår muligheder for at søge om merit på en 

kandidatuddannelse i et bestemt fag, hvilket fremmer linjefaglighedens status og 

selvbevidsthed i forhold til obligatoriske fag på læreruddannelsen (Hemmingsen, 

Jakobsen et al. 2008). 

Med hensyn til forholdet mellem de indre og ydre relationer, så har 

Bolognaprocessens frivillige koordinering af uddannelsessystemerne ført til 

forskellige undtagelser afhængigt af lokale, historiske betingelser. I Danmark kan 

studerende på Professionsbacheloruddannelsen til Ingeniør kalde sig 

Diplomingeniører i modsætning til flere af de øvrige 

Professionsbacheloruddannelser. Derudover er det ikke alle 

Professionsbacheloruddannelser, der begrænser sig til at vare 3 år, som 

Bolognaprocessen intenderer. Således heller ikke læreruddannelsen, der varer 4 

år.3 En yderligere undtagelse er, at fx Aarhus Universitet har indført regler om, at 

                                                           
3 I modsætning til ’3+2+3’-gradsstrukturen i uddannelsessystemet, jf. Bolognaprocessens 

mål nr. 2 (bachelor efter 3 år, kandidat efter 2 år, ph.d. efter 3 år), så varer en 
professionsbacheloruddannelse i Danmark mellem 3½ og 4 år. Indførelsen af benævnelsen 
professionsbacheloruddannelse sikrer om ikke efterlevelsen af mål nr. 2, så i hvert fald, at 
Danmark bruger benævnelser for uddannelserne, som viser, at det danske 
uddannelsessystem lever op til flere af de øvrige mål vedrørende mobilitet, således at 
studerende kan gå videre til en kandidatuddannelse efter en 
professionsbacheloruddannelse. 
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Professionsbachelorer må bestå af en suppleringsuddannelse for at studere på 

Institut for Uddannelse og Pædagogik (IUP 2011). Disse suppleringsuddannelser er 

imidlertid defineret som deltidsuddannelser og er derved underlagt en 

deltagerbetaling (Ministeriet for Videnskab 2009). Dette afspejler ikke-

mobilitetsfremmende inkonsekvens, idet læreruddannelsen er en 

bacheloruddannelse, der ikke anerkendes på universitetet 

(Undervisningsministeriet 2007; University College Sjælland 2010). 

Læreruddannelsen står således som en Professionsbacheloruddannelse over for 

nogle strukturelle forhindringer med henblik på anerkendelse af uddannelsen som 

tilstrækkelig videnskabelig – en udfordring som ikke blot er udtryk for, at 

uddannelsen er organiseret eller institutionaliseret uhensigtsmæssigt, selvom den 

verserende diskussion om en forskningsbaseret læreruddannelse kunne antyde 

dette (Rasmussen and Qvortrup 2012). Som et eksempel på, at udfordringen også 

består af en række kulturelle strukturer, så fremgår det fx af regeringens forslag til 

en ny læreruddannelse, at argumentet for at bevare læreruddannelsens 

institutionalisering på Professionshøjskolerne er, at læreruddannelsen skal sikre en 

lokal forankring i det lokalmiljø, som uddannelsen leverer lærere til 

(Uddannelsesministeriet 2012), og som Rasmussen og Qvortrup siger, så har 

universiteterne ikke evne til at varetage praktikfagets del af denne funktion. Deraf 

ses antydningen af nogle bestemte kulturelle forståelser af uddannelsens mål og 

midler, som faktisk overskrider Bolognaprocessens intentioner i modsætning til 

lande som Norge, Sverige og Finland, der tilsyneladende ikke opfatter 

universiteternes evner som utilstrækkelige, hvad angår at varetage praktikfagets 

forankring i lokalmiljøet eller den konkrete praksis, som uddannelsen skal føre til og 

indeholde.  

Som en indledning til afhandlingens tilgang til at forstå problemfeltet præsenteres 

herunder en kort skitse af afhandlingens teoretiske reference- og analyseramme, 

som derefter positioneres i forhold til udvalg af problemfeltets øvrige forskning. 

EN TEORETISK RAMME AT FORSTÅ MED 
Der er med andre ord ikke blot objektive kundskabsformer eller objektiverende 

kundskabsformer på spil, når man skal forstå, hvilke kundskabsformer 

læreruddannelsen intenderer, idet der findes tilsvarende diskussioner på 

institutionelt niveau mellem uddannelsessteder og praktiksteder om, hvilke 

kundskabsformer der er mest hensigtsmæssige eller måske ligefrem antages at 
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være de eneste rigtige. Ved at forstå relationen mellem teori og praksis med 

Jorgensens (2005) fire filosofiske modeller,4 så handler en objektiverende skelnen 

mellem teori og praksis om en dikotomi, der forudsætter, at teori og praksis er 

modsætninger. Teori og praksis kan imidlertid også opfattes som polære, dvs. at 

teori og praksis som uforudsigeligt relaterede og opstået ved tilfælde. Teori og 

praksis kan yderligere også ses som fusionære, dvs. som irrelevante at adskille og 

derfor orienteret imod normative mål. Endelig kan relationen mellem teori og 

praksis ifølge Jorgensen (2005) betragtes dialektisk, hvilket vil sige, at teori og 

praksis er gensidigt afhængige og dog analytisk forskellige (Jorgensen 2005).  

På Professionsbacheloruddannelserne og i Professionsbachelorprojektet samt 

uddannelseslederen på det undersøgte læreruddannelsessted intenderer en 

dialektisk relation mellem teori og praksis: 

”§5 Stk. 2. Målet med praktikken er at skabe en kobling mellem teori og 

praksis med henblik på, at den studerende erhverver teoretisk funderede 

praktiske færdigheder i at forberede, gennemføre og evaluere 

undervisningsforløb” (Undervisningsministeriet 2007). 

”Bilag 6 1.1. Lærerfaglig undersøgelseskompetence til:… d) at indsamle, 

behandle og anvende relevant empiri fra skolevirkeligheden i form af 

oplevelser, erfaringer og viden fra praktikken og anden praksis, e) at 

sammentænke og anvende faglige og pædagogiske teorier, begreber og 

metoder og f) at begrunde og argumentere for lærerfaglige handlinger med 

professionel indsigt og kritisk distance i et udviklingsperspektiv” 

(Undervisningsministeriet 2007). 

”Professionsopgaven knytter faktisk teori og praksis, meget tæt sammen, 

fordi det er en undersøgelse af en problemstilling, en undren, som den 

studerende har mødt, i professionen, i praksis, i praktikken, hvor vi så stiller 

krav om, at den studerende undersøger det, også ved hjælp af teori. Hvor 

man kan sige i den gamle læreruddannelse og tidligere var det måske mere 

sådan muligt for studerende og skrive en praktikopgave om mine oplevelser i 

praktikken, sådan lidt fra A til Z, eller A til Å. (…) Der var ikke på samme måde 

krav om refleksioner og analyser, og det er jo naturligt, når man er et led, 

                                                           
4
 En samlet præsentation af de fire teori- og praksismodeller uddybes teoretisk og empirisk i 

’Analyserammen’ og ’Analyse’. 
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eller når man er på en uddannelse, at man så også analyserer ved hjælp af 

teori” (Interview, uddannelsesleder s, 16. december 2010). 

Denne dialektiske relation mellem teori og praksis fremgår således af 

Bekendtgørelsens betoning af at ’koble’ teori og praksis ved at ’indsamle empiri’ og 

’anvende teori’ med en ’kritisk distance’. Dette understreges af 

uddannelseslederens krav om at ’undersøge med teori’ samt at ’reflektere og 

analysere’ ’oplevelser’ ’ved hjælp af teori’. Den dialektiske teori- og 

praksisforståelse forholder sig således til givne spørgsmål ved at tage udgangspunkt 

i både teori og praksis og særligt vekselvirkninger der imellem i en kritisk distance 

(Jorgensen 2005). Dette forhold ved læreruddannelsen giver anledning til at forstå 

vidensformerne i læreruddannelsen ved ikke blot teoretiske eller praktiske 

karakteristika, men ved at tage udgangspunkt i en udbredt dialektisk 

kundskabsformfilosofi, som findes hos Aristoteles (Aristoteles 1946; Aristoteles 

1999; Eikeland 2008).  

Aristoteles skelner ikke mellem teori og praksis, og kundskabsformerne forstås som 

relaterede til deres brug, konkretisering og praksis. De optræder således ikke blot 

som abstrakt tanke, logos, men som en del af et konkret sted, topos. Inspireret af 

Aristoteles er forståelsen af læreruddannelsens udfordring således ikke at 

diskutere, om uddannelsen skal være mere teoretisk eller praktisk, men hvordan, 

hvor og hvornår teori og praksis er relaterede eller med andre ord; hvilke 

dialektiske kundskabsformer, der overvejende kendetegner uddannelsen. 

Læreruddannelsens vekslen mellem praktik- og uddannelsessteder er en anledning 

til at forstå, hvilke kundskabsformer der intenderes og praktiseres, fordi de to 

steder i udgangspunktet forholder sig forskelligt til uddannelsens dele, henholdsvis 

praktikstedets krav til at handle og uddannelsesstedets krav til at reflektere. Den 

dialektiske teori- og praksismodel antager, at begge krav gælder for begge steder, 

dvs. at de studerende på praktikstedet såvel som uddannelsesstedet både handler 

og reflekterer. Den kulturelle forskel mellem praktik- og uddannelsesstederne 

ligger i de forskellige situationer, som de studerende bliver en del af. Dermed kan 

praktik- og uddannelsesstederne kendetegnes ved at fremme forskellige vilkår for 

studerende med forskellige livsformer (Højrup 2003), idet praktiklærere og 

undervisere, elever og medstuderende etc. skaber bestemte betingelser for, hvilke 

kundskabsformer der praktiseres. Således kan læreruddannelsens udfordringer 

vedrørende hvilke kundskabsformer, der intenderes, ses som et spørgsmål om, 

hvordan kundskabsformerne er kropsligt forankrede, når de studerende veksler 
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mellem praktik- og uddannelsesstederne som forskellige, konkrete, fysiske miljøer, 

de bliver en del af, og som bliver en del af dem (Merleau-Ponty 2002). 

PROBLEMFELTETS FORSKNING 
På baggrund af det skitserede problemfelt præsenteres i det følgende en række 

teoretiske positioner i problemfeltets forskning. Præsentationen er struktureret 

efter tre centrale områder; 1) ’vidensformer i læreruddannelsen’ i et pædagogisk 

filosofisk perspektiv og ’Professionsbachelorprojektet’ i et empirisk perspektiv. Og 

2) ’akademiseringsreformerne’5 og ’Læreruddannelsen som bacheloruddannelse til 

en profession’ i et historisk perspektiv, hvilket afsluttes med; 3) ’læring og 

praksisorientering’ i et pædagogisk og sociologisk perspektiv. Afhandlingen 

forholder sig til disse perspektiver på forskningen fra henholdsvis Aristoteles’ 

kundskabsformfilosofi, Højrups kulturanalyse og Merleau-Pontys 

kropsfænomenologi. Dette giver herefter anledning til at bestemme afhandlingens 

egen videnskabsteoretiske position og metode. 

VIDENSFORMER I LÆRERUDDANNELSEN 
Professionsbacheloruddannelsernes og læreruddannelsens vidensformer er 

velkendte analyseobjekter i feltets forskning; særligt i den pædagogiske sociologi 

og filosofi, hvor ikke mindst teori- og praksisrelationen er genstand for en nærmest 

uendelig række af artikler, bøger, forskningsprojekter, analyser og teorier. En 

Google-søgning på ’Theory and practice’ giver over 2 millioner hits, og en søgning 

på www.statsblioteket.dk over 300.000 hits på bøger og artikler. ’Teori og praksis’ 

er ganske enkelt et klassisk emne inden for filosofi og uddannelsesforskningen. Det 

kan ledes tilbage til rationalismen og empirismens måder at skelne mellem viden 

og erfaring. Descartes (Descartes 1998)’ (1998) argument for at adskille res 

extensa, det udstrakte, fra res cogitans, sjælen, er en således en separation af, hvad 

vi kan vide med sikkerhed, og vi kun kan erfare sanseligt og derved upålideligt 

(Descartes 1998). Hume (1969) foreslår derimod, at viden grundlægges i erfaringen 

men styret af et princip om kausalitet, hvorved et teoretisk udgangspunkt er 

styrende for erfaringens ellers fluktuerende vej til viden (Hume 1969).  

                                                           
5
 I modsætning til Rasmussen (2009) fastholder jeg begrebet ’akademisering’ frem for 

’forskningsbaseret’ om læreruddannelsens reformproces fra læreruddannelsen i 1966 til 
aftaleteksten om ny læreruddannelse i 2012, fordi ordet ’akademisk’ (og ikke 
’forskningsbaseret’) er gennemgående, da de lærerstuderende skiftede status fra ’elever’ til 
’studerende’, og fra 1997 indførtes en ’akademisk’ ’Professionsbacheloropgave’ (Thejsen 
and Rasch-Christensen 2011). 
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I uddannelsesforskningen har denne epistemologiske og ontologiske diskussion 

inspireret funktionalismen, heriblandt Durkheim (1975), til at skelne mellem 

videnskab, praktisk teori og praksis som kunst med henblik på at organisere 

uddannelsessystemet mest effektivt (Durkheim 1975; Guneriussen 2000). Dewey 

(1938) havde samme udgangspunkt men med en modsat konklusion, nemlig at det 

er erfaringen, der er det centrale både i oplevelsen og teorien – de er således 

gradsforskellige men ikke væsensforskellige (Dewey 1938). I et filosofisk perspektiv 

tager Jorgensen (2005) imidlertid fat på denne omfattende diskussion ved at forstå 

relationerne mellem teori og praksis på fire forskellige måder; dikotomi, polaritet, 

fusion og dialektik, hvilket uddybes i afhandlingens ’Analyseramme’.  

I det følgende har jeg valgt at tage udgangspunkt i en bestemt del af forskningen i 

feltet ’vidensformer i relation til læreruddannelsen’ samt 

’Professionsbachelorprojektet i Professionsbacheloruddannelserne’, nemlig 

Rasmussen (et al.) (2007, 2009, 2010, 2012), Dale (2008) og Grossman (et al.) 

(2008) samt Møller (2005) og Klausen (2010). Som forskellige sociologiske, 

filosofiske og pædagogiske perspektiver repræsenterer Rasmussen, Dale og 

Grossman centrale måder i feltet at forstå og undersøge forholdet mellem teori og 

praksis som vidensformer i læreruddannelsen. Herefter præsenteres Møllers og 

Klausens undersøgelser af Professionsbachelorprojektet som et udtryk for et 

specifikt område af de intenderede og praktiserede kundskabsformer i 

læreruddannelsen. Afsluttende perspektiveres feltets forskning vedrørende 

kundskabsformer i læreruddannelsen fra et aristotelisk perspektiv (Eikeland 2006, 

2008). 

I en nutidig formulering af Durkheims funktionalistiske vidensformer argumenterer 

Rasmussen, Kruse et al. (2007) i et Luhmann-perspektiv for at skelne mellem 

videnskabelig viden, refleksionsviden og praksisviden (Durkheim 1975; Guneriussen 

2000; Rasmussen, Kruse et al. 2007; Rasmussen 2009). Den videnskabelige viden er 

teoretisk og ikke anvendelig for praksis til forskel fra refleksionsviden, der er teorier 

om praksis og praksisviden udviklet på baggrund af erfaring. Disse vidensformer 

skelnes fra hinanden ved at tilskrive hver vidensform en bestemt kode, som 

angiver, på hvilke måder vidensformerne forstår sig selv og begrebsmæssigt skal 

forstås i forhold til de andre koder. Koderne formuleres som henholdsvis: 

sand/falsk, vejledende/ikke-vejledende, brugbar/ikke-brugbar. På den måde 

beskriver vidensformer funktionerne ved universiteternes, Professionshøjskolernes 

og (her) grundskolernes forskellige måder at vide noget på, idet forskeren skelner 
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mellem sandt/falsk, læreren mellem brugbar/ikke-brugbar, og der imellem findes 

læreruddannelsens refleksionsviden, som forholder sig til begge koder i sin egen 

kodeform; vejledende/ikke-vejledende. Funktionen af lærerens arbejde er elevens 

læring, og han/hun er ikke, som forskeren, forpligtet på sandheden som kriterium. 

Teori og praksis som vidensformer kan kun skilles fra hinanden på teorisiden som 

refleksionsviden, og dermed kiler refleksionsviden sig ind mellem teori og praksis 

som den tredje og læreruddannelsens vidensform (Tingholm and Rasmussen 2010). 

Der er et uddannelsespolitisk aspekt af Rasmussens forskning, idet han deltager i 

forskellige råd og nævn og ikke mindst giver anbefalinger om, at den 

seminariebaserede læreruddannelse i Danmark, som han hævder ikke lever op til 

det moderne videnssamfund, ikke skal akademiseres men forskningsbaseres og 

dermed bringes på niveau med læreruddannelserne i de andre nordiske lande 

(Rasmussen 2009; Christensen, Pontoppidan et al. 2012; Rasmussen and Qvortrup 

2012). Uddannelsen skal derved ikke gøres mere teoretisk men skal introducere de 

studerende til relevant teori om, hvad der virker; ”what works” frem for blot 

holdningsbaseret, filosofisk viden, som han kritiserer Pædagogikfaget ikke knytter 

til lærerprofessionens praksis (Rasmussen 2009). 

I modsætning til Rasmussens et al. (2007, 2010) entydige skelnen mellem teori og 

praksis, integrerer Dale (2009) med inspiration fra Dewey den teoretiske og 

praktiske fornuft i hinanden i tre kompetenceniveauer for læreren og skolen som 

en rationel organisation; K1, K2 og K3. Didaktisk rationalitet betyder således at 

oprette en indre, funktionel relation i forholdet mellem lærer og elev og den 

ønskede, målrettede udvikling af eleverne (Dale 2009: 35). Den didaktiske 

rationalitet henviser til en pædagogisk bevidsthed og refleksion, der definerer 

kompetenceniveauerne: K1 er at gennemføre en praktisk undervisning samt 

læringsaktiviteter under en vis handlingstvang og med en særlig vægt på relationen 

mellem lærer og elever i en asymmetrisk kompetence. K2 beskriver lærerens evner 

til at planlægge og konstruere undervisningsprogrammer, herunder at overveje 

undervisningsmål og evaluere undervisning i relation til overordnede læreplaner. 

Det foregår i et interagerende kollegium af kommunikation mellem lærerne som 

kolleger i en symmetrisk kompetence. K3 betegner niveauet for professionens 

grundlag i form af teori, teoriudvikling samt at fremføre argumenter, kritisere 

standpunkter, diskutere begreber. Teorier opfattes som en systematiseret 

forståelse af virkeligheden og et fælles sprog til refleksion (Dale 2009). I 

modsætning til Rasmussen et al. (2007, 2010), så forudsætter Dale en dialektik 
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mellem teori og praksis på de tre kompetenceniveauer, idet hvert 

kompetenceniveau både beskriver et refleksions- og et praksisniveau. Tilsammen 

udgør de lærerens professionalitet, idet Læreren skal evne at gennemføre en 

undervisning (K1), planlægge den med kolleger (K2) samt deltage i 

forskningspraksisser og konstruere didaktisk teori (Dale 2009). 

På et empirisk niveau for forståelsen af ikke blot lærerens vidensformer men også 

læreruddannelsens organisering med henblik på at skabe sammenhæng mellem 

teori og praksis har der siden Dewey været beskrevet et behov for eksplicitte 

forbindelser mellem undervisning og praktikophold (Dewey 1938). I dag 

argumenterer Darling-Hammond et al. (2005), Grossman et al. (2008) og 

Hammernes (2006) for at forstå denne forbindelse med begrebet coherence:  

”the degree to which central ideas regarding teaching and learning are shared 

by all the individuals involved in educating teachers and the degree to which 

learning opportunities are organized both conceptually and logistically towards 

these goals” (Grossman et al. 2008: 274).  

Den aktuelle baggrund for disse forskeres arbejde er i en amerikansk kontekst, at 

New York State Education Department forsøger at styrke praktikopholdet ved at 

forlænge perioden i praktik til trods for, at forskning ifølge Grossman et al. (2008) 

viser, at praktik ofte er den svageste del af uddannelsen, fordi den består af meget 

uklare mål, som kan gøre det vanskeligt for de studerende at opleve coherence 

mellem undervisningen og praktikken (Zeichner and Tabachnik 1981; Britzman 

1990). Undersøgelserne viser, at selv studerende med erfaring i at undervise 

oplever manglen på coherence mellem undervisning og praktik som et problem, og 

at de derfor oplever socialiseringen på praktikstedet som stærkere (Grossman et al. 

2008). Når de studerende derimod oplever coherence, så får de tilsvarende mere 

ud af deres uddannelse (Koerner, Rust et al. 2002 ; LaBoskey and A. E. Richert 2002 

). Grossman et al. (2008) finder således:  

”What may matter most is the degree to which candidates are asked to 

engage in thoughtful directed assignments in their coursework that relate 

directly to their fieldwork (no matter how many hours of fieldwork required) 

rather than the number of hours of fieldwork they are required to complete” 

(Grossman et al. 2008: 279). 
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Oplevelsen af coherence mellem undervisning og praktikopholdet fremmes således 

i høj grad af praktiklærernes erfaringer, observationer af den studerende og møder 

med uddannelsesstedets undervisere. Det skaber imidlertid ikke en oplevelse af 

coherence, hvis praktikopholdet gøres længere. Det gør derimod undervisningens 

efterbehandlende arbejde med praktikerfaringerne, uden at Grossman et al. (2008) 

dog kan konkludere, hvad der nærmere kendetegner det gode ved disse opgaver. I 

dansk sammenhæng tager Bridging the Gap-projektet udgangspunkt i 

undersøgelser, der viser, at oplevelser af mangel på sammenhænge mellem teori 

og praksis kan medføre frafald, og der har således været et antal initiativer sat i 

gang på forskellige Professionsbacheloruddannelser til at imødekomme dette 

generelle problem (Mikkelsen and Maindal 2002; EVA 2003; IPN 2004; 

Hammerness 2006; Laursen, Jensen et al. 2008; Jensen and Haselmann 2010). 

Opsummerende udgør Rasmussen (et al.), Dale og Grossman (et al.) centrale 

filosofiske perspektiver i forståelsen af vidensformerne og deres sammenhænge i 

læreruddannelsen. Deres bidrag til læreruddannelsens problematik fokuserer på at 

placere (Rasmussen) læreruddannelsen i uddannelsessystemet ved at formulere et 

vidensbegreb, som angiver et valg og dermed grænserne for, hvad uddannelsen 

skal og ikke skal indeholde i uddannelsen af den ’gode lærer’; at formulere (Dale) 

svar på det samme ved at beskrive lærerens tredelte vidensformer som 

kompetenceniveauer, der tæt på lærerprofessionen selv beskriver lærerens 

favnelse, integration og udvikling af både teori og praksis; samt at undersøge 

(Grossman et al.) uddannelsens organisering med henblik på at skabe en del af et 

overblik over Best Practice vedrørende de studerendes oplevelse af sammenhæng 

mellem teori og praksis således, at der er overensstemmelse mellem uddannelsens 

mål og midler. Inden jeg kommenterer dette fra et aristotelisk perspektiv, vil jeg 

pege på, at udtryk for vidensformerne i læreruddannelsen også kan betragtes i 

Professionsbachelorprojektet som en særlig genre og meriteringsgrundlag. 

FORSKNING OM PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET 
Der foreligger kun begrænsede mængder forskning om 

Professionsbachelorprojektet i Professionsbacheloruddannelserne, men følgende 

tager udgangspunkt i Møller (2003, 2005) på baggrund af en ph.d.-afhandling og 

erfaringer med et skrivecenter tilknyttet læreruddannelsesstedet Blaagaard samt 

Klausen (2003) i forbindelse med Videncenter for skole og institutionsstudier. At 

skrive Professionsbachelorprojekt er gennem de sidste 10 år blevet efterfulgt af 

udgivelsen af en række skrivemetodelitteratur, herunder: ”Bacheloropgaven i 
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læreruddannelsen” og ”Lærerbacheloropgaven” (Rienicker and Jørgensen 2004a; 

Rienicker and Jørgsensen 2004b), ”Eksamen og censur i 

Professionsbacheloruddannelserne” (Hørdam, Hundborg et al. 2011) samt 

”Bacheloropgaven – en guide til lærerstuderende” (Nass and Ravn 2010). Således 

er der i feltet selv en del opmærksomhed på den akademiske arbejdsmåde og 

videnskabelige metode, mens der er mindre forskning i netop feltets praksis på 

dette område.  

Et blandt flere eksempler er dog Møller (2005), der i sin forskning og 

udviklingsarbejder vælger, at Professionsbachelorprojektet må ses som en genre, 

dvs. en social handling, hvormed det ikke er så interessant at spørge, om 

læreruddannelsen skal indeholde et Professionsbachelorprojektet eller ej, men om, 

hvilket indhold og form den skal have (Møller 2003; Møller 2005). En del af Møllers 

konklusioner er, at de studerende med indførelsen af Professionsbachelorprojektet 

er fanget mellem to diskurser, hvor projektet enten handler om og indebærer: 1) 

En traditionel læreruddannelsesdiskurs (epideiktisk); hensigtsorientering, at ”gøre 

noget godt”, empiri som dokumentation, ’den gode lærer’. 2) En Akademisk 

diskurs; projektdiskurs (epistemisk); ’at forstå noget’, analyser som belæg, teori til 

erkendelse (Møller 2005: 284). I modsætning til Mathiesen (2000) argumenterer 

Møller (2005) for, at den akademiske diskurs ikke skal diskuteres med 

udgangspunkt i rekrutteringsproblemstillingen (dvs. at bogligt svage tilsidesættes 

gennem en markedsorientering af uddannelsestænkningen – se Mathiesen (2000). 

Det er ifølge Møller ”en kortslutning” (2005: 292) at ville udvikle læreruddannelsen 

med udgangspunkt i de bogligt svage studerendes praktiske færdigheder uden at 

tage hensyn til stigende krav om symbolbearbejdningsfærdigheder. Omvendt 

indeholder den akademiske diskurs ifølge Møller (2005) mindre fokus på de 

lærerstuderendes læringsmæssige udbytte af Professionsbachelorprojektet end de 

meritgivende ECTS-point. Således anbefaler hun, at Professionsbachelorprojektet 

lægger sig som en kontaktzone i det, hun betragter som et kontinuum mellem den 

epideiktiske og den epistemiske orientering, idet den lærerstuderende (inspireret 

af Bourdieu) tager udgangspunkt i sine egne kropslige, stedlige og tidslige 

livshistoriske erfaringer og reflekterer over samspillet mellem subjekt og objekt, 

dvs. den studerende og professionens problematikker i stedet for at analysere og 

derved adskille subjekt fra objekt. 

Uden at placere Professionsbachelorprojektet i en akademiseringsdiskussion 

analyserer Klausen (2010) i et udviklingsprojekt, hvordan lærerstuderende bruger 
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viden, samt hvilken uddannelsesmæssig betydning empiriindsamling har. Inspireret 

af Rasmussen et al. (2007), Hansen og Gleerup (2004) skelner Klausen mellem 

vidensrefererende, vidensbrugende og vidensudviklende til at karakterisere 

studeredes vidensbrug i Professionsbachelorprojekter (Hansen and Gleerup 2004; 

Klausen 2010). Vidensrefererende: De studerende bruger teori til at underbygge 

eller argumentere for en allerede etableret common sense. De har viden om, 

hvordan skolen/praksis burde se ud, men ingen eller lille viden om, hvordan den 

faktisk ser ud, og lader sig primært inspirere af praksiserfaringer (Hedegaard 2004). 

Vidensbrugende: Den studerende kan skabe sammenhæng mellem erfaringer ved 

hjælp af teori, men bekræfter overvejende allerede etablerede konklusioner via 

empiri i stedet for at diskutere teori med empiri. Vidensudviklende: Den studerende 

refererer og bruger viden til at udvikle ny viden om, hvordan en praksis kan 

undersøges, idet empirien udfordrer teoretiske måder at forstå praksis på. Klausens 

(2010) undersøgelse peger endvidere på, at arbejdet med 

Professionsbachelorprojektet som en kvalificering af de studerendes 

professionsrettethed har begrænsede muligheder forårsaget af vejledningen, hvor 

de studerende på den ene side var tilbageholdende med at diskutere deres empiri, 

og vejlederne på den anden side (i en anden undersøgelse) er præget af en 

handlings-refleksions-vejledning uden at fokusere på, hvilken viden empirien i sig 

selv genererer, og hvilken betydning det har for problemstillingen (Baltzer 2009). 

Dermed forspildes ifølge Klausen (2010) en mulighed for at forstå de studerendes 

videnstilgang og professionsviden. 

Møller og Klausen bidrager således med empiriske perspektiver til forskningsfeltet 

’vidensformer i læreruddannelsen’ ved at fremhæve (Møller), at de studerende er 

fanget mellem to diskurser, hvortil hun foreslår en tredje, der betoner den 

studerendes personlige relation til Professionsbachelorprojektets empiri og 

refleksioner i uddannelsen af den ’gode lærer’. Ifølge Klausen forspildes 

Professionsbachelorprojektets potentiale til at øge de studerendes 

professionsviden.  

Disse empiriske undersøgelser fra læreruddannelsen placerer sig begge i 

Professionsbacheloruddannelsernes del af feltets forskning, idet de fremhæver 

henholdsvis en særlig ’refleksionsviden’ og en ’professionsviden’, der placerer 

læreruddannelsen som en Professionsbacheloruddannelse i uddannelsessystemets 

samlede matrice.  
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Herunder følger et aristotelisk perspektiv på denne forskning, der uddybes i 

afhandlingens ’Diskussion’. Således præsenteres afhandlingens første teoretiske 

position, der efterfølges af henholdsvis Højrups kulturanalyse og Merleau-Pontys 

kropsfænomenologi.  

Et kundskabsfilosofisk perspektiv på vidensformerne 

Forskningen i vidensformer og Professionsbachelorprojektet i læreruddannelsen 

har på forskellige måder fremhævet bestemte kundskabsformer i 

læreruddannelsen. Et aristotelisk kundskabsformperspektiv forholder sig således til 

denne forskning på et filosofisk niveau og kan i hvert af de respektive tilfælde 

alligevel påpege nogle uklarheder og ikke mindst tilbyde alternativer dertil. 

Aristoteles skelner dertil mellem følgende kundskabsformer: Thêoresis (teoretisk 

tilskuerviden), phrónesis (praktisk viden) og poiêtikê (arbejds- og håndværksviden), 

páthos (passivt modtagende viden) og khrêsis (brugsviden) (Eikeland 2008: 71, 

302).  

Hvor Rasmussen et al. (2007) ser vidensformerne som funktioner med bestemte 

koder afgrænset fra hinanden, dér forstår Aristoteles kundskabsformerne som 

gensidigt relaterede, kropsligt forankrede dispositioner. Hos Rasmussen et al. 

(2007) reduceres uddannelse og erkendelse til funktioner i samfundssystemet, som 

i et idealistisk forsøg abstraherer fra uddannelsesstedernes, undervisernes og de 

studerendes kulturelt strukturerede og levede erfarings betydning for læring. 

Således overser Rasmussen et al. (2007), hvordan viden og erfaring tager form efter 

de situationer, som de bruges i (Dreier 1999). At give uddannelsessystemets 

organisering primat betyder ydermere, at der ikke er tale om videns- eller 

kundskabsformer men om koder, hvilket inviterer til at detailregulere 

uddannelsens indhold. Kundskabsformteorien beskriver derimod, hvordan alle 

kundskabsformerne er en del af alle mennesker som dispositioner til at handle, 

héxis, og det er i den praktiske relation mellem disse dispositioner og 

uddannelsernes opgave, at kundskaberne tager form. Derved forudsættes ikke 

grænser for læreruddannelsens koder for viden men inviteres til at forstå 

læreruddannelsen og lærerprofessionen med en række kundskabsformer, hvis 

indhold ikke er givet på forhånd men kan komme til udtryk på feltets egne 

præmisser. 

Dales (2008) kompetenceniveauer integrerer teori og praksis i hvert niveau og kan 

minde om Aristoteles’ téchnê (K1: at undervise), phrónêsis (K2: at overveje) og 

thêoria (K3: at analysere) – ikke mindst fordi Dale ligesom Aristoteles forstår teori 
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og praksis som en del af hvert niveau eller kundskabsform. For Dale (2008) er 

rationaliteten dog den gennemgående vidensform i de tre varianter; K1, K2 og K3, 

og dermed udgør den didaktiske rationalitet en smallere forståelse af, hvad viden 

er, idet Aristoteles fremhæver, at viden også knytter sig til kontekstnære former for 

erkendelse. Uden at de relaterer sig til Aristoteles’ kundskabsformer, så tager 

Grossman et al. (2008), Møller (2005) og Klausen (2010) i deres empiriske 

undersøgelser på forskellig vis alligevel alle udgangspunkt i netop de studerendes 

kontekstnære erfaringer i forhold til professionsrettede fortolkninger af 

Professionsbachelorprojektets akademiske genre. Jeg forholder mig til Grossmans 

et al. Best Practice-tilgang i afsnittet ’Diskussion’ og bemærker blot her, at 

Aristoteles’ kundskabsformer og hermed også den teoretiske referenceramme i 

nærværende afhandling mere eksplicit end disse tre undersøgelser tematiserer, 

hvad det vil sige, at viden er kontekstnær og tager udgangspunkt i elevernes 

erfaringer, oplevelser og héxis. 

Ud over ’vidensformer i læreruddannelsen’ relaterer afhandlingen sig til ændringer 

og/eller praktiseringer af disse, som det fx kommer til udtryk i de 

akademiseringsreformer, som har påvirket uddannelsen særligt de sidste 15 år. 

AKADEMISERINGSREFORMERNE 
Herunder er udvalgt en del af feltets forskning vedrørende læreruddannelsens 

akademiseringsreformer – et udvalg som præges af centrale historiske og 

sociologiske perspektiver på reformprocessernes årsager og konsekvenser med 

inspirationer fra Bourdieu, Foucault, Parsons og Parkin. Disse perspektiveres 

afsluttende af Højrups kulturanalytiske teori med henblik på at understrege 

akademiseringens kulturelle strukturering. 

Der kan spørges, som Bøje (2012) gør med et foucauldiansk perspektiv, hvordan 

akademiseringen af Professionsbacheloruddannelserne overhovedet blev til, og 

hvilke konsekvenser det havde (Dean 1999; Bøje 2012). Bøjes udgangspunkt er, at 

lærer-, pædagog-, sygeplejerskeuddannelserne etc. tidligere var lokalt forankret i 

mange mindre byer i Danmark, som i dag er blevet centraliseret i University 

Colleges. Deans begreb om tilbagefoldning, (folding back) anvendes til at vise, 

hvordan akademiseringsreformerne af pædagoguddannelsen tog udgangspunkt i 

de eksisterende reformer og således blev med-skabt i en intertekstuel kæde af 

processer. Tilbagefoldningen betyder således, at staten vender målene med 

lovgivningen tilbage på midlerne i statens ønske om at regulere uddannelserne, og 
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dette indebærer, at uddannelserne institutionaliseres og moderniseres udefra, men 

også indefra i uddannelsernes aktive medvirken og interesse i akademiseringen. 

Akademisering er derved ikke ’noget nogen gør ved andre’ hverken i et 

kønsperspektiv, et praksisperspektiv eller et klassekampsperspektiv, og Bøjes 

pointe er således, at akademisering er et historisk produkt og betingelse for 

nuværende og fremtidige problematiseringer, reformer, autoriteter og institutioner 

(Bøje 2012). 

Hjort (2004, 2008) beskriver også i en Foucault-inspireret analyse, hvordan 

akademiseringsreformerne både indeholder en mulighed og en risiko for 

Professionsbacheloruddannelserne. Dvs. at der i reformeringen ligger en risiko for 

at blive de-professionaliseret qua statslig regulering men også en mulighed for, at 

undervisere på Professionsbacheloruddannelserne modsætter sig en ensidig 

forståelse af kompetencebegrebet og af deres funktion som servicemedarbejdere 

og bruger opmærksomheden til at deltage i udviklingen af deres arbejde. Det 

indebærer dog, at den selvstyrende governmentality accepterer reformernes krav 

om new public management, og derved udsætter underviserne sig for en række 

risici med modsatte konklusioner (Hjort 2004; Hjort 2008). 

Reformerne af Professionsbacheloruddannelserne hen imod en akademisering, 

som det er sket med læreruddannelsen siden 1997, kritiseres i et Bourdieu-

perspektiv af Mathiesen (2000) for at blive til uden om civilsamfundets ønsker og 

krav men alene være udtryk for en markedsorientering af uddannelserne 

(Undervisningsministeriet 1997; Mathiesen 2000; Thejsen and Rasch-Christensen 

2011). Derved bliver uddannelsesreformerne ikke til i en demokratisk undersøgelse 

af arbejdsmarkedets praktiske arbejdsopgaver som i 1970’erne men i en 

teknokratisk styring af hensyn til politiske, herunder internationale, hensyn til 

hierarkisering af uddannelser og studerende (Bøje 2012). Mathiesen hævder, at 

akademiseringen af Professionsbacheloruddannelserne således risikerer en øget 

akademisk orienteret undervisergruppe, som befinder sig på afstand af de 

professionelle opgaver og spørgsmål, som uddannelserne i ét perspektiv er skabt til 

at varetage, men som i et andet perspektiv indebærer, at de studerendes faglige 

niveau hæves, og bogligt svage udskilles (Mathiesen 2000). 

Bøje, Hjort og Mathiesen bidrager derved til feltets forskning i 

’akademiseringsreformerne’ ved at påpege (Bøje), at akademisering ikke er noget, 

nogen gør ved andre, men er et historisk produkt, som mange positioner i feltet har 

interesser i og bidraget til. Dette støttes (Hjort) med perspektiver på, hvordan 
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kompetencebegrebet på én gang indeholder en risiko men samtidig også et 

potentiale for professionerne. Risici fremhæves dog betydeligt (Mathiesen), når det 

betragtes, hvordan reformerne bliver til uden inddragelse af praksisfeltet selv. En 

del af feltets forskning omhandler bestemmelsen af en profession, herunder 

hvordan læreruddannelsen forstås som sådan. 

LÆRERUDDANNELSEN SOM BACHELORUDDANNELSE TIL EN PROFESSION 
Læreruddannelsen har selvsagt undergået store forandringer fra oprettelsen af 

Blaagaards Seminarium i 1791 som det første og til aftaleteksten om en ny 

læreruddannelse i 2012 som det seneste skridt (Thejsen and Rasch-Christensen 

2011; Uddannelsesministeriet 2012). I den tid er læreruddannelsen udviklet – 

parallelt med andre fag – som en Professionsbacheloruddannelse og lærerarbejdet 

som en profession. 

Dertil redegør Selander (1993) for en række historiske forsøg på at bestemme 

kriterier for førstegenerations professionelle (Parsons 1964; Greenwood 1977). 

Blandt disse er Greenwoods: systematisk teori, autoritet, sanktionsret, etiske regler 

og egen kultur. Ifølge Parsons kendetegnes professioner dog ved: følelsesmæssig 

neutralitet, universalisme, kollektivets interesser først, funktionel specificitet samt 

krav om uddannelse. Hertil er indvendt, at kriterierne mestendels repræsenterer et 

givent kulturelt miljø, at de ikke angiver, om de kan gradbøjes, eller hvilke der er 

mere vigtige end andre. Ifølge Selander (1993) påvirkede denne kritik forskningen i 

professionalisering i 1970’erne og ’80’erne, hvor Parkin i stedet argumenterer for, 

at faggrupper overvejende kalder sig ’professionelle’ for at maksimere 

mulighederne for selv at definere, hvem der skal tilhøre gruppen (social closure) 

gennem fx monopoliseringen af kundskaber og færdigheder. Lars-Henrik Schmidt 

eksemplificerer denne closure og professionsforståelse, når han siger: ”Læreren 

skal opnå sin prestige ved at være uudskiftelig. Ved at være specialist og ikke 

generalist. Læreren skal have en viden, som ingen andre har. Og han skal ikke holde 

den for sig selv” (Roed 2012).  

Også Laursen (1993) eksemplificerer Parsons’ vægtning af det faglige indhold som 

definerende for en profession, når han med inspiration fra Giddens hævder, at 

”den kulturelle og samfundsmæssige situation, som vi aktuelt befinder os i, udøver 

et stærkt pres i retning af professionalisering” (Laursen 1993: 27). Det betegner en 

kontingens og refleksivitet, der opløser traditionelle måder at legitimere praksis, og 

det institutionaliserer således en refleksion over eget grundlag og normer, 



33 
 

herunder institutionens, individets og positionernes identitet (Giddens 1984). 

Laursen (2006) understreger i en senere artikel, at denne udvikling ikke skal forstås 

som et radikalt spring men netop som en historisk udvikling, der er baggrunden for, 

at lærerne har udviklet en øget grad af autonomi og kendskab til et teoriområde 

(Laursen 1993; Laursen 2006). 

I forhold til læreruddannelsen så er professionalisering en måde at føre en kamp 

mellem faggrupper med tidligere professioner i bakspejlet (Selander 1993). Dette 

fremgår eksempelvis, når Danmarks Lærerforening beskriver en række 

’professionsidealer’, som peger på ideelle men også forskellige retninger for 

udøvelsen af lærerarbejdet. I lyset af Selanders redegørelse for 

professionaliseringsstrategier udtrykker professionsidealerne et 

læreridentitetsarbejde i en professionaliseringskontekst (Laursen 1993; 

Lærerforening 2002), idet Greenwoods og Parsons’ normative kriterier på den ene 

side er opgivet men på den anden side erstattet med idealer. Som et eksempel på 

en position i denne kamp ses Krogh-Jespersens kritik af professionsidealerne, når 

hun indvender, at de udtrykker et funktionærperspektiv uden om de paradokser, 

som læreren ifølge Krogh-Jespersen skal have forudsætninger for og forpligtigelser 

til at kunne få øje på via en teoretisk og personlig indsigt, engagement og 

kompetencer (Krogh-Jespersen 2003). 

ET KULTURANALYTISK PERSPEKTIV PÅ AKADEMISERING OG 

PROFESSIONSBEGREBET 
I den strukturelle kulturanalyse kan ovenstående fremlægninger af 

akademiseringsreformerne og lærerprofessionen kommenteres i tre perspektiver; 

et statssystemperspektiv, et statsperspektiv og et livsformsperspektiv (Højrup 

1995; Højrup 2002; Højrup 2003). 

I et kulturanalytisk perspektiv er læreruddannelsen og -faget ikke spørgsmål om 

’viden og autonomi’ uden at forholde sig til, hvordan denne rammesættes. Højrup 

(2003) argumenterer, at dette gøres særligt i statens relation til andre stater, 

hvilket betyder, at formerne for ’viden og autonomi’ skal forstås i sammenhæng 

med, hvordan staten interpelleres af andre stater og deri kæmper om 

anerkendelse. Således rammesættes ’viden og autonomi’ i akademiseringen og i 

lærerprofessionen fx af, hvordan den danske stat forholder sig til Bolognaprocessen 

og EU og i relation hertil formulerer fx læreruddannelsen som en 

Professionsbacheloruddannelse med et akademisk indhold placeret på 
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Professionshøjskoler. Som eksempler på dette kan man betragte den verserende 

diskussion om den danske læreruddannelses placering inden eller uden for 

universitetet i forhold til Norge, Finland og Sverige eller betragte Danmark i 1974, 

da læreruddannelsen blev fjernet fra RUC, fordi staten ønskede mere kontrol med 

uddannelsen, end det var muligt, hvis den var organiseret på et universitet 

(Kampmann 1978; Møller 2005; Held 2012; Rasmussen and Qvortrup 2012).  

Når den danske stat således formulerer Professionsbacheloruddannelserne som 

akademiske uddannelser på Professionshøjskoler, så afspejler det en kulturel 

struktur, som staten dels ønsker anerkendelse for blandt andre stater i en ydre 

relation og dels stiller krav om til uddannelsesinstitutioner og studerende i en indre 

relation. I denne proces hævder Højrup (2003), at der i modsætning til Giddens’ 

(1984) moderniseringstese ikke eksisterer en opløsning af traditionelle former for 

praksis, som via læreruddannelsen fordrer lærerens ’viden og autonomi’, men at 

der derimod er en kamp om anerkendelse af respektive livsformers praksisser, 

herunder syn på form og indhold på tværs og på langs af stater, professioner og 

individer. På linje med Bøje (2012) kan der fra et Højrup-perspektiv indvendes imod 

Mathiesens (2000), at akademiseringen af læreruddannelsen ikke er udemokratisk 

ved at komme udefra, men bliver til gennem kulturelt forskellige kampe, som 

antageligvis ligger til grund for Danmarks Lærerforenings støtte indefra til 

læreruddannelsen som en kandidatuddannelse (Lærerforening and TWI 2012). 

Opsummerende er der fra et livsformsperspektiv på et institutionelt, individuelt og 

positionelt niveau således strukturelt forskellige opfattelser af, hvad 

læreruddannelsen kan, skal og bør. Disse kulturelle strukturer, som Højrup 

formulerer med stats- og livsformsteorien, forholder sig ikke nødvendigvis 

kontingent og refleksivt til hinanden og sig selv, sådan som Greenwood, Parsons, 

Giddens og Laursen hævder, men beskriver, hvordan sociale processer i højere grad 

er kendetegnet ved relationer gennem negationer. Dermed tilstræber de 

etnocentrisk de bedst mulige vilkår i relationernes forskellige interpellationsformer 

(Højrup 2003). Det betyder, at lærerfaget og uddannelsens prestige- og 

identitetsarbejde udtrykt i Danmarks Lærerforenings professionsidealer 

eksemplificerer, hvordan en profession positionerer sig i forhold til andre 

professioner, uddannelser, individer og stat. 

Dermed er det første og andet element i problemfeltets forskning præsenteret 

gennem udvalgte perspektiver og kommenteret i henhold til henholdsvis 

Aristoteles og Højrup. Som vist ovenfor indebærer læreruddannelsens 
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vidensformer og akademiseringsreformerne en væsentlig orientering imod 

uddannelsens og professionens, herunder studerendes, underviseres, 

praktikvejlederes etc., kulturelt strukturerede praksisser. I et læringsperspektiv kan 

denne praksisorientering i forhold til læreruddannelsen som en vekseluddannelse 

ydermere forstås med henblik på, hvordan uddannelsens vidensformer og 

akademisering er situerede og læres sådan. 

LÆRING OG PRAKSISORIENTERING 
I denne sidste præsentation af feltets forskning gives opmærksomhed til ’læring og 

praksisorientering’, idet et afgørende element i læreruddannelsen er, at de 

studerende lærer faget ved at prøve det selv på egen krop under vejledning af en 

erfaren lærer. Denne måde at lære på kendes fra den traditionelle mesterlære og 

har inspireret den sociale læringsteori til at begribe, hvordan læring overhovedet 

skal forstås. Det betyder, at den skolastiske læringsform, som overvejende findes 

på uddannelsesstedet i arbejdet med abstraherende teori i denne fortolkning af 

læreruddannelsens akademisering (Rasmussen, Dale), udfordres af et centralt 

element i læreruddannelsen selv, nemlig praktikken og de heraf prioriterede non-

skolastiske, kontekstualiserede vidensformer og færdigheder, som ydermere 

spørger, om uddannelsesstedets læringsformer ikke også er kontekstualiserede – 

blot på andre måder. Dette giver anledning til at betragte tre udvalgte perspektiver 

vedrørende praksisorientering, nemlig Dreyfus & Dreyfus, Lave og Bourdieu, som 

efterfølgende kommenteres i forhold til Merleau-Pontys kropsfænomenologi, der 

er afhandlingens tredje perspektiv i den teoretiske referenceramme. 

Dreyfus & Dreyfus (2002) beskriver, hvordan læring skal forstås i henhold til et 

gradvis skifte fra efterfølgelse af regler i novicens praksis imod en intuitiv 

fornemmelse for handlingen, som i ekspertens tilfælde er præget af et fravær af 

bestemte procedurer og erstattet af erfaringens virtuose, intuitive vidensindhold. 

Dette skifter bevæger sig taksonomisk hen over fem trin; novice, avanceret 

begynder, kompetence, dygtighed, ekspertise (Dreyfus and Dreyfus 2002c).6 Dette 

gælder både for hverdagens specialister i forhold til fx bilkørsel og godnatlæsning 

men også i komplicerede faglige sammenhænge, hvor ikke alle men nogle er 

eksperter (Dreyfus and Dreyfus 2002c). Taksonomien kan således genfindes i 

læreruddannelsen, hvor de studerende gennem studieordningen intenderes til at 

bevæge sig fra observationspraktik på første år (nybegynder) til praktik med 

                                                           
6
 I On the Internet udvider Hubert L. Dreyfus modellen opadtil med to niveauer: ’Mesteren’ 

og ’Praktisk visdom’ (Dreyfus 2002a). 
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aleneperiode på fjerde år (ekspert) (University College Sjælland 2010). Hubert 

Dreyfus (2002) pointerer, at der for alle trin i modellen følger, at læring er kropslig, 

dvs. at læringsindholdet og -processen ikke kan adskilles fra den umiddelbare 

oplevelse af at gøre noget, dvs. en kropslig erfaring. Deri ligger imidlertid ingen 

forståelse af praksisorientering som en intersubjektiv proces, som der 

argumenteres for i social læringsteori (Dreier 2002; Lave 2002). Dreyfus og Dreyfus 

(2002) skelner derimod mellem ontologiske og ontiske fællesskaber og 

argumenterer, at ikke al læring nødvendigvis kræver et mesterlæreforhold (Dreyfus 

& Dreyfus 2002:74). Så hvor social læringsteori ønsker at give plads til længere 

praktikophold i læreruddannelsen ved at argumentere for værdien af 

praksisfællesskaber, så vil Dreyfus & Dreyfus hellere undersøge hensigtsmæssige 

måder at skabe sublim viden på (Wackerhausen and Wackerhausen 1993; Dreier 

2002; Lave 2002; Dreyfus and Dreyfus 2002c; Sørensen 2003). Dreier (2002) 

kritiserer denne skelnen, individualiseringen og taksonomien for at undervurdere 

sociale og kulturelle strukturer samt intuitionsbegrebet for ikke at udelukke, at 

ekspertens valg lige såvel kunne bero på tilfældigheder som erfaring (Dreier 2002: 

97).  

Hvor Dreyfus & Dreyfus således lader til at overse institutionelle og kulturelle 

forhold, da er disse nøglebegreber hos Bourdieu (1993) og elever i forståelsen af 

praksisorientering med begreberne habitus, felt og kapital (Bourdieu and 

Wacquant 1993). Disse tre begreber er gensidigt afhængige af hinanden i 

forståelsen af hver af dem. Habitus betyder en kropslig disposition, dvs. en 

indlejring af bestemte kulturelle værdier og forforståelser, som individet ingen 

privilegeret adgang har til at ændre. Habitus afgør individets muligheder i et felt, 

der som et spil med bestemte sandheder (doxa) fastsætter og betinger deltagernes 

muligheder og handlerum. I et felt er der forskellige kapitalformer, som har værdi, 

og nogle, som har værdi i alle felter, men at have en bestemt kapital afhænger 

både af individets habitus og af feltets udvikling. Som praksisorientering betyder 

det, at Bourdieu fokuserer på, hvordan læreruddannelsens problematik og 

dannelsesformer i sig selv er en praksis, der giver og gives bestemte vilkår for, og af 

positioner i feltet, som har en større kapital og dermed magt end andre. Praksis 

afspejler således strukturelle magtforhold mellem positioner, som indlejres i de 

lærerstuderendes habitus og dermed deres kropslige dispositioner for viden og 

handling, når de deltager i undervisningen og i praktikopholdet (Bourdieu and 

Wacquant 1993). Dette gælder i uddannelsessystemet og på læreruddannelsen og 

fremgår fx i forhold til køn, etnicitet og alder på områder som basale rettigheder, 
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uddannelsesmuligheder og stemmeret. Dette videreføres af de studerende selv 

uden nogen nødvendig bevidsthed om, at der uanset habitus og feltets 

kapitalformer ideelt findes et ligeværd mellem alle mennesker, men som 

tilsidesættes af forskellige institutioner til fordel for at pleje magtinteresser. 

Således produceres og reproduceres positionernes forskelle i kapital, og disse 

strukturer gælder ikke mindst for uddannelsessystemet, som virker forfordelende 

af elever og studerende med svage sociale baggrunde, hvilket fremgår som en 

social arv, nye elever og studerende betinges af.  

Inspireret af Bourdieu hævder Callewaert (2007), at oplevelser af mangel på 

sammenhænge mellem teori og praksis ikke skyldes en i øvrigt fejlslået 

refleksionsviden (Rasmussen, Dale, Møller) eller en pragmatisk ”what works” 

(Rasmussen, Grossman) viden, men derimod et historisk opgør med 

monopoliseringen af professionerne, som Rasmussen et al. (2007) er eksempler på: 

”Relationen mellem teori og praksis bliver kun problematisk, fordi man har frataget 

den produktive arbejder i produktionen af goder og tjenester” (Callewaert 2007: 

125). På linje med Mathiesen (2000) argumenterer Callewaert for, at teori og 

praksis forenes af sig selv, hvis udgangspunktet for uddannelserne er 

åndsarbejderen eller kulturarbejderen med muligheden for selv at forvalte sit 

arbejde, fordi han eller hun selv ved, hvad der skal gøres. Denne autoritet er 

imidlertid placeret uden for praksis. Således er relationen mellem teori og praksis 

ikke betinget af at være to forskellige former for viden men af den sociale magt 

over kunnen. Dette kommer til udtryk ved, at viden om professionen er 

monopoliseret af forskere og ikke en naturlig del af praksis bortset fra 

uddannelsen. Throop og Murphy (2002) samt Holm (1993) og Lave (2002) har 

imidlertid kritiseret Bourdieus og elevers forskning for at reducere habitus til et 

deterministisk begreb om individers relationer til hinanden og sociale institutioner 

uden at forklare individuel intentionalitet (Throop and Murphy 2002). Dermed er 

praksis nærmere en form for tilpasning til feltet og institutioner end en deltagelse 

med et niveau af et individuelt bidrag (Lave 2002: 48).  

Lave (Lave 1988; Lave 2002) er imidlertid ikke mere uenig med Bourdieu, end hun 

er med den kognitive læringsteori, som fokuserer på mentale processer, 

hukommelse og læring som funktioner ved skolen og skolen alene, sådan som fx 

Rasmussen (2002) og Dale (2008) på forskellig vis argumenterer. Hendes 

udgangspunkt er overvejende forskning i læring og pædagogik i USA, og hun 

understreger, at det ikke er muligt at overføre uddannelsessystemer fra ét land til 
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et andet – heller ikke de mesterlæreuddannelsesformer, som hun observerer 

blandt skræddere i Liberia. Alligevel er hendes antropologiske studier af disse 

oplysende for, hvordan læring foregår under andre historiske omstændigheder, og 

de udgør på et teoretisk niveau en alternativ læringsteori til den kognitivistiske. 

Centralt i Laves (2002) teori er således, at mesterlæreformen nedbryder skellene 

”mellem læring og handling, mellem social identitet og viden, mellem uddannelse 

og beskæftigelse, mellem form og indhold” (Lave 2002: 41). Skrædderlærlingene 

lærer nemlig ikke blot at sy men også hvilken social sammenhæng tøjet, de syr, 

indgår i, herunder hvilke sociale skel og mekanismer tøjet repræsenterer. Således 

lærer de lærerstuderende under praktikopholdene ikke blot at undervise, men også 

hvilke teoretiske betydninger af faget uddannelsen indeholder. Dertil kommer, at 

lærlingene såvel som de lærerstuderende bliver i stand til at skabe sig et liv, blive 

mester selv og forstå faget i en samfundsmæssig sammenhæng angående 

rangorden, koder for hierarki og sociale kategorier. Den uformelle, praksisnære 

læring kan således hverken reduceres til socialisering eller forstås som snævert 

knyttet til arbejdsviden. Lave (2002), Dreier (1999, 2002) og Kvale & Nielsen (2002) 

peger derimod på, at der i mesterlæreformen er multiple og rigt strukturerede 

læreprocesser, som består af indviklede relationer mellem praksis, sted, kroppe, 

sociale relationer og livsforløb. Læring kan således ikke isoleres til skole, 

uddannelse eller undervisning men inkluderer den fænomenologiske erfaring af at 

have et levet liv uden for skolen. Dette indbefatter bestemte kulturelle 

forudsætninger, erfaringer og værdier fra et hverdagsliv og/eller erhvervsliv, som 

skolen ikke blot forstås igennem, og som læring ikke begrebsmæssigt kan isoleres 

fra, medmindre skolen og læring betragtes som en isoleret entitet i forhold til 

omverden. For Lave er læring som en abstraktion fra praksis en misforståelse, idet 

læring af selv abstrakte vidensformer som matematik er kontekstafhængig (Lave 

1988). Ifølge Lave skal læring således ikke forstås som noget, man har, men 

nærmere som noget, man gør.  

Læreruddannelsens praktikfag har gennem læreruddannelseslovene fra 1997 til 

2012 fået en stigende opmærksomhed (og stærkere regulering), og ideen om at 

lære gennem praktikophold har bredt sig til at være tilbud på fx humaniora på 

kandidatuddannelserne på Københavns Universitet (Jobbanken and KU 2012). Som 

en vekseluddannelse øges diskussionerne på læreruddannelsen om, hvad, hvordan 

og hvorfor de studerende skal lære deres fag, og reguleringen af praktikfaget på 

læreruddannelsen er således en del af dette spørgsmål, idet bestemte formål, mål 

og kompetencer rammesætter faget, der i Laves (2002) forståelse ellers 
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kendetegnet ved en autonomi og selvregulering. Rasmussen (2002) og Munk (2002) 

har imidlertid kritiseret Laves (2002) sociale læringsteori for ikke at være en 

egentlig teori, der på en samlet konsistent måde fremstiller, hvad læring som en 

social praksis er. Dreier (2002, 1999) medgiver, at der på området endnu ikke er 

fremlagt en samlet teori, og foreløbigt risikerer tænkningen at overdrive de positive 

relationer mellem læring og arbejdsplads, herunder mesterlæreformens de-

individualiserende former (Dreier 1999; Dreier 2002; Lave 2002; Munk 2002; 

Rasmussen 2002; Illeris 2009). 

Således er Dreyfus & Dreyfus’, Bourdieus og Laves forskellige tilgange og forskning i 

praksisorientering som en overvejende subjektiv intuition og praksislæring 

præsenteret. Det centrale i alle tre tilgange er, at de på forskellig vis fremhæver 

den praktiske erfaring, rammesætningen og kontekstualiseringen som afgørende 

for, hvordan man skal forstå uddannelse. Dermed topologiseres læreruddannelsens 

problematik således, at læreruddannelsens indholdsmæssige intentioner kan 

forstås i sammenhæng med hvordan uddannelsen kropsliggøres af studerende, 

undervisere og praktikvejledere på praktik- og uddannelsesstederne. Trods Dreyfus 

& Dreyfus’, Bourdieus og Laves værdifulde perspektiver, så fremgår det også, at 

kritikken af dem peger på, at de hver enten over- eller underdriver relationen 

mellem individ og samfund i deres fremlæggelser af en orientering imod praksis, da 

de ikke begrebsliggør relationen i et dyds- eller interpellationsperspektiv 

(Aristoteles 1999; Højrup 2003; Knudsen 2011a). Herunder følger et 

kropsfænomenologisk perspektiv på denne del af feltets forskning i ’læring og 

praksisorientering’. 

KROPSFÆNOMENOLOGISK PERSPEKTIV PÅ PRAKSISORIENTERING 
Dreyfus & Dreyfus er eksplicitte om deres kropsfænomenologiske inspiration fra 

Merleau-Ponty men fortolker læringsfællesskaber ved hjælp af Heideggers skelnen 

mellem ’ontisk’ (det værende, dvs. objektive genstande) og ’ontologisk’ (væren, 

dvs. subjektiv eksistens) (Dreyfus and Dreyfus 1998; Dreyfus 2002a; Dreyfus 

2002b). Derved argumenterer de for en individualistisk forståelse af læring, som 

adskiller sig afgørende fra Lave og Bourdieu, men ikke mindst fra Merleau-Pontys 

senere filosofi. Hér skriver han ganske vist ikke om læring men understreger, at 

skellet mellem objektiv-subjektiv, som var den grundlæggende præmis i hans 

hovedværk Phénoménologie de la Perception, var en fejltagelse, som han med 

begreberne kød, kiasme og écart senere udvikler i en utvetydig interkropslig 

retning (Madison 1990; Merleau-Ponty 2000; Merleau-Ponty 2002). Således er 
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Dreyfus & Dreyfus’ Merleau-Ponty-reception tendentiøs hen imod pointer, 

Merleau-Ponty ikke kan tages til indtægt for men ligefrem er modstander af. En 

praksisorientering i forhold til læring er ifølge Merleau-Ponty interkropslig og 

eksistentiel og derved social, idet individet skaber og skabes af det miljø, som 

individet bliver en del af. Det gælder således både på praktik- og 

uddannelsessteder og afhænger ikke af, om man er alene eller sammen med andre, 

eller om man laver en øvelse eller læser filosofi: Kroppen oplever situationen 

anonymt, prærefleksivt på baggrund af tidligere erfaringer, og deraf udvikles 

individets motoriske vaner og stil, dvs. måde at være i verden på (Gallagher 1992; 

Merleau-Ponty 2000; Merleau-Ponty 2002; Stelter 2011; Knudsen, Sillesen et al. 

2011c).  

På linje med Laves (2002) kritik af Bourdieu kan der fra et Merleau-Ponty-

perspektiv indvendes, at Bourdieu kun antager to niveauer: individer og 

institutioner. Dermed overses, at individerne kan have en relation til hinanden og 

deltage sammen i praksis – noget Bourdieu foretrækker at forstå gennem 

institutioners socialisering af individer. Merleau-Ponty har eksplicit inspireret 

Bourdieu (1993) men anvendes i en sammenhæng af magtanalyse og socialisering, 

som der ikke kan findes dækning for i Merleau-Pontys egne tekster. Det skyldes 

særligt, at Merleau-Ponty understreger den gensidige intentionalitet i forholdet 

mellem subjektet og omverdenen i modsætning til Bourdieus analyse af den 

asymmetriske magt og positionering. En praksisorientering betyder ifølge Merleau-

Ponty således, at subjektet ikke socialiseres, som en kop flyttes af en hånd, men 

som levende, meningsskabende væsen, der intentionelt er med-skaber af det miljø, 

som hånden og koppen beskriver subjektet som en del af. 

Dette perspektiv er mere tydeligt hos Lave (1988, 2002) der, interessant nok, er 

den eneste af de tre, der ikke er eksplicit inspireret af Merleau-Ponty, og som 

hverken individualiserer eller socialiserer begrebet læring men i sin 

praksisorientering fastholder sammenhængene mellem subjektive læringsbaner og 

kulturelle rammer for både læringsindholdet og -processen. Til forskel fra Lave 

(2002) fremhæver Merleau-Ponty i højere grad den fænomenologiske kropslighed 

ikke bare som et udgangspunkt for læring men som en måde at forstå menneskelig 

eksistens og erkendelse på. Heraf bliver kropsliggørelsen af læringsprocesser, med 

hvad det indebærer af personlige læringsbaner i Laves praksisorientering, 

tydeligere. 
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Således er det tredje punkt i feltets forskning om ’vidensformer i 

læreruddannelsen’, ’akademiseringsreformerne’ samt ’læring og praksisorientering’ 

præsenteret. Udtryk for læreruddannelsens problematik og dannelsesformer er 

blevet præsenteret, og det er fremhævet, at vidensformerne teori og praksis 

indebærer en begrænset forståelsesramme i forhold til Aristoteles’ 

kundskabsformer, som differentierer mellem et større antal gensidigt relaterede 

kundskabsformer på tværs af teori og praksis. To centralt relaterede elementer i 

denne diskussion er ’professionsbegrebet’ og ’akademiseringsreformerne’, som 

Højrups stats- og livsformsteori viser ikke kan forstås uafhængigt af hverken 

statssystemer eller kulturelle strukturer, idet Højrup på én gang fremhæver 

læreruddannelsens problematik i forhold til ydre statssystemer samt til indre 

kulturelle relationer mellem livsformer i institutioner, individer og positioner. 

Endelig indebærer læreruddannelsens problematik og dannelsesformer en 

praksisorientering både på praktik- og uddannelsesstederne. Merleau-Pontys 

kropsfænomenologi illustrerer hertil, at denne praksisorientering kan forstås med 

begreber om den fænomenologiske kropslighed, der beskriver subjektets relation 

til omverdenen ved at undgå at over- eller underdrive individuelle oplevelser eller 

overindividuelle strukturer. Det er således fremhævet, at læreruddannelsens 

problematik kan forstås i lyset af, hvordan kundskabsformernes kulturelle 

strukturer kropsliggøres i uddannelsernes fortolkning og praktisering af det 

intenderede indhold. Herunder præsenteres afhandlingens forskningsspørgsmål 

samt en kort opsummering af den teoretiske referenceramme i forhold til 

ovenstående. Dette efterfølges af en kort præsentation af afhandlingens case- og 

metodedesign. 

AFHANDLINGENS POSITION OG METODE 
På baggrund af ovenstående redegørelse for problemfeltet, læreruddannelsens 

problematik og problemfeltets forskning i videns- og akademiseringsformer samt 

orienteringen mod læring i praksis, så præsenteres her indledningsvis 

afhandlingens position, metode samt forskningsspørgsmål og tekstens progression. 

Læreruddannelsens problematik er en diskussion om, hvordan uddannelsen på én 

gang er rettet imod professionen og universitetet, samt hvordan uddannelsens 

intentioner kontekstualiseres af givne vilkår og steder. Således afspejler 

problemfeltets forskning, at der fra en række positioner deltages i diskussionen på 

forskellige niveauer af problematikken. Disse indbefatter, at uddannelsens 

intenderede kundskabsformer bliver til og praktiseres på et statsniveau mellem 
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Bolognaprocessen og undervisningsministeriet (Rasmussen, Mathiesen, Bøje, 

Hjort), på et institutionsniveau mellem Professionsbacheloruddannelser og -steder 

(Dale, Laursen, Selander) og på et individniveau mellem studerende, undervisere, 

uddannelsesleder og praktiklærere (Dreyfus, Bourdieu, Lave). Problemfeltets 

forskning viser respektindgydende indsigt i hvert af de tre niveauer, men i 

afhandlingen vælger jeg alligevel at tage afsæt i en teoretisk referenceramme 

bestående af Aristoteles, Højrup og Merleau-Ponty, som tilstræber at begribe alle 

tre niveauer gennem kundskabsformer, kultur og kropslighed.  

For at komme til at undersøge læreruddannelsens problematik tages empirisk 

afsæt i de studerendes sidste praktikophold, som dels giver anledning til at 

betragte vekslen mellem praktik- og uddannelsesstedet, herunder skiftende 

kulturelle strukturer, og dels danner udgangspunkt for de studerendes skriftlige, 

akademiske refleksioner og analyser over praktikopholdets erfaringer i 

Professionsopgaven og Professionsbachelorprojektet. Derved aktualiseres 

diskussionerne i problemfeltets forskning vedrørende videns- og 

akademiseringsformer samt orienteringen imod praksis, idet en undersøgelse af 

praktikfaget og Professionsbachelorprojektet kan vise, hvordan læreruddannelsens 

problematik rammesættes kulturelt og kropsligt. Målet med afhandlingen er 

således at beskrive en række væsentlige forhold og strukturer i feltet empirisk men 

også bidrage teoretisk og analytisk til forskningsfeltet. Således rettes der i 

afhandlingen fokus på følgende forskningsspørgsmål: 

FORSKNINGSSPØRGSMÅL 
Hvordan kan man forstå de kropsligt indlejrede kundskabsformer, som intenderes 

og praktiseres i vekslen mellem praktik- og uddannelsessted i forbindelse med 

praktikken og Professionsbachelorprojektet i læreruddannelsen? 

TEORI 
Dette problemfelt og spørgsmål begribes dialektisk gennem afhandlingens 

teoretiske referenceramme, der, som antydet ovenfor, består af Aristoteles’ 

kundskabsformfilosofi, Højrups strukturelle kulturanalyse og Merleau-Pontys 

kropsfænomenologi. 

På samme måde som læreruddannelsen indrammes af begrebet dannelse, da 

udgøres et omdrejningspunkt for afhandlingens teoretiske referenceramme 

ligeledes af dannelse gennem måderne at tale om kundskabsformer, kulturelle 

livsformer og kropslighed (Højrup 2002; Korsgaard 2004; Knudsen 2005a; Eikeland 
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2006; Knudsen 2008). Således er det afhandlingens teoretiske udgangspunkt at 

forstå intentioner og praksisser vedrørende ’at blive en god lærer’ som et 

spørgsmål om kundskabsformer, der i henhold til Aristoteles er dueligheder og 

dyder for det efterstræbelsesværdige. Kundskabsformer er netop former og ikke 

kundskabslister over, hvad der eksakt skal opnås for ultimativt at blive et lykkeligt 

menneske, men som må forstås i konkret sammenhæng med individuelle og sociale 

kontekster for den rette handling. Dette inspirer ikke mindst Højrup til at pege på, 

at kundskabsformerne er måder at beskrive, hvordan forskellige livsformer 

indebærer kulturelt strukturerede praksisser. Dette gælder således også for 

læreruddannelsen; vidensformer, akademiseringsreformer og praksisorienteringer. 

Fra et perspektiv inspireret af Merleau-Pontys kropsfænomenologi er 

kundskabsformernes kulturelle indlejringer kropslige forankringer. Dermed kan 

kundskabsformernes og livsformernes praksisser ikke blot beskrives sociale 

intentioner og praksisser men uddybes som levende dele af uddannelsesstedernes 

og individernes liv og vaner i tid og sted. 

EMPIRI 
Afhandlingen undersøger forskningsspørgsmålet ved hjælp af et case- og 

metodedesign, der primært består af at følge to lærerstuderende på fjerde år før, 

under og efter deres praktik i forbindelse med udarbejdelse af undervisningsplaner, 

Professionsopgave og Professionsbachelorprojektet. Feltarbejdet gennemføres på 

et af de uddannelsessteder, som blev udvalgt til Bridging the Gap-projektets 

kvantitative undersøgelser som dét sted, hvor de studerende statistisk set havde en 

ringe oplevelse af sammenhænge mellem teori og praksis og derfor valgte 

uddannelsen fra.  

Det kvantitative materiale afslørede imidlertid, at der blandt alle 

læreruddannelsesstederne var en forholdsvis lille forskel på de steder, der var med 

til at give gode og ringe oplevelser af teori- og praksissammenhænge, idet alle 

stederne var konfronteret med nogenlunde samme problemer men fortolket 

kulturelt forskelligt. De kvantitative undersøgelser bygger imidlertid på data fra 

2006, hvorefter uddannelserne – heriblandt den undersøgte – har ændret sig 

meget, særligt hvad angår frafald. Afhandlingens empiri peger på, at det valgte 

uddannelsessted er kendetegnet ved en praktisering af læreruddannelsen, som 

ligger tæt op ad aftaleteksten for den nye læreruddannelse i 2012, særligt hvad 

angår praktikfagets fokus på partnerskaber mellem praktiksteder og 

uddannelsesstedet, herunder fælles udviklingsprojekter samt vægtningen af 
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praktikopholdets empiriskabende karakter i forhold til 

Professionsbachelorprojektets afsæt for analyse (UCSJ 2010; Aarup 2010; 

Uddannelsesministeriet 2012; University College Sjælland 2010). Dette perspektiv 

giver undersøgelsen af uddannelsesstedet et indblik i nogle af de måder, som den 

kommende læreruddannelse (2012) muligvis praktiseres på. 

Afhandlingens empiri skabes i et forløb fra december 2010 til juni 2011, hvor jeg 

møder de to centrale studerende, deres undervisere, medstuderende, 

praktikvejledere, elever, praktiklærere og censorer, som bliver en del af 

afhandlingens materiale. Materialet udgør én case med to subcases; én for hver af 

de studerende ’på toppen’ af deres uddannelse, inden de begynder arbejdslivet. Et 

lignende perspektiv på læreruddannelsen har tidligere været anvendt af Bayer & 

Brinkjær samt Lindhart i undersøgelser af nyuddannede lærere og pædagoger, 

hvorved de kan betragte læreruddannelsens betydning og relevans for folkeskolens 

intenderede sammenhænge (Bayer and Brinkjær 2003; Lindhart 2007). I 

afhandlingens casedesign er fokus derimod rettet på de lærerstuderendes sidste 

praktik og Professionsbachelorprojektet, hvilket indebærer udsigt til relationerne 

mellem uddannelses- og praktikstederne, herunder hvordan læreruddannelsen og 

folkeskolen diskuterer, hvad en god læreruddannelse er og bør være. Materialet 

skabes gennem en bricolage af kvalitative metoder, herunder interview, 

observation, videodagbøger, videooptagelser, interview i forbindelse med 

videooptagelser samt dokumenter. Dette foregik på et læreruddannelsessted og to 

praktikskoler, hvor jeg fulgte de studerende i deres hverdag; primært under 

praktikopholdet og senere – på lidt større afstand – de studerendes skriveproces 

under vejledningen og skrivningen af Professionsopgaven, fremlæggelsen af denne 

og Professionsbachelorprojektet samt en eksamination af begge studerende. 

Hermed er afhandlingens problemfelt, forskningsspørgsmål og teoretiske samt 

empiriske tilgange til analyse, diskussion, konklusion og perspektivering 

præsenteret. Afhandlingen tager således udgangspunkt i, hvad der kaldes 

læreruddannelsens problematik, dvs. den dobbelte rettethed mod både til 

professionen og videreuddannelse, som problemfeltets forskning forholder sig til 

gennem teorier om vidensformer, akademiseringsreformer, professionsbegrebet 

og uddannelsens praksisorientering. Afhandlingen har præsenteret en selvstændig 

position på baggrund af Aristoteles, Højrup og Merleau-Ponty samt gennemført et 

kvalitativt casebaseret feltarbejde, der i ’Diskussion’ danner udgangspunkt for en 

konfrontation med og af afhandlingens analyser. Inden afsnittene ’Teoretisk 
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referenceramme’ og ’Analyseramme’ uddyber afhandlingens måder at behandle 

forskningsspørgsmålet på, gives her en oversigt over afhandlingens dele, afsnit og 

kapitler. 

PROGRESSION 

Den teoretiske referenceramme 

Den teoretiske referenceramme uddybes via tre selvstændige afsnit om 

henholdsvis Aristoteles’ kundskabsformfilosofi, Højrups kulturanalyse og Merleau-

Pontys kropsfænomenologi.  

Aristoteles’ kundskabsformfilosofi præsenteres med en gennemgang af hver 

kundskabsform, som indledningsvis placeres i den etiske og politiske ramme for 

kundskabsformernes forståelse, som Aristoteles forudsatte. Fremstillingen af 

Aristoteles lægger vægt på kundskabsformerne som inkarnerede dispositioner, 

héxis, og den bliver overvejende til gennem Johansens, Levs og Eikelands 

receptioner af Aristoteles. Særligt Eikelands opdeling i og liste af kundskabsformer, 

kan forekomme ny for Aristoteles-kendere, idet den beror på en særlig 

understregning af kundskabsformernes relationer og praksisdimensioner. 

Højrups kulturanalytiske stats- og livsformsteori fremlægges med vægt på Højrups 

fortolkning af Aristoteles samt en præsentation af praksisbegrebet og en 

gennemgang af hver af de (her valgte) fire livsformer, som i stats- og 

livsformsteorien anvendes til at analysere sociale processer som et forhold mellem 

de tre niveauer: statssystemer, stater og individer. 

Merleau-Pontys kropsfænomenologi gennemgås med særlig vægt på teoriens 

betydning for kropslighed men også stedteori, sådan som Casey formulerer den. 

Der præsenteres indledningsvis en række grundlæggende begreber både fra den 

tidlige og senere Merleau-Ponty, og dette danner baggrund for at fremlægge en 

fænomenologisk teori om stedet (som fx uddannelsesstedet og praktikstedet) og 

kroppens betydning for dette. 

Analyseramme 

På baggrund af den teoretiske referenceramme og strukturer i det empiriske felt 

præsenteres analysemodellen topos- og logosmodellen. Den består af en x- og y-

akse for henholdsvis ’praktik- og uddannelsessted’ (topos) samt ’teori og praksis’ 

(logos), og danner grundlag for at formulere analyserammens analytiske kategorier 

med særlig vægt på tid, sted, krop samt teori- og praksisforståelser. I afsnittet 
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præsenteres ydermere afhandlingens case- og metodedesign, som reflekteres i 

forhold til den praktiske gennemførsel.  

Analyse 

I analyseafsnittet følges de studerende kronologisk inklusiv en indledende analyse 

af uddannelsens ramme i kapitel 1, til studier af de studerendes 

praktikforberedelser i kapitel 2, mod undersøgelser af de studerendes 

praktikophold hver for sig i henholdsvis kapitel 3 og 4 og endelig, i kapitel 5, 

analyser af de studerendes retur til uddannelsesstedet, skrivefaser, fremlæggelser 

og eksaminer af deres skriftlige produkter på baggrund af uddannelsen i 

almindelighed og praktikken i særdeleshed. Analyserne er struktureret efter topos- 

og logosmodellen og den teoretiske referenceramme kundskabsformer, kultur og 

kropslighed, hvorved de tre perspektiver anvendes til at analysere empirien fra tre 

forskellige og relaterede teoretiske udgangspunkter. 

Diskussion, konklusion og perspektivering 

Her konfronterer og konfronteres afhandlingens analyser og feltets øvrige 

forskning med hinanden i diskussioner af ’Læreruddannelsens kundskabsformer – 

koder eller héxis?’, ’Lærerprofessionalisme – viden eller anerkendelse?’ samt ’At 

konfrontere afhandlingen selv’. Derefter konkluderes og perspektiveres på 

afhandlingens væsentligste fund inklusiv en skitse til en sammenhæng mellem den 

akademiske dannelse og professionsdannelse i udformningen af 

læreruddannelsens akademiske eidos. 
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Teoretisk referenceramme 
I denne del præsenteres og diskuteres afhandlingens teoretiske referenceramme 

ved Aristoteles’ kundskabsformfilosofi, Højrups stats- og livsformsteori samt 

Merleau-Pontys kropsfænomenologi, som er gennemgående for topos- og 

logosanalysemodellen samt analysestrukturen, hvilket efterfølgende præsenteres i 

’Analyseramme’. Her præsenteres først afhandlingens valg af fortolkning af 

Aristoteles’ kundskabsformfilosofi, som afsluttes med en gennemgang af 

kundskabsformerne enkeltvis. Herefter redegøres for Højrups stats- og 

livsformsteori, og endelig præsenteres Merleau-Pontys kropsfænomenologi med 

særlig vægt på stedsfænomenologien. Alle tre præsenteres loyalt imod forfatterne 

selv således, at de præsenterede eksempler udspringer af teorierne selv, og derfor 

foretages først en eksemplificerende relatering til læreruddannelsens problematik i 

de generelle opsummeringer samt i det afsluttende afsnit om træfpunkterne i den 

teoretiske referenceramme. Dermed fastholdes perspektivernes egenart, for både 

hvor de mødes og skilles giver perspektiverne mening for hinanden som forskellige 

måder at forstå feltet på. Svagheden ved denne heterogenitet er en umiddelbar 

risiko for forvirring omkring begrebernes betydning. Styrken er imidlertid, at denne 

forskellighed er en dialektik mellem perspektivernes kundskabsformer, kultur og 

kropslighed i analyserne i træfpunkternes teoretisk relaterede udgangspunkter. 

Således udgør den teoretiske referenceramme en bestemt tilgang til 

læreruddannelsens problematik, som fremhæver dels en bred forståelse af 

uddannelsens vidensformer i teori og praksis som et antal dialektisk relaterede 

kundskabsformer, og dels fastholder, at kundskabsformerne ikke kan forstås 

uafhængigt af kulturelle strukturer men netop bliver til i relationer af livsformer, 

samt endelig en fokusering på, hvordan kundskabsformernes kulturelle strukturer 

er kropsligt indlejret i begivenheder, steder og mennesker. 

KUNDSKABSFORMFILOSOFI  
Dette afsnit er en præsentation af Aristoteles’ kundskabsformfilosofi, som primært 

tager udgangspunkt i Nicomachean Ethics og Politikken, men også forholder sig 

bredt til Aristoteles’ forståelse af kundskabsformer, som den fremgår af hans 

samlede værker. Til denne præsentation anvendes særligt tre fortolkninger, nemlig 

Karsten Friis Johansen (Johansen 1994), Amnon Lev (Lev 2008) og særligt Olav 

Eikeland (Eikeland 2006; Eikeland 2008), som tilsammen uddyber henholdsvis ’det 

gode liv’, ’det politiske’ og ’kundskabsformerne’.  
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Disse tre fortolkninger lægger generelt vægt på at forstå phrónêsis som en etisk og 

politisk, intellektuel dyd i nær relation til de øvrige kundskabsformer, der forstås 

som dueligheder. Dermed repræsenterer Johansen, Lev og Eikeland en 

modsætning til en del af den professionsrettede forskning, som fx Dreyfus & 

Dreyfus (Dreyfus and Dreyfus 2002c), Toulmin (Toulmin 1996), Gustavsson 

(Gustavsson 2004), Flyvbjerg (Flyvbjerg 2001), Dunne (Dunne 2009) og Saugstad 

(Saugstad 2002) samt Schumann Scheel (Scheel 2000). Disse fremhæver i 

overvejende grad phrónêsis’ kontekstsensitivitet som kropsligt intuitiv, dvs. som en 

kundskab om det praktiske, det uforudsigelige, det partikulære og 

erfaringsafhængige, der kan forklare den professionsuddannedes 

kundskabsformer. Derved forstås phrónêsis i tråd med fx Wackerhausens 

(Wackerhausen and Wackerhausen 1993) og Polanyis (Polanyi 1966) teorier i den 

non-skolastiske lærings betoning af den ikke-propositionelle og tavse viden. 

Phrónêsis præsenteres således som en modsætning til de øvrige kundskabsformer, 

hvoraf fx epistêmê forstås i lighed med moderne videnskab, og téchnê identificeres 

med instrumentalisme (Toulmin 1996; Scheel 2000; Flyvbjerg 2001; Gustavsson 

2004). 

Callewaert (Callewaert 2007) kritiserer denne brug af den praktiske kundskabsform 

phrónêsis for at gøre en dyd ud af ’ikke at vide noget’. Han argumenterer med 

Bourdieus praktikteori, at selvom phrónêsis og de øvrige kundskabsformer er 

kropslige dispositioner i den professionelles habitus, så er denne viden hverken 

tavs eller ureflekteret, men en del af den professionelles selvforståelse – på godt og 

ondt. Holm (Holm 1993) tager dette videre ved at argumentere for, at det græske 

ord habitus ikke retfærdiggør den personlige bevidsthed, som Aristoteles hævder 

eksplicit kendetegner kundskabsformerne. Derfor foreslår hun, at relationen 

mellem kundskabsformerne forstås med det latinske héxis, som også betyder 

’kropslige dispositioner’, men som understreger den subjektive intentionalitet. 

Denne betinges af det sociales intentionalitet med habitus-begrebet, og derved 

konnoteres en determinisme (Throop and Murphy 2002), som ikke eksisterer i 

Aristoteles’ kundskabsformfilosofi og etik, der kendetegnes ved en betoning af den 

individuelle karakterdannelse i det sociale, polis (Holm 1993; Christensen 2011).  

I Johansens, Levs og Eikelands Aristoteles-receptioner træder phrónêsis frem som 

en de blandt andre kundskabsformer; dvs. relaterede, inkarnerede dispositioner. 

Dermed kan ingen professioner, uddannelser, professionelle eller studerende 

karakteriseres ved blot én kundskabsform men kan forstås i kraft af deres héxis 
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bestående af alle kundskabsformer. Det kendetegner således heller ikke phrónêsis 

blot at være kropsligt intuitiv uden et særligt vidensindhold qua relationerne til de 

øvrige kundskabsformer. Dermed kan der ikke sættes lighedstegn mellem epistêmê 

og moderne videnskab, fx klinisk medicin eller matematik, idet epistêmê ikke alene 

kendetegner det systematiske i det uforanderlige men også i det fluktuerende, 

samt at epistêmê i sig selv indebærer et praktisk indhold i sine aktivitetsformer 

thêoria og thêorêsis (Eikeland 2008). Denne relation betegner således 

kundskabsformernes héxis som en kompleks sammensætning, hvis genealogi 

uddybes herunder. I afhandlingens kundskabsformanalyser af informanternes héxis 

fremgår det, at visse kundskabsformer træder tydeligere frem end andre og er med 

til at skabe spændinger i varetagelsen af opgaver. I henhold til kundskabsformernes 

immanente relation forstås ’spænding’ ikke som en ’modsætning’ men som en 

anledning til, at forskellige vægtninger kan medføre modsætninger (se fx kapitel 1, 

2 og 5 i analysen).  

Kundskabsformerne er fænomenologiske beskrivelser af, hvordan kundskab er en 

del af menneskelivet, som indebærer, at kundskabsformernes specifikke betydning 

fremgår af den konkrete aktivitet, hvori de indgår. Det er denne logik, som afspejles 

i afhandlingens topos- og logosmodel, hvor intenderede og praktiserede 

kundskabsformer på toposaksen eksplicit forudsættes at være situeret af 

toposaksen, dvs. af stedernes materielle, kulturelle og kropslige indretning. Således 

forstås héxis i afhandlingen som en inkarneret sammensætning af dispositioner; 

kundskabsformer, der angiver en individuel intentionalitet i en social relation og 

miljø. Derved er héxis et centralt begreb i analysestrukturens skelnen mellem 

niveauerne kundskabsformer, kultur og kropslighed, idet héxis fungerer som et 

træfpunkt mellem Aristoteles, Højrup og Merleau-Ponty i den teoretiske 

referenceramme. 

For at begrunde denne fortolkning af kundskabsformernes relation og indhold 

situeres tænkningen her i det overordnede mål; lykke samt midlerne hertil; etik og 

politik. Heraf fremgår det, hvordan individet eksplicit forstås som individuelt 

ansvarligt i det sociale, og at kundskabsformerne som midler beskriver, hvordan 

individet i kraft af sin héxis i bestemte områder af livet handler hensigtsmæssigt. 

DET GODE OG DET LYKKELIGE LIV 
For Aristoteles er det at leve godt og handle vel identisk med at blive lykkelig for 

både menigmand og filosoffen (Nicomachean Ethics 1.4). For at finde principperne 
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for lykke må man begynde ud fra det, som er mest kendt, og det vil sige, hvad der 

er skik og brug (Nicomachean Ethics 1.5). Aristoteles pointerer, at man må gøre sig 

klart, om man er ved at lave en redegørelse, der arbejder hen imod principperne 

eller væk fra principperne. Aristoteles’ pointe er, at man ved at være velbevandret i 

skik og brug kan undersøge midlerne til lykke, fx smukke og/eller retfærdige, 

politiske handlinger, og derved erfare, at noget er, nemlig bestemte handleformer, 

og derfra kan man slutte sig til principperne (Nicomachean Ethics 1.4). Principperne 

for lykke kan ikke adskilles fra de måder, som de udføres på, dvs. at man ikke kan 

opstille universelle regler, der til enhver tid vil gælde, men at man må ’nøjes’ med 

partikulære eksempler på, hvordan lykken ser ud, hvordan den opnås, og hvordan 

den deraf kan kendetegnes.  

Når et menneske handler, er det ikke ved at følge en universel regel om det gode – 

ideen om det gode nærmest ignoreres – men ved at tilstræbe det gode i den 

enkelte situation. Når Aristoteles definerer lykke som selvberoende, skal det forstås 

i denne sammenhæng; at midlerne og valgene, der skal føre til lykke, foretages 

situativt og ikke mindst, at den selvberoende netop ikke lever alene men sammen 

med sin familie, venner og medborgere (Nicomachean Ethics 1.7). Mennesket som 

naturvæsen indebærer for Aristoteles at være et samfundsvæsen, zoon politikon, 

dvs. at det er naturligt for mennesket at være kulturlig (Aristoteles 1946). Dermed 

skal Aristoteles’ etiske position forstås som en opposition til en ontologisk dualisme 

mellem natur og kultur, dvs. at menneskets handlinger, mål og meningsdannelser 

enten skyldes medfødte tilbøjeligheder eller gennem civilisatoriske 

opdragelsesmønstre. Hos Aristoteles er der derimod en sammenhængende det 

naturlige og det kulturlige i etikken og Politikken og mellem det invariable og 

variable i bevidstheden (Johansen 1994). 

Det gode menneske besidder en kontekstsensitiv fornuft; den intellektuelle dyd 

phrónêsis (som uddybes herunder). Lykke er imidlertid givet af guderne og kan på 

den måde ikke læres, men selv hvis den kunne læres, ville lykke være guddommelig 

og kun mulig at lære, hvis det skete i forhold til dyd (Nicomachean Ethics 1.9). 

Lykken eller det højeste gode er således målet for den politiske videnskab:  

“For we took the goal of political science to be the best good; and most of its 

attention is devoted to the character of the citizens, to make them good 

people who do fine actions” (Nicomachean Ethics 1.9. 1099b29-32).  
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Lykken er målet, dyderne er midlet, og måderne at anvende midlerne er den 

politiske videnskab og praksis, der skal frembringe den gode karakter hos borgerne. 

Dermed er Aristoteles’ projekt om det gode ikke blot et etisk eller et politisk projekt 

men også at forstå det gode bredt og ikke blot som én videnskab, fordi det gode 

findes i mange former, og derved anskue det som et spørgsmål om kundskab. 

Dyderne defineres i forlængelse af dette heller ikke blot som en etisk rettesnor 

men som egenskaber, evner og viden om, hvad der er de hensigtsmæssige valg af 

midler for at opnå lykke (Johansen 1994). Pointen er at understrege, at dyden, 

etikken og lykken ikke kan formaliseres som geometri men må betragtes som en 

del af det menneskelige, levede liv, der indeholder modsatrettede interesser, 

hensyn, ideer etc., som til dels skaber både konflikt og succes, og dels udgør 

fundamentet for undersøgelsens felt og metode, nemlig en antropologisk, 

fænomenologisk undersøgelse af menneskets etiske og politiske 

mulighedsbetingelser (Johansen 1994; Kraut 2006). 

AT LÆRE DYD 
Dyd er rosværdige holdninger, skriver Aristoteles (Nicomachean Ethics 1.13.), og 

skelner mellem intellektuelle og etiske dyder. De intellektuelle dyder kan læres 

gennem undervisning, mens de etiske dyder skal læres gennem vaner – ikke derved 

ment, at de opstår naturligt, det kan de ikke – men de kan heller ikke stride imod 

naturen, og mennesket er fra naturens side modtagelig for dyden gennem vanerne. 

Det skal forstås på den måde, at dyd er medfødt som potentiale men ikke som 

aktualitet, ligesom øret er medfødt, mens hørelsens skærpes med vanen:  

“The virtues, by contrast, we acquire, just as we acquire crafts, by having 

first activated them. For we learn a craft by producing the same product 

that we must produce when we have learned it; we become builders, for 

instance, by building, and we become harpists by playing the harp. 

Similarly, then, we become just by doing just actions, temperate by doing 

temperate actions, brave by doing brave actions” (Nicomachean Ethics 

2.2.1103a32 – 1103b2). 

Det er politikernes opgave at skabe en stat, hvor borgerne lærer at blive gode 

borgere, hvilket understreger, at når dyd kort defineres som rosværdige 

holdninger, så er der tale om, at dyd og dydige handlinger er sociale kategorier, 

dvs. at de både er socialt regulerede og socialt regulerende (Lev 2008). Omvendt er 

det også centralt, at de etiske handlinger ikke kan sættes på formel, og at det er op 
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til den, der udfører handlingerne, at gøre det så hensigtsmæssigt efter konteksten 

som muligt (Nicomachean Ethics 2.2) – hvad der understreger dydens 

karakterdannende, subjektive form.  

Når opdragelsens middel til de etiske dyder ifølge Aristoteles er vanen og ikke 

belæring, og når handlingens mål sættes gennem den kropslige perception af lyst 

og smerte, så må opdragelsens genstand være barnets kropslige og umiddelbare 

perception, fordi den betinger mål og midler med henblik på, at barnet bliver 

bevidst om sine valg. Dyderne består også af viden, og læres ved, at man handler 

rigtigt og besindigt – eller at man ganske enkelt gør sig erfaren med at være fx 

besindig. En erfaring af besindighed skal sammenholdes med, hvordan 

besindigheden udføres af de mennesker, vi allerede kalder besindige: 

“Hence actions are called just or temperate when they are the sort that a 

just or temperate person would do. But the just and temperate person is not 

the one who [merely] does these actions, but the one who also does them in 

the way in which just and temperate people do them” (Nicomachean Ethics 

2.4. 1105b.6-9). 

Dyden, fx retfærdighed og besindighed, er altså ikke blot regulerende af borgerne i 

deres opdragelse men også reguleret i sine mulige former: Det er nok op til den 

enkelte at handle hensigtsmæssigt i de enkelte situationer, men det skal ske i 

overensstemmelse med de forventninger, der stilles i det sociale, hvilket kunne 

synes at udelukke hinanden, medmindre den enkelte bevidst og fornuftigt handler 

som de fleste. Borgeren opdrages af staten, men borgerens karakter og liv i 

overensstemmelse med dyd er i udpræget grad et individuelt valg:  

“Still, he is himself responsible for becoming this sort of person, because he 

has lived carelessly. Similarly, an individual is responsible for being unjust, 

because he has cheated, and for being intemperate, because he has passed 

his time in drinking and the like; for each type of activity produces the 

corresponding type of person.*…+ Hence if someone does what he knows 

will make him unjust, he is willingly unjust” (Nicomachean Ethics 

3.5.1114a4-13). 

På den ene side er borgeren selv ansvarlig for sin karakter, men på den anden side 

må dette alligevel afhænge af, om man gør det bevidst eller ubevidst. Aristoteles 

diskuterer ikke, om drikfældighed kan skyldes andet end et bevidst valg, men 
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antager ganske enkelt, at det må være sådan. Til gengæld nuancerer han det 

individuelle ansvar ved at pointere frivilligheden og valget, dvs. det bevidste i 

handlingen. Om frivillighed og ufrivillighed betegner det frivillige, menneskelige 

handlinger, at de angår det partikulære herunder, at det er frivilligt, om man vil 

være tøjlesløs eller en god borger etc.. Med til frivillighed hører også de irrationelle 

lidenskaber, idet de netop er menneskelige og derfor ikke kan være ufrivillige. Det 

ufrivillige forstås i kontrast hertil som den handling, man uvidende om dens 

konsekvenser udfører, uanset om man beklager det efterfølgende (Nicomachean 

Ethics 3.1).  

POLITIK OG FILOSOFI 
Politik og etik sammenvæves i Aristoteles’ tækning og udmønter sig i hans filosofi 

om bystatens forfatning, og herskerens og borgernes roller heri. Politik handler 

således om normer for fx retfærdighed, og det sætter naturligvis betingelser for 

etikken, men Politikken kan ikke derved bestemme menneskets identitet som 

moralsk væsen (Johansen 1994: 473). Etik er fortsat et personligt spørgsmål og 

lægger ideen om et moralsk kompetent menneske, som det også kan findes fx hos 

Immanuel Kant og utilitaristerne, til grund for, hvordan etik kan begrundes 

(Christensen 2011). Etik og politik beskriver således to niveauer, som kan siges at 

være sammenvævede uden at være sammenfaldende, dvs. at Aristoteles, helt 

typisk for hans dialektiske stil, analytisk og skematisk skelner mellem to begreber, 

som i konkret praksis er relaterede.  

Bystaten opstår ifølge Lev (Lev 2008) ikke ud af filosofien, men nærmere omvendt; 

det menneskelige liv og filosofien opstår ud af bystaten, for det er bystaten, der 

danner rammerne om det gode liv. Således skal bystaten i sin oprindelse ikke 

forstås som politik men som et fællesskab mellem mand og kvinde og en 

organisation for at skaffe det nødvendige for at overleve, sådan som 

husholdningen, oikos, gør det. Det er organiseringen af husholdninger og logikken 

heri, der bliver til bystaten. Dermed opstår noget, som husholdningens varetagelse 

af de nødvendig ting ikke var i stand til, nemlig ideen om at skabe det gode liv, og 

det forudsætter, at bystaten organiseres med henblik på dette, og at borgerne 

deltager i denne organisation; at de bliver politiske. Det forudsætter imidlertid 

også, at husholdningernes familiebånd ikke forhindrer denne deltagelse og 

bystatens funktion, og, ifølge Lev (2008), er det et centralt projekt i Aristoteles’ 

Politikken (Aristoteles 1946).  
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BORGEREN SOM HERSKER OG BEHERSKET 
Forfatningen grundlægger bystatens politiske fællesskab som noget mere og andet 

end blot et juridisk fællesskab, en militær alliance eller en handelsmæssig 

aftalepartner: 

”En polis er et fællesskab, hvis mål er det fuldendte og selvstændige liv… Alt 

dette er opstået gennem venskab, idet venskabet indebærer et valg af dette 

fælles liv. Bystatens mål er det gode liv, medens de andre ting er midler til 

at opnå dette” (Aristoteles, Politikken 3.9.1280b30-40 i: Lev 2008: 64). 

Opgaven består nu i at etablere forbindelser mellem de partikulære fællesskaber 

og det politiske fællesskab i bystaten (Lev 2008), og det, foreslår Aristoteles, gøres 

gennem etableringen af herredømmet i form af den gode hersker. Den gode 

herskers herredømme fungerer gennem selvbeherskelse og viser derved sin magt, 

hvortil borgeren kan deltage uden at blive tyranniseret i kraft af selv at udøve 

herredømme:  

”Gennem sin deltagelse i det politiske fællesskab opnår borgeren en 

suverænitet, der i principiel henseende ikke adskiller sig fra herskerens. 

Denne formulering af suverænitet som selv-beherskelse udelukker samtidig 

muligheden for at tænke forskellen mellem det ubegrænsede og det 

begrænsede herredømme som absolut” (Lev 2008: 84-85).  

Den gode herskers herredømme underlægger den gode borgers herredømme men 

også omvendt: den gode hersker er også underlagt borgeren. Derved bliver der 

etableret en forbindelse mellem en ellers principiel skelnen, nemlig mellem den 

gode borger og den gode mand, som var udgangspunktet. Dette forandrer en 

magtasymmetrisk politiske filosofi hen imod en struktur, der minder om venskabet 

(men uden at være venskab) og dermed et politisk fællesskab, der kan forene 

politik og etik (Lev 2008). 

På denne baggrund kan lykke, politik og etik forstås som en ramme for, hvordan 

kundskabsformerne analytisk er differentierede måder at forholde sig 

hensigtsmæssigt til bestemte dele af livet på. Kundskabsformerne, som 

præsenteres herunder, udgør således ikke blot forskellige måde at vide noget på, 

men også måder at gøre noget på som veje til lykke i bystaten. 
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KUNDSKABSFORMERNE 
Aristoteles’ kundskabsformer kan for det moderne menneske være en uvant måde 

at tænke om erkendelsen på, og man kan ifølge Eikeland (2008) med fordel 

betragte Aristoteles’ kundskabsformer som en gnoseologi frem for en epistemologi. 

I stedet for at anskue Aristoteles’ kundskabsbegreber som en enstrenget viden om 

viden må man forstå dem som multidimensionale, dvs. at kundskabsformerne ikke 

deduktivt leder til hinanden, men at de er sideordnede og adskilte fra hinanden af 

hensyn til hvilken del af menneskelivet, de handler om. Kundskabsformerne skal 

heraf forstås relationelt, hvilket Aristoteles beskriver i Fysikken (2471b1-3) og i 

Topica (145a13-18) (Aristoteles 1957; Aristoteles 1995a; Eikeland 2008). Selvom 

Aristoteles kalder sophia den højeste form for viden, så afleder han ikke de øvrige 

kundskabsformer deraf men behandler kundskabsformerne som parallelle eller 

ligestillede (Eikeland 2008) 

Det, som alle kundskabsformerne ifølge Eikeland (2008) har til fælles, er et genus 

(génos) (Aristoteles Nicomachean Ethics: 1105b19-1106a13, 1139a16-19, Den 

Eudemiske Etik: 1246b36). Dette vil sige, at Aristoteles forstår alle kundskabsformer 

som diathesis, dvs. en inkarneret disposition eller en egenskab (Aristoteles 1995d; 

Aristoteles 1995e), og som héxis (på græsk hvad andre på latin kalder habitus, 

Bourdieu 1990, 1993): 

”Excellence, then, being of two kinds, intellectual and moral, intellectual 

excellence in the main owes both its birth and its growth to teaching (for 

which reason it requires experience and time), while moral excellence comes 

about as a result of habit, whence also its name is one that is formed by a 

slight variation from the word for ‘habit’. From this it is also plain that none 

of the moral excellences arises in us by nature; for nothing that exists by 

nature can form a habit contrary to its nature” (Nicomachean Ethics: 110314-

21). 

Alle kundskabsformer er i den forstand tillærte, vaner, evner, færdigheder, 

dueligheder eller (for phrónêsis’ vedkommende) dyder, som er héxis, der opnås 

gennem opdragelse, undervisning, øvelse, træning og demonstration (Aristoteles 

Nicomachean Ethics: 1103b2-26, 1114a10, Den Eudemiske Etik: 1220b1, 18-20, 

Magna Moralia: 1185b34-1186a7). Alle kundskabsformerne er på forskellige måder 

både héxis og diathesis, og denne fælles genus kalder Aristoteles for gnôsis, som er 

en bredere kategori for viden end epistêmê, idet også perception, aísthêsis, 
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selvbevidsthed og héxis er for former for viden, som kan indeholdes i gnôsis. 

Dermed er der med kundskabsformerne snarere tale om en gnoseologi frem for en 

epistemologi (Eikeland 2008: 80).  

Det kan diskuteres, om Aristoteles har et sjæl-legeme problem (Modrak 1991), men 

grundlæggende for Aristoteles’ begreb om sjælen er, at den besjæler et legeme, 

dvs. at uden kroppen reagerer sjælen ikke på vrede, sult etc. (Aristoteles De Anima 

403a3ff). I modsætning til den kartesianske opfattelse af sjælen, så afviser 

Aristoteles enhver ide om ’et menneske i mennesket’. Dertil bidrager hans tanke 

om det besjælede legeme med at forstå, at perceptionen fungerer som en relation 

mellem mennesket og omverden, der gensidigt påvirker hinanden (Aristoteles De 

Anima 412a16). Perception har i sig selv en betydning for tænkning, hvorfor der for 

Aristoteles er en sammenhæng mellem menneskets krop og intellekt, der 

understreger kundskabsformernes inkarnation (Aristoteles De Anima 431a8ff og 

Johansen 1994). 

Forskellene mellem kundskabsformerne udgøres af, hvordan hver kundskabsform 

forholder sig til viden og den vidende samt mellem mål og midler, hvilket viser sig, 

når kundskabsformerne anvendes i menneskelige og sociale sammenhænge som fx 

viden, politik og retfærdighed (Eikeland 2008). For at skelne mellem 

kundskabsformerne og se deres sammenhænge kan forholdet mellem natur og 

menneske betragtes. Aristoteles skelner mellem studier af, hvad der findes af 

natur, og studier af, hvad der findes i natur. For at et menneske kan lære viden, må 

denne viden sættes i relation til vores partikulære og foranderlige perception: Hvad 

der findes af natur er foranderligt (træer gror, skyer kommer, solen varmer) 

uafhængigt af mennesket. Videnstilegnelse er at gøre det, der er af natur, 

begribeligt. Det betyder, at en forståelse af det, der er af naturen, kræver erfaring 

med naturen i naturen. Således kan selv ikke de teoretiske kundskabsformer 

tilegnes uden data (empeiría), som må erfares (Nicomachean Ethics 1142a15-20).  

Når de teoretiske kundskabsformer epistêmê, nous og sophia omhandler, hvad der 

er af naturen, så udelukker det, hvad der ikke er regelmæssigt, nemlig det 

tilfældige, som på sin vis betragtes som det unaturlige set fra et teoretisk 

perspektiv – og det er her poíêsis, phrónêsis, khrêsis og páthos gør sig gældende 

som kontekstnære kundskabsformer og veje til viden. Ifølge Eikeland (2008: 71) er 

selv de teoretiske kundskabsformer med andre ord praktiske i den forstand, at de 

på forskellige måder tilstræber at stabilisere nogle mønstre, dog uden at 

interessere sig for de praktiske konsekvenser heraf. De praktiske kundskabsformer 
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er tilsvarende teoretiske i den forstand, at de er interesserede i at forandre verden, 

men erfaring i sig selv udgør ikke en praktisk kundskabsform, fordi viden også er 

nødvendig for at kunne skelne erfaringerne fra hinanden og anvende dem i praksis 

(Aristoteles 1999; Eikeland 2006).  

I Nicomachean Ethics (Aristoteles 1999) beskriver Aristoteles epistêmê som det, der 

ikke kan være anderledes. Eikeland (2008: 81) viser imidlertid, at Aristoteles i 

Metafysikken (1025b19-1026a7, 1026b4-6, 1064a10-19) forstår epistêmê som 

genus og de øvrige kundskabsformer som heraf afledte species (Aristoteles 1995; 

Aristoteles 1995b), og Aristoteles fremhæver deraf tre kundskabsformer: 

Thêoretikê (af epistêmê; teoretisk viden), praktikê (af phrónesis; praktisk viden) og 

poiêtikê (af téchnê; arbejde, håndværksviden). Derudover tilføjer Eikeland (2008) 

páthos (passivt modtagende viden) og khrêsis (brugsviden) (Eikeland 2008: 71). I 

henhold til Aristoteles’ generelle anvendelse af, men ikke eksplicitte skelnen 

mellem, former for epistêmê dekonstruerer Eikeland (2008) epistêmê og udvikler to 

former af begrebet; thêoresis (teoretisk tilskuerviden) og thêoria (systematisk 

indsigt) (Eikeland 2008: 302). Denne dekonstruktion af epistêmê i 

kundskabsformerne har også konsekvenser for den praktiske filosofi hos 

Aristoteles. Det medfører, at begrebet praxis, som Aristoteles i Nicomachean Ethics 

(Aristoteles 1999) knytter til den etiske dyd og kundskabsform phrónesis, også 

dekonstrueres i to begreber; praxis1 (thêoria) og praxis2 (phrónesis). Aristoteles 

opererer således ifølge Eikeland (2008) med følgende seks mest centrale 

kundskabsformer; 1) thêorêis, 2) poíêsis, 3) khrêsis, 4) páthos, 5) phrónesis (praxis2) 

og 6) thêoria (praxis1).  

Epistêmê/thêorêsis 

Ifølge Eikeland (2008) opererer Aristoteles med to forskellige former for epistêmê. 

Derved betegner epistêmê både en observerende kundskabsform på afstand af 

fænomenet, thêorêsis, og en analyserende kundskabsform nærværende overfor 

fænomenet, thêoria. Således kan thêorêsis sammenlignes med astronomen, som 

nok har viden om solsystemet men kun kan erfare, observere og registrere det på 

afstand men uden at kunne influere på det (Eikeland 2008). Eikeland kalder på 

engelsk dette for ”spectator speculation” (p. 301) og på norsk for 

”tilskuerkunnskap” (Eikeland 2006: 16). Thêorêsis er en abstraherende men ikke 

blot en abstrakt viden, idet det er en viden, der informeres af praksis (perception) 

gennem afstand til praksis, men den er derved fortsat relateret og relevant for 

praksis. Det centrale i thêorêsis er tydeligt at kunne se, skelne, vise og afsløre, 



58 
 

hvordan fænomener virkelig er, hvorfor tilblivelsen og vedligeholdelsen af denne 

evne er afgørende. Thêorêsis er perceptionsbaseret og i den forstand passivt 

modtagende og registrerende den ydre verden. Den forholder sig til ændringer af 

verden uafhængigt af vores egen aktivitet og indflydelse på den – i modsætning til 

thêoria, der betegner en aktiv udøver af viden og indsigt (Eikeland 2006). 

Thêoria/praxis1  

I modsætning til thêorêsis, som studerer genstande udefra, så studerer thêoria 

genstanden indefra. På den måde er thêoria en praxis, som Eikeland vælger at 

kalde praxis1 i modsætning til praxis2, som knyttes til phrónêsis og præsenteres 

nedenfor (Eikeland 2008: 269). At thêoria er en praxis skyldes, at thêoria er en 

deliberativ vej mellem teori og praksis via dialogen. En dialog begynder med 

praktiske erfaringer og ender med at handle om basale principper, og det er netop 

denne induktive, fænomenologiske vej fra oplevelsen, over ufuldendte mål, til 

fuldendte mål og endelig til dyd, der kendetegner praxis-læring hos Aristoteles: At 

afprøve og revidere i en dialektisk vekselvirkning (Nicomachean Ethics 1103a26, 

1103a31, 1103b22, 1104a27-b3), hvilket også diskuteres i dag i social læringsteori 

(Flyvbjerg 2000; Dreier 2002; Dreyfus and Dreyfus 2002; Lave 2002; Sørensen 

2003). Dialog er således praxis1 i en bevægelse fra erfaringer til principper, som 

fordrer kompetence, indsigt og forståelse (Eikeland 2008: 268). Praxis1 tilstræber 

derfor en virtuos héxis, idet den beskriver en praksisform, der i kraft af menneskets 

indre standarder forholder sig systematisk til sine handlinger og deraf opnår indsigt 

i grundbestanddele, kombinationsmuligheder og sammenhænge. Således er en 

øvelse i at udvikle færdigheder og evner inden for fællesanliggender som fx 

medborgerskab i en stat eller en organisation men også i forhold til at lære musik, 

grammatik og dans udtryk for praxis1, fordi det samlet set kendetegner 

aktivitetsformen af kundskabsformen thêoria, at der tale om en kollegial 

samordning, hvor forandringer af enten genstande i omverden eller mennesket 

selv afhænger af viden og indsigt, som er en del af mennesket selv (Eikeland 2006: 

20). 

Phrónêsis/praxis2 

Ifølge Eikeland (2008: 269) adskiller praxis1 og praxis2 sig fra hinanden ved, at 

praxis1 fænomenologisk beskriver praksislæring som en bevægelse fra erfaring til 

indsigt i principper og dyd, men Praxis2 derimod bevæger sig modsat fra dyd til 

erfaring. Derved orienterer praxis2 og phrónêsis sig imod en fænomenologisk 

beskrivelse og en etisk og politisk vurdering af en given kontekst. Hvor praxis1 



59 
 

fokuserer på causa formalis, da er praxis2 derimod optaget af causa finalis, tager de 

formale årsager for givet og koncentrerer sig om de partikulære behov og mål i en 

given sag. Phrónêsis og praxis2 beskriver således til forskel fra thêoria og praxis1 en 

etisk stillingtagen til at vælge de rette midler og ikke en decideret teoretisk indsigt 

som baggrund for stillingtagen (Johansen 1994: 359; Eikeland 2008: 270). For at 

kunne bedrive phrónêsis må man imidlertid også besidde thêoria, idet phrónêsis 

ikke bliver til blot ved erfaringen men bliver til ved tilegnelsen af sand indsigt (nous) 

(Aristoteles 1999: 1144a29-b32, 1143b14, 1095b5-8, 1098b1-6). 

I filosofien og pædagogisk forskning tilbyder phrónêsis en særlig måde at forstå, 

hvad viden er, som har fungeret som kritik af rationalistisk eller empirisk tilgang til 

erkendelse, læring, socialisering, opdragelse og dannelse ved at beskrive viden i 

relation til intuition og erfaring (Saugstad 2002; Saugstad 2007). I afhandlingen 

forstås phrónêsis som en etisk kundskabsform og en intellektuel dyd – de andre 

kundskabsformer skal nærmere forstås som dueligheder (Johansen 1994: 476). Det 

betyder, at den, som har og bedriver phrónêsis, ho phronimos, overvejer og handler 

etisk godt på rette sted (topos) og tid (kairos). Dette beskriver viden som indsigten 

i, at ikke alle situationer skal behandles lige men netop forskelligt, fordi alle 

situationer består af et uendeligt antal partikulære og kontekstafhængige dele.  

Aristoteles tager således ikke stilling til, hvad der er godt, eller hvilke midler der skal 

til for at opfylde det gode og hvad der i sin endelige form (causa formalis) udgør 

det gode liv, eudaimonia. I Aristoteles’ dydsetik er den dydige aldrig i tvivl om, hvad 

der er det rigtige, dvs. målet eller idealet, og phrónêsis forholder sig således til, 

hvad der er den rigtige handling og dermed kun deliberativt til, hvilke midler og 

ikke hvilke mål der er mest hensigtsmæssige. Disse må nødvendigvis være 

forskellige fra menneske til menneske, fordi det lykkelige liv (eudaimonia) er 

variabelt (Aristoteles 1999). Phrónêsis er i den henseende en refleksions- eller 

overvejelsesevne (bouleúesthai), som fungerer ved at vurdere en situation og 

foretage konkrete og eksplicitte fortolkninger af alternativer, hvormed 

rutinemæssige handlinger forhindres og erstattes af tilpasningen af de rette midler 

til de rette situationer i forhold til etiske dygtigheder som fx retfærdighed, venskab 

eller mod (Eikeland 2006: 20). Hvis overvejelserne derimod sker alene efter 

personlig vinding eller ond vilje, er det selvsagt ikke phrónêsis men ”cleverness” 

(deinos) eller ligefrem ”manipulation” (Eikeland 2008: 151). Phrónêsis er med et 

etisk opdrag en personlig kundskabsform og dyd for at handle i modsætning til 

thêorêsis, khrêsis og téchnê, der er kendetegnede ved at observere, bruge og skabe. 
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Kundskabsformerne er således forskellige, selvom phrónêsis i det praktiske liv 

indgår i alle kundskabsformer (Eikeland 2008: 80).  

Når forfattere som Freire (1973), Højrup (2002), Heidegger (2007), Bourdieu (1993) 

o.a. referer til praxis med ’x’ som en modsætning til praksis med ’ks’, så er en del af 

baggrunden Aristoteles’ kundskabsform og dyd phrónêsis, som praxis er 

aktivitetsformen af. Ovenfor skelner Eikeland (2006, 2008) mellem praxis1 og 

praxis2, hvoraf phrónêsis refererer til praxis2. Praksis med ’ks’ svarer i denne 

sammenhæng til poíêsis og arbejde, dvs. at praksis til forskel fra praxis er 

instrumentel, ekstern, nytteorienteret, nyskabende, nøgtern. Som præsenteret 

ovenfor betegner praxis derimod analyse og handling, dvs. praxis er indsigt, intern, 

kontekstorienteret og deliberativ om etik, socialt ansvar og politik (Aristoteles 

1946; Aristoteles 1999).  

Khrêsis 

I den antikke filosofi beskriver khrêsis en brugskundskab, som fx fremgår hos Platon 

i Staten 601d-e (Platon 1996) og hos Aristoteles i Politikken 1256a4-10 (Aristoteles 

1946). Ved brugskundskab forstås evnen til at anvende et middel (fx genstand, 

menneske eller dyr) på en optimal måde uden at ville ændre midlet men blot bruge 

midlet på noget, der ligger uden for midlet selv. Med khrêsis beskrives altså ikke en 

særlig viden om, hvordan midlet hænger sammen fysisk, historisk eller socialt etc., 

men en ren anvendelsesform, som fx i relation til poíêsis handler om at bruge en 

hammer eller i relation til thêorêsis om at anvende en analysemodel. Khrêsis er 

imidlertid en selvstændig kundskabsform, idet der i khrêsis er tale om en virtuositet 

men uden at have en særlig viden om anvendelsens konsekvenser eller baggrund. 

For den virtuose er det som udtryk for khrêsis underordnet, om hammeren eller 

analysemodellen er denne eller hin, idet den virtuose anerkendes for sin sublimt 

effektive måde at netop anvende dem på (Eikeland 2006; Eikeland 2008) 

Páthos 

I Retorikken skelner Aristoteles mellem tre former for bevis (pisteis): ethos, páthos 

og logos (Aristoteles 1995c). De tre bevisformer er talerens retoriske redskaber, 

som appellerer til tre forskellige steder, nemlig henholdsvis i talerens karakter 

(ethos), i tilhørerens disponerede bevidsthed (páthos) eller i talen selv (logos) 

(Retorikken 1356a2-4). Páthos beskriver derved en reaktiv følelse som konsekvens 

af talen, dvs. en følelse eller lidenskab, som tilhøreren oplever uden selv at have 

valgt eller besluttet sig for den. I modsætning til thêorêsis, poíêsis og khrêsis er 

objektet for páthos ikke andre genstande end kundskabssubjektet selv, der er i en 
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objektposition som passiv modtager af en udefrakommende aktion, fx som en 

behandling som patient. Patienten er ikke bruger af noget, khrêsis, eller skaber 

noget, poíêsis, men patientens páthos er komplementær til khrêsis og poíêsis, når 

de relaterer til patienten som en passiv, ekstern genstand, der manipuleres af en 

læge i en behandling (Eikeland 2006: 19, Eikeland 2008: 91). Páthos er således 

receptiv og reaktiv, men som en lidenskab er páthos at forstå gennem de kræfter 

uden for selvet, der styrer selvet, når man ikke ”er helt sig selv”. Som en lidenskab 

kommer páthos således til udtryk gennem kropslige reaktioner som fx rødme ved 

forlegenhed over talerens bevis. Det er imidlertid ikke páthos, der er selve rødmen, 

men páthos, der forårsager rødmen i forbindelse med taleren og tilhørerens krop. 

På den måde er páthos ikke blot reaktiv men også at forstå som igangsætter af 

bevægelse. Dette understreges yderligere af, at páthos, i sin egenskab af at være 

en ikke-rationel del af psyken, har en væsentlig betydning som en intellektuel 

kategori. Sammen med órexis, éros (lyst), agapêsis og therapeía (kærlig og 

bevarende omsorg) beskriver páthos en del af psyken, som formes af fornuften 

(nous), og som sætter mål for mennesket (Eikeland 2008: 91). Ifølge Aristoteles har 

mennesket af naturen tre sjælelige evner; fornuft (nous), sansning (aisthésis) og 

drift eller stræben (orexis). Disse kan kombineres to og to: Sansning og drift 

beskriver et animalsk niveau, mens fornuft (nous) og stræben (orexis) beskriver en 

fornuftshandling, som fornuften ikke selv kan i gangsætte, men som hviler på 

enheden af fornuft og stræben. Det er enheden af fornuft og stræben, der 

forbinder karakterdyderne (som består af en kultivering af naturbestemt adfærd – 

habitus/héxis) med den praktiske og etiske fornuftsdyd, phrónêsis (Johansen 1994: 

476). En talers retoriske bevis som páthos er således et lidenskabeligt indtryk, der 

er ment som en appel til tilhørerens egen stræben, herunder kærlighed og omsorg 

som en del af en etisk vurdering, dvs. til hvilke midler, der er hensigtsmæssige i 

opnåelsen af det gode liv, eudaimonia.  

Poíêsis/téchnê 

På græsk betyder téchnê ’arbejde’, og i modsætning til thêorêsis og thêoria, som er 

kontemplative og fri, så er téchnê optaget af det nytterige og nødvendige arbejde i 

hjemmet og dets landbrug, oikos. Poíêsis er aktivitetsformen af dyden og 

kundskabsformen téchnê, dvs. den artikulerede poíêsis, hvis formål det er at skabe, 

producere, forandre et bestemt materiale; som tømreren der bygger med træ, 

programmøren der konstruerer med software, og poeten der digter med ord 

(Aristoteles 1999). I poíêsis interveneres med materialet, og det omformes efter 

det givne menneskes intentioner. Dermed er tømreren ikke interesseret i træet 
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selv men alene i, hvordan træet kan bruges til at løse et ydre problem, fx i 

reparationen af et tag. Téchnê er en ikke-personlig viden om at skabe noget nyt 

eller noget bestemt men står derfor samtidig på afstand af objektet, der 

manipuleres, uden at subjektet involverer sig i objektet selv eller i den skabende 

selv (mennesket med poíêsis). Som en intellektuel dyd kræver téchnê ikke desto 

mindre både en teoretisk viden om generelle sammenhænge og en praktisk 

erfaring med kontekstuelle vilkår, som primært tilvejebringes gennem talrige 

gentagelser, der kræver, at årsagerne i erfaringen har en målbar effekt (Eikeland 

2006).  

Téchnê er ifølge Nicomachean Ethics kunstens dyd, og deri ligger den betydning, at 

i modsætning til sophia, nous og epistêmê er téchnê dyd og kundskabsform for det 

foranderlige. Dette kan man vælge at kalde det praktiske, og derved bliver téchnê 

som kunstens dyd bredt ud til at gælde alle de praktiske og skabende fag. I relation 

til, hvordan téchnê udskiller sig som en selvstændig kundskabsform, gælder dog 

først og fremmest, at den omhandler eksternt skabende aktiviteter i det 

foranderlige. Aktivitetsformen af téchnê kaldes poíêsis, og det vil sige, at poiêsis er 

funktionen, konkretiseringen eller omsætningen af dyden téchnê: Hvis man er god 

til at frembringe kunst eller bygninger, styre skibe gennem skær eller bedrive 

lægegerning, så har man dyden téchnê, og selve udøvelsen af dyden kaldes poíêsis. 

Téchnê er en rationel evne, som omhandler det, som netop kan være anderledes, 

eller det, som er tilfældigt og kontingent. Dermed findes en vis lighed med 

phrónêsis, som også er en praktisk kundskabsform og omhandler det, som kan 

være anderledes. Men ud over at téchnê ikke omhandler det etiske og socialt 

ansvarlige, som phrónêsis, er téchnê ej heller knyttet til det personlige valg. Téchnê 

handler om at frembringe, at skabe, kreere, udvikle, konstruere og rationelt at 

forholde sig til, hvorledes dette gøres med størst mulig hensigtsmæssighed, dvs. 

med blik for den kontekst, det frembragte skal fungere i. At frembringe noget nyt, 

poíêsis, indebærer, at man kender en del til menneskenes mulighedsbetingelser, 

behov og vilkår for at kunne frembringe artefakter, som hensigtsmæssigt føjer sig 

til de øvrige.  

Téchnê som en rationel og ikke-personlig egenskab indebærer at være relativt 

abstraherende, og at den på visse områder har téchnê mere til fælles med den 

teoretiske kundskabsform epistêmê end med den praktiske kundskabsform 

phrónêsis (Dunne 2009 og Eikeland 2008). Ifølge Eikeland findes denne beskrivelse 

af téchnê i Metafysikken (981b8-9), Fysikken (199b28) og Retorikken (1356b33-27), 
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hvor téchnê beskrives som mere adskilt fra det partikulære end phrónêsis, og hvor 

téchnê ikke diskuterer løsninger (engelsk: deliberate, græsk: ou bouleúetai). Téchnê 

henter ifølge Dunne (2009) sin viden fra dekontekstuelle, abstraherende, 

universelle vidensområder, hvilket fremgår af Nicomachean Ethics: 

“Nonetheless, presumably, it seems that someone who wants to be an 

expert in a craft [téchnê – LEDK] and a branch of study should progress to 

the universals, and come to know that, as far as possible; for that, as we 

have said, is what the sciences are about” (Nicomachean Ethics 

6.10.1180b20-24). 

Den, der har téchnê, har således en del til fælles med den, der har epistêmê og 

thêoria, nemlig en vis indsigt i de universelle sandheder, og er derved nærmest en 

modsætning til praktikeren, der kun kender til effekterne af handlingerne men ikke 

til baggrundene bag (Dunne 2009). Disse beskrivelser står i kontrast til 

Nicomachean Ethics, hvor téchnê sammenlignes med phrónêsis i opposition til 

epistêmê; sidstnævnte angår de universelle ting, hvor téchnê og phrónêsis 

tilsammen angår de foranderlige ting (Nicomachean Ethics 1140b35-36). Hvad skal 

man stille op med denne modsætning i beskrivelserne af téchnê? Hvis man antager, 

at téchnê ikke blot er viden om, hvad der er hensigtsmæssigt at gøre i en given 

situation, men også er en viden om baggrundene for situationen, så anlægger man 

en fortolkning af téchnê, som den fremstår i Metafysikken. Her er téchnê og 

phrónêsis ifølge Eikeland (2008) arter af epistêmê, dvs. at de uden at være det 

samme som epistêmê alle er kundskabsbegrebslige former for gnosis. Det betyder, 

at alle kundskabsformerne har del i samme genus, nemlig at de alle er egenskaber 

til erkendelse, som således fungerer sammen. Således kan téchnê forstås som 

havende del i det partikulære og i det universelle på én gang (Eikeland 2008). For 

det universelle er altid relevant for de partikulære tilfælde; de er oplagte at 

undersøge, og de universelle sandheder kan ikke forstås alene som metafysiske 

spørgsmål om væren (relevant for sophia), for vi søger også efter de primære 

former i medicin, venskab, politik etc., uden hvilke de ville de miste deres mening 

og validitet (Eikeland 2008). 

OPSUMMERING 
Hermed er Aristoteles’ kundskabsformfilosofi præsenteret som en del af den 

teoretiske referenceramme. Kundskabsformerne er distinkte men relaterede som 

efterstræbelsesværdige måder at forholde sig til bestemte dele af livet på. Teoriens 
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dekonstruktion af forholdet mellem teori og praksis samt relationen mellem borger 

og bystat er særligt udfordrende for en moderne reception. 

Kundskabsformfilosofien bidrager imidlertid til at forstå læreruddannelsens 

problematik ved at understrege dialektikken mellem teori- og praksis i relationen 

mellem de intenderede og praktiserede kundskabsformer, som de studerende 

møder på praktik- og uddannelsessteder. Dette indebærer en forståelse af, at de 

studerendes dannelse til professionen kan sammenlignes med borgerens dydighed 

som hersker og behersker, når de studerende skal tilegne sig kundskabsformerne i 

en individuel karakterdannelse i midtermål mellem over- og underdrivelse. 

Dydigheden og dueligheden ved de studerendes tilegnelse af kundskabsformerne 

afhænger således af de specifikke topologiske omstændigheder i polis.  

Strukturen i dette kalder Højrup for den aristoteliske problematik, og den danner 

udgangspunkt for stats- og livsformsteoriens udvikling af en teori om 

produktionsmåder og statssystemer fra 1660 og frem til i dag, som herunder 

præsenteres. 

STATS- OG LIVSFORMSTEORI 
Baggrunden for Højrups teori er fransk filosofi (Bachalard, Hyppolite), 

strukturalisme (Althusser), dialektik (Hegel, Boserup) samt historisk materialisme 

(Karl Marx), som bruges til at gøre op med etnologien som en empirisk videnskab 

efter positivistiske og hermeneutiske videnskabsidealer, tingsbestemmelser og 

årsagsforklaringer (Højrup 1989). Højrup vil i stedet undersøge begrebernes 

relationsbestemmelser for derved at anskue samfundskulturen i sin helhed og i sin 

kulturhistoriske proces. Inspireret af lingvistikken (Hjelmslev) argumenterer Højrup, 

at man først må studere, hvilke begreber der skal til for at analysere et bestemt 

problem, og derfra specificere, hvilke begreber der yderligere forudsættes etc. Ved 

hvert specifikationstrin inddrages empirisk materiale til at konfrontere og påvirke 

forståelsen af de første begreber, der anvendtes. Derved formes ikke blot det 

empiriske materiale af begreberne, men der genereres også en teoriudvikling med 

empirien, idet teoriens problematikker er måder at forstå historien, som er med til 

at bestemme det teoretiske potentiale i en løbende reformulering af de teoretiske 

problematikker (Højrup 2003).  

Højrup hævder, at når historien som regel forstås med nutidens perspektiv – en 

projektion af nutidige problematikker på forhistorien – så opstår spørgsmålet, 

hvordan man overhovedet er i stand til at ’åbne tækningen op’ således, at man ikke 
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blot ser sig selv, når man forsøger at se det historiske og fremmede, og det er 

grundlæggende den ambition, Højrup har med den stats- og livsformsteorien 

(Højrup 2003). I modsætning til hvad Højrup kalder moderniseringstesen hos fx 

Anthony Giddens, Jürgen Habermas, Thomas Ziehe og Niklas Luhmann (Højrup 

2003), som undersøger individernes frie udfoldelse i det moderne/postmoderne, 

kontingente samfund, påpeger Højrups teoriudvikling og empiriske analyser på, at 

det moderne samfund nok indebærer fortællingen om det frie individ, men at 

denne fortælling er rammesat af kulturelle strukturer, herunder statens position. 

Moderniseringstesen er således blot én specifik kulturel begrebsverden blandt 

mange andre. Dette vil sige, at hvis man hævder modernitetstesen som et 

evolutionært resultat af historien, så udtrykker man frem for alt en kulturel 

etnocentrisme (Højrup 2002). 

Formbegrebet 

Stats- og livsformsteorien grundlægges i det aristoteliske formbegreb, eidos, i en 

forståelse af sociale relationer og terminaler i materien, hyle, dvs. staten, 

institutioner, positioner og individer. Eidos forstås dermed afhængigt af 

sammenhængene og indholdet, skikke og brug som hos Aristoteles. Derved står 

eidos i modsætning til et andet etnologisk formbegreb, morphe, der netop adskiller 

form og indhold med henblik på at kunne formulere kriterier til at identificere og 

adskille kulturelle slægtskaber (Højrup 2002). Stats- og livsformerne som eidos 

sammenligner således ikke kulturelle ’værdier’, som er det centrale i et morphe-

perspektiv for at identificere kernen i et kulturelement. Denne ambition 

overskrides af eidos, idet selv kulturelle ’værdier’ indtager symbolske funktioner, 

der ikke kan adskilles fra deres form. På den måde er stats- og livsformerne ikke 

funktionsuafhængige, teoretiske begreber men udviklet til at begribe funktionen 

som en del af formen. Stats- og livsformerne har selvsagt mange forskellige 

funktioner, men det centrale er, hvordan de som terminaler udfylder en bestemt 

plads og relaterer sig til hinanden i interpellationsformer og selvbevidste 

etnocentrismer, samt hvordan teoriudviklingen baserer sig på dialektikken mellem 

begreber og empiri (Højrup 2002). 

Den fissionære statsteori 

I Det glemte folk (første gang udgivet i 1983) er produktionsmåderne 

udgangspunktet for teoriudviklingen af begrebet livsformer. Dette ændres i 

Omkring livsformsanalysens udvikling (Højrup 1995) og Dannelsens dialektik 

(Højrup 2002), hvor staten, statssystemet og forholdet til forskellige former for 
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subjekter, herunder individet, bliver udgangspunktet. For Højrup opstår og 

opretholdes staten gennem en kamp om anerkendelse i forhold til andre stater 

både militært, økonomisk, politisk og ideologisk (fission), og deraf må staten 

indrette sig internt. Højrup tager således et opgør med Durkheims forståelse af 

statens opståen og opretholdelse som et fællesskab af ligesindede (fusion) 

(Durkheim 1933; Højrup 2002), som Aristoteles også diskuterer i Politikken. Højrup 

hævder, at problemet med fusionsteorierne er, at de primært forklarer, hvordan 

staterne oprettes, men ikke hvordan de opretholdes og forsvares over for andre 

stater, samt hvad det betyder for statens indretning og borgernes levevilkår. I et 

system af stater, hævder Højrup (1995), indgår staten imidlertid i en stadig 

udveksling af varer, interesser og deraf politik i forskellige organisationsformer som 

fx Bolognaprocessen, EU, FN og NATO, herunder aftaler, traktater etc. som aftales i 

statssystemet, som staten derefter selvbevidst indretter sig efter. På den måde kan 

staten betragtes som et selvbevidst Subjekt (med stort ’S’), der gennem 

forhandlinger med andre stater opretholder sin suverænitet, sine territoriale 

grænser og anerkendelse blandt andre stater. Inspireret af Clausewitz er det i kraft 

af staters defensive kamp om anerkendelse, at stater som regel opstår som 

afgrænsede enheder, der både interagerer og klart skelner mellem hinanden 

(Højrup 2002).  

Staten og anerkendelseskampen danner rammer og vilkår for de 

produktionsmåder, som kan eksistere i staten. Deraf opstår de enkelte livsformer, 

som igen identificerer den givne statsform. Statsformerne og livsformerne er 

således forbundne på tre måder: 1) cyklussen mellem deres former for eksistens, 2) 

deres relationer og 3) deres transformationer. Dette forhold mellem statsformerne 

og livsformerne udgør statssystemet. Livsformerne bliver ikke til før statsformerne 

eller omvendt men i kraft af deres relationer til hinanden. I forlængelse af 

Aristoteles’ tese om mennesket som et politisk dyr, zoon politikon (Aristoteles 

1946), peger Højrup på, at staten er evolutionært udviklet gennem selvbevidsthed, 

selvorganisering og selvforsvar. I denne statsteori fungerer borgerne som ’politiske 

dyr’, der ligesom staten kan kendes ved at være selv-transcenderende i 

modsætning til flokdyr (Højrup 2003).  

DEN ARISTOTELISKE PROBLEMATIK – HVORDAN DYDEN SKABER BORGEREN 
Den aristoteliske problematik (Højrup 2002) dækker over spørgsmålene, hvordan 

man kan forstå sammenhængen mellem borgerens egen vilje og statens samt 

forholdet mellem tilblivelsen og opretholdelsen af den selvbevidste borger og stat. 
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I modsætning til Lev (Lev 2008) hævder Højrup (Højrup 2002), at Aristoteles’ 

Politikken og Nicomachean Ethics tager udgangspunkt i Platons Lovene, hvor det 

centrale for grundlæggelsen af en koloni er, at den må kunne forsvare sig selv. Det 

er forsvarsværket, der skaber de nødvendige betingelser for, at staten kan 

opretholdes som en selvstændig polis. På linje med Lev hævder Mogens Herman 

Hansen (1985 I: Højrup 2002: 108), at polis etymologisk betyder ’borg’, og dette 

mener Højrup bekræfter fissionsteorien, dvs. at stater kæmper for anerkendelse 

blandt andre stater og kun derigennem bliver selvbevidste statssubjekter, og deraf 

skaber borgeren til at forsvare polis. Således er Højrups tese  

”at [vi] i det græske materiale finder en kulturteori, der, hvis vi læser den 

omvendt af, hvad man plejer, til fulde imødekommer de funktionskrav, en 

befæstet stat, organiseret af en klasse af borgersoldater, stiller til den 

herskende ideologi” (Højrup 2002: 111). 

I modsætning til andre steder i stats- og livsformsteorien (Højrup 1989, 1995, 2002, 

2003) er pointen i denne statsform, at staten indrettes fra borgeren og opefter: det 

er de frie borgere, der organiserer sig som borger-/soldaterklasser for at oprette og 

opretholde staten, hvilket drejer rundt om ét centralt forhold, nemlig begribelsen 

af borgeren som på én gang herskende og behersket (Aristoteles 1946; Højrup 

2002). Aristoteles foranlediger fire forhold, som Højrup tolker som 

funktionskravene til den stat, der opretholdes af en borger-/soldaterklasse og 

forfatning. Heriblandt at forfatningen skal indrettes, så ingen særinteresser blandt 

statens grupper tilgodeses: ”Borgerklassens kollektive interesser er identiske med 

statens interesser som suverænitetsbærende enhed; en borger er derfor en hoplit 

[borger og soldat – LEDK], hvis etik er den sande dyd” (Højrup 2002: 112). Den 

kollektive arbejdsgang må modsvares af en fælles politisk vilje, dyd og viden, og 

dermed bør staten ikke udformes som en hierarkisk struktur men gennem en fælles 

politisk vilje. Borgeren skal således opfattes både som soldat og politiker, hvor den 

centrale evne er at styre og lade sig styre. 

Vendingen i læsningen af Aristoteles ligger for Højrup i begrebet duelighed. For at 

staten kan fungere, må borgerens dyder ikke blot forstås som værdier men som 

evner til dueligt at påtage sig opgaver i staten, og alt efter om dyder skal styre 

borgerens følelser eller fornuft, inddeler Aristoteles dyderne i intellektuelle og 

moralske kategorier (Højrup 2002). Dueligheden skal læses ud af sophrosyne 

(mådehold, selvbevidsthed), som ikke blot er at vælge den mellemste ting, men at 

gøre det, der er mest hensigtsmæssigt at gøre i den givne situation, og evnen hertil 
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er dueligheden. Ifølge Højrup (2002) kan de tre aktivitetsformer af dyderne 

epistêmê, téchnê og phrónêsis, nemlig thêoria, poiêsis og praxis, appliceres på 

staten på følgende måder: Teoria er statens egen selvbevidsthed. Poiêsis er 

kunsten at frembringe ting og fungerer kun i slavens domæne. Praxis er som en 

helhed selv et mål, nemlig som det gode liv. På den baggrund slutter Højrup, at 

duelighederne eller dyderne kan forstås som statens krav til borgerne i, hvad 

Højrup kalder en dannelses- og interpellationsproblematik (Højrup 2002: 128). 

Interpellation 

Højrups interpellationsbegreb knytter sig til kampen om anerkendelse mellem 

statsborgere og statssubjekter samt mellem statssubjekter. Interpellationen forstås 

her som det forhold, at forskellige positioner i kampen om anerkendelse gensidigt 

betinger hinanden, stiller krav og tilpasser sig hinanden løbende og i spring (Højrup 

1995). I denne kamp interpellerer fx staten borgerne til at indrette sig efter statens 

lovgivning, politik og ideologi, ligesom stater gensidigt stiller krav til hinanden om 

tilsvarende.  

Interpellationen kan både være ekstern mellem statssubjekter samt intern mellem 

statssubjektet og statsborgerne, som selvbevidst opstår. Disse subjekter 

forudsætter hinanden, og det er en ’falsk uendelighed’ at forstå dem som mulige at 

stoppe gennem etableringen af statslige forbund. Den ’sande uendelighed’ er ikke 

rækken af enkelte singulære subjekter men selve gentagelsen af, at nye subjekter 

opstår og kræver anerkendelse. Interpellationsbegrebet beskriver således to ting: 

At statssubjekterne stiller krav indad og udad, og at denne proces forudsætter et 

selvbevidst subjekt, som kan opstå i det uendelige. Derved kan stats- og 

livsformsteorien ikke kategoriseres som statisk (Hyldig 1984; Bjerring 1989), fordi 

anerkendelseskampen og interpellationsbegrebet skaber forudsætninger for at 

kunne tale om selvbevidste subjekter, der forudsætter hinanden i en sand uendelig 

proces:  

”Disse resultater kaster også lys over gode grunde til, at post-strukturalismen 

især har efterlyst en teoriform, der giver plads til det handlende menneske og 

dets intentionalitet. De former for etnologisk strukturalisme, der bygger på 

oppositionspar, og hvis begrebslogik ikke indeholder de sande uendeligheder, 

som muliggør praksisbegrebets arbejdsrelationer og anerkendelsesrelationer, 

kan ikke have teleologisk og selvbevidst ræsonnerende subjekter som 

terminaler. For at kunne beskrive en mulig verden befolket af subjekter med 
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social praksis, er begge disse begrebsrelationer nødvendige” (Højrup 1995: 

139. Forfatterens fremhævninger). 

Stats- og livsformsteorien forholder sig således til livsformernes udvikling ved at 

indebære en dynamik i en uendelig opståen af selvbevidste subjekter med stort og 

lille ’s’, der forklarer, hvordan handling, forandring og selvoverskridelse forstås i 

den strukturalistiske teori.  

Subjektbegrebet med stort og lille ’s’ 

For såvel staten som for borgerne opererer Højrup med begrebet subjektivitet, der 

kendetegnes ved to træk: selvbevidsthed og kampen for anerkendelse. Det 

indbefatter, at subjektbegrebet kan beskrive både stater, institutioner, 

professioner og borgere. 

1. Selvbevidsthed: Staten kan kun være en stat, hvis den er bevidst om, hvilke 

begrebssystemer, muligheder, begrænsninger, vaner, traditioner og ritualer etc., 

der bliver til i staten selv i mødet med andre stater og omorganiseringen af staten 

selv over for borgerne. Dermed er staten et Subjekt med stort ’S’. Tilsvarende er 

borgerens subjektivitet udtrykt gennem en selvbevidsthed om, at vedkommendes 

livsform bygger på noget, som måske er svært at udpege, men som på etnocentrisk 

vis bliver klart i forhold til andre livsformer, og derved hvad bærere af den givne 

livsform i hvert fald ikke mener. Dermed er borgeren et subjekt med lille ’s’. Statens 

og borgerens selvbevidsthed bliver altså til i kraft af hinanden uden at blive til 

hinanden. 

2. Kampen for anerkendelse: Statens opretholdelse bliver til gennem kamp om 

anerkendelse i statssystemet, og denne kamp forudsætter, at staten forstås som et 

subjekt, der i et vist omfang ved, hvad der kan mistes, hvis kampen tabes. Denne 

overlevelseskamp danner et perspektiv og en subjektivitet. Tilsvarende og i 

forlængelse af denne forhandling kæmper borgeren som bærer af en livsform for 

anerkendelse og forbedring af levevilkår. Statens og borgens kamp om 

anerkendelse er en parallel kamp over for henholdsvis statssystemet og staten men 

forudsætter hinanden som distinkte subjekter i begge processer. 

Statens og borgerens selvbevidsthed og subjektform beror på en negation af 

hinanden, hvorved de sættes og sætter sig selv, modsættes og modsætter sig selv i 

forhold til andre. Forholdene mellem Subjekter og subjekter er, at det er Subjektet 

(fx en statsform), der skaber subjekter (fx livsform), men at dette forhold er 
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dialektisk, således at subjektet kan fortolke, handle og modsætte sig Subjektets 

vilkår og fx stille modkrav og gøre oprør, og på den måde betinger Subjektet og 

subjektet hinanden: de kan ikke forstås uden hinanden men kun med hinanden, og 

de må derfor interpellere med hinanden, dvs. at de må indrette sig efter hinandens 

krav og kan derfor ikke agere eller forstå sig selv uafhængigt. For eksempel må 

staten interpellere borgerne på en måde, så disse dannes til at være borgere 

gennem et begreb om borgeren, der både kan være behersket og behersker 

gennem tilegnelsen af dyden phrónêsis. Denne dialektik viser, at fissionsteorien 

(statsformens opretholdelse gennem anerkendelseskamp) således ikke er en 

aflysning af fusionsteorien (statsformens opretholdelse af ligesindede), men en 

udvidelse af fusionsteorien og et opgør med, at statsformer blot opretholdes af 

ligesindede. Ydermere er subjekter dialektisk relateret til andre subjekter, som det 

kommer til udtryk i livsformernes forhold. Statsformen betinger udviklingen og 

opretholdes af bestemte livsformer, som gør gensidige krav gældende, men 

livsformerne kæmper også med hinanden om anerkendelse, hvoraf nogle 

livsformer har bedre vilkår end andre.  

PRAKSISBEGREBET 
Som allerede antydet, så har praksis en central betydning i forståelsen af 

livsformerne, da det er gennem studiet af praksis, man kan analysere, hvordan 

livsformerne fungerer intensionelt som hinandens forudsætninger og kontraster. 

For at forstå hvordan begrebet praksis fungerer som analytisk og teoretisk begreb, 

udreder Højrup (1995) på baggrund af Hegel de ovenfor nævnte relationer mellem 

årsag og virkning (kausalitet) og mål og middel (teleologi), som fungerer som det 

teoretiske begrebssystem bag ved de problematikker, som den enkelte livsform 

adresserer.  

Det er og har været en kendt praksis siden Hobbes og Spinoza (Højrup 1995) at 

grundlægge teoretiske begreber således, at der ingen teleologi kan findes i dem, 

dvs. at de begreber, der anvendes, ikke indebærer, at man i forvejen ved, hvad de 

bør føre til. Højrup tilføjer til kritikken af teleologi, at det ikke kan anvendes til at 

definere et kulturbegreb, fordi en ’mål og middel tænkning’ virker ved, at der bag 

ved et mål findes et andet mål, som bagved har endnu et mål osv. i en uendelig 

regres. Som alternativ søger videnskaben derfor at forklare verdens sammenhænge 

gennem kausalitet, men, påpeger Højrup (1995), samme uendelige regres vil også 

tilføje sig til en sådan proces, fordi den transitive kausalitets undersøgelse af 

årsager intet selvberoende eller nødvendigt vil finde, som kan grundlægge et 
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kulturbegreb. I begge tilfælde er problemet, at man ikke kan bruge teleologi eller 

kausalitet til at undersøge kulturer, fordi man ikke vil kunne bestemme den 

selvbevidste i en kultur. Ved at henvende sig til Hegel bliver det imidlertid klart, at 

kausalitet ikke kan fungere uden teleologi, fordi ”et middel ikke kun er målrettet, 

men også må være formålstjenligt” (Højrup 1995: 65. Forfatterens kursivering). For 

hvis man ikke har et middelbegreb, som indebærer, at dette middel kan frembringe 

de ønskede virkninger, så falder begrebet middel sammen. Det er faktisk ikke 

muligt at tænke på en kausal sammenhæng, en årsag og virkning, uden at samtidig 

forestille sig, at årsagen er det middel, som forårsager virkningen. Eller at et mål 

kan fastsættes, uden at man samtidig forestiller sig, hvilke årsager der kan 

frembringe det: 

”I teleologien er det målet, der bestemmer midlet; i kausaliteten er det 

årsagen, der bestemmer virkningen *…+ Men midlet må være identisk med en 

virkende årsag, og målet må være identisk med en forårsaget virkning, hvis 

relationerne skal have nogen mening. Begrebslogisk er det med andre ord en 

bevægelse, der kortlægger forudsætningerne fra mål til middel, fra middel til 

årsag, fra årsag til virkning og fra virkning til mål” (Højrup 1995: 67). 

Pointen er, at teleologi og kausalitet hver for sig fører til en uendelig regres, men 

ved at forstå dem sammen kan man se, at de forudsætter hinanden, hvorved der 

dannes en selvbestemmende struktur, som indebærer det paradoks, at teleologi og 

kausalitet er modsætninger men ikke kan tænkes uden hinanden. Højrup illustrer 

det på følgende måde: 

Årsag    Virkning 

      

Middel   Mål 

I praksis fungerer dette på følgende måde – et eksempel som samtidig illustrerer, 

hvordan kombinationen af teleologi og kausalitet sammen kan være 

selvbestemmende: En mand kører hjem en aften men kommer til at køre i grøften, 

hvorefter hans kone, vejvæsnet, belysningsvæsnet og andre hver især forklarer 

uheldet på hver deres måde. Pointen er, at ingen af forklaringerne udelukker 

hinanden, men hvorfor vælger hver af de implicerede så netop deres forklaring?  
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”Det element, de forskellige parter hver især udpeger som årsagen i 

situationen *…+, er derimod det, der for dem er et manipulerbart middel. 

Selvom det ser ud som om, at den årsag, der peges på, var ude i objektet, så 

viser selve selektionen af det element, som udpeges, at årsagerne er 

impulser, vi kan manipulere med i praksis *…+ Vi er med andre ord til daglig 

vant til at tænke sammenhængen mellem årsag og virkning som et objektivt 

forhold helt uafhængigt af os selv. Men praksisbegrebet lærer os, at denne 

måde at tænke et objekt på er betinget af vores mål-middel tankegang” 

(Højrup 1995: 68 og 69). 

Det er den teleologiske måde at tænke en hændelse på, der gør den meningsfuld 

og betinger, hvad der kausalt betragtes som årsag og virkning. På den måde 

opleves en given situation af subjektet som et forhold mellem et mål-middel 

ræsonnerende subjekt og et årsag-virkning fungerende objekt. Subjektet og 

objektet, teleologien og kausaliteten forudsætter således hinanden i situationen. 

Begrebslogisk kalder Højrup årsag, virkning, mål og middel for fire 

terminalbegreber, dvs. at de hver er endepunkter for en undersøgelse, som kan 

tage sit udgangspunkt i hver af de andre. Hvis man således har fundet en årsag til et 

problem, så kan man være interesseret i at kende de midler, mål og virkninger, der 

indvirker i problemet som terminalbegreber i undersøgelsen. 

FORNUFTENS LIST OG MATERIALITETENS BAGHOLD 
Subjektet kan ikke alene opstille mål, finde midler og derefter lade kausaliteten 

arbejde for vedkommende, fordi han selv aktivt må manipulere med midlerne for 

at få arbejdsprocessen i gang og opretholdt. Betyder det, at subjektet reduceres til 

et kausalt objekt? Nej, svarer Højrup, subjektets manipulation af midlerne i 

arbejdet skal forstås som indsættelse af del-midler, der fortløbende indsættes efter 

behov, og derved er det fortsat subjektets selvbevidsthed og målsætning, der 

styrer processen.  

Med et begreb lånt af Hegel kalder Højrup denne manipulation af midlerne for 

fornuftens list (Højrup 1995), fordi kulturhistorien ikke har vist sig at skride fremad 

som en fortløbende, fornuftig målsætning. Det skyldes, at de singulære, 

fremadrettede mål udsættes for midlernes og materialitets baghold, idet de i sig 

selv indeholder et tilstrækkeligt potentiale, som kan føre til at betinge al anden 

målsætning, og deri ligger bagholdet: ”I det perspektiv er menneskets praksis 

middel til en proces på metaplanet, der ”bag om menneskets ryg”, så at sige, 
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skrider frem uden subjekt og uden mål” (Højrup 2002: 104. Forfatterens 

fremhævning). De midler, som anvendes til at nå målene, revolutionerer 

virksomheden, og de tidligere mål må nu indrette sig efter midlernes nye 

tilvejebragte muligheder. Højrup eksemplificerer dette med ploven, som 

revolutionerer agerbruget, og i den proces er det ikke målet at høste godt, der 

beskriver kulturhistorien, så meget som det er, hvordan man høster godt (Højrup 

1995: 76).  

ETNOCENTRISME 
Ethvert udtryk for et formbegreb (fx stats-, livs- eller uddannelsesformer) beror på 

en negation og en kontrastering til andre, hvis selvbevidsthed og ageren begribes 

med subjektbegrebet (med stort eller lille ’s’), idet hver livsform forstår sig selv 

politisk, ideologisk og juridisk forskelligt fra hinanden. Samtidig stræber 

livsformerne efter anerkendelse hos hinanden, og i denne dialektiske relation 

betinger de hinanden gennem interpellationsformer (Højrup 1995).  

Ikke desto mindre er livsformerne selvbevidste i kraft af at være udledt af 

produktionsformerne som terminalbegreber, dvs. som endelige bestemmelser, og 

er derfor optaget af at bevare sig selv; at være selvreproducerende. I den 

sammenhæng er det afgørende, hvilke årsags-, virknings-, mål- og middelbegreber 

livsformen har – hvad Højrup også kalder livsformens ideologi eller problematik. At 

livsformerne i udgangspunktet adskiller sig fra hinanden værdimæssigt må 

nuanceres: Dels fordi ’værdier’ har den medbetydning, at ens eget liv vurderes 

højere end andres, hvorfor Højrup heller ikke taler om værdier, og dels fordi, at 

det, der adskiller livsformerne fra hinanden, snarere er deres forskellige 

problematikker. De betragter problemers årsager, løsningers virkninger, arbejdets 

mål og samfundets midler forskelligt, og det er dét, der skaber livsformernes 

etnocentriske forhold til hinanden; deres mangel på forståelse for, at andre 

livsformer har andre problematikker (Højrup 1989, 1995, 2002, 2003). 

PRODUKTIONSMÅDER 
Højrup (1989, 2003) tager udgangspunkt i tre produktionsmådeformer: 

enkeltvareproduktion og kapitalistisk profitorienteret vareproduktion og den 

offentlige sektor (Haastrup 2000). Hver af disse indeholder en mængde af 

variationer afhængigt af eller i opposition til hinanden, og heraf opstår politiske, 

juridiske, ideologiske og religiøse uenigheder som kampe om anerkendelse for 

netop deres vilkår (Højrup 2003). Ved at begribe dette som ”social formation” 
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(Højrup 2003: 17) forstås samfundet som en struktur af sociale relationer, der ikke 

angiver en mekanisk men en formålsrettet praxis, hvor hver borger handler ud fra 

netop sit ideologiske univers: ”Conceptually speaking, ’society’ is a complex of life-

modes, each mode having its specific ideology and a class-specific system of 

practices” (Højrup 2003: 17. Forfatterens markering).  

Det betyder, at der med klasse ikke forstås individer i samme indkomstgruppe, 

fordi en sådan gruppering ingen ende vil kunne tage, når man får behov for at 

undergruppere. Problemet er grundlæggende, at subjekter – herunder individer – 

ikke lader sig gruppere i velafgrænsede mængder, fordi en klassifikation ud fra 

arbejdsrelationer er umuliggjort af, at disse er flettet ind i hinanden. En sådan 

kausal klassificering overser desuden, at de selvbestemmende subjekter ikke blot 

påvirkes af kræfter udefra, men er selvbevidste kulturbærende i kulturelle grupper. 

Således kan ’klasse’ nærmere bestemmes ved særlige kendetegnede former for 

praksis eller livsform (Højrup 1995). Dette er muligt at beskrive, hvis man forholder 

sig til, hvilke begrebssystemer om arbejde, fritid, familie, karriere etc. der kan 

knyttes til de forskellige produktionsmåder, som det gøres med livsformsanalysen 

(Højrup 2002). 

LIVSFORMERNE 
“If the social structure as a whole presupposes fundamentally different forms 

of practice and ideology, it should be possible to construct concepts of several 

distinct life-modes … which would entail distinct types of social institutions 

and social organization” (Højrup 2003: 15). 

Livsformerne er analytiske begreber både for subjekter med stort og lille ’s’, der 

qua eidos formuleres i henhold til deres indhold og reproduktion ved at udnytte 

bestemte levevilkår i sine omgivelser. Et miljø rummer flere forskellige livsformer, 

og livsformer fordrer således hinanden i et begrebslogisk system, hvor de 

bestemmer hinandens indhold. Livsformerne er ikke subkulturer, livsstile eller 

fællesskaber af værdier men en sammenhængende måde at beskrive, hvordan 

produktionsmåderne opretholder en samfundsformation på, hvorved livsformerne 

er forskellige byggesten til et samfund med hver sine særkender og problematikker. 

Livsformerne forudsætter hinanden men kan ikke forstå hinandens forskellige 

forhold til fx arbejde, familie og frihed fra andre perspektiver end deres eget 

livsformsetnocentriske perspektiv.  
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Som teoretiske begreber forandrer de ikke den virkelighed, de analyserer, men 

formuleres på dette niveau som hinandens negationer og terminaler i relation til 

hinanden (Højrup 2003: 28, 72-73; Højrup 2002: 109). Selvom udgangspunktet for 

Højrups udvikling af livsformerne ændredes fra produktionsmåde- til et 

statssystemperspektiv, så begrundes de forskellige livsformer også i 

produktionsmådebegrebet, nemlig den enkle og den kapitalistiske vareproduktion, 

sådan som de fungerer i de vestlige stater i nyere tid (Højrup 1995; Højrup 2003b). 

Den enkle vareproduktion er kendetegnet ved, at målet for dagsværket ligger i at 

kunne sælge sine varer og danne midler til yderligere udvikling af produktionen. 

Virksomheden funderes på, at ejeren eller ejerne, den selvstændige livsform, 

fleksibelt kan agere på markedet, fordi virksomheden ejes af en eller få personer, 

som kan indrette deres udgifter efter indtægterne uden aktionærer, som lukker 

virksomheden ved et for lille overskud. Det centrale i den kapitalistiske 

vareproduktion er derimod, at den merværdi, som skabes, bliver til under kapital-

lønarbejder forhold (Højrup 1989). Dette betyder, at lønarbejderlivsformen sælger 

sin arbejdskraft til virksomheder, som etableres og drives af investorlivsformen. De 

to er således gensidigt afhængige af hinanden i den kapitalistiske vareproduktion. 

Heraf udledes også karrierelivsformen, og som konsekvens af velfærdsstaten og i 

relation til de øvrige livsformer kan yderligere udledes den personorienterede 

livsform, hvilket uddybes herunder (Haastrup 2000).  

Staten og produktionsmåderne rammesætter således livsformerne, der adskiller sig 

fra hinanden i bestemte forhold til arbejde og fritid. Højrup skelner mellem en 

længere række livsformer, men generelt udgøres teorien af følgende: 

- Selvstændig livsform: Dagsværket er mål og middel for hinanden. 

- Lønarbejderlivsform: Fritid er målet, og arbejdet er midlet. 

- Karrierelivsform: Målet er arbejde, og fritiden er midlet. 

- Personorienteret livsform: Menneskelige relationer er mål, og andre 

aktiviteter er midler hertil. 

Livsformerne negerer og relaterer sig til hinanden, hvilket indebærer, at alle 

livsformer har et etnocentrisk forhold til egne forståelser af mål, midler, årsag og 

virkning i forhold til andre livsformer. Livsformernes relation understreges af den 

betingende sammenhæng mellem statsborgere og stat, som findes i en given 

dannelsesfortælling om nationen herunder interessen i borgerne fungerer sammen 

i en politisk organisation med traditioner om fx bestemte styreformer og 

afgræsningsformer. Spørgsmålet er derfor ikke, hvilken livsform der er vigtigst, eller 
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om den er i flertal eller mindretal, men om hvilke betingelser den bliver til under. 

For eksempel hvordan det danske statssubjekt forholder sig til Bolognaprocessen, 

eller hvordan et individ forholder sig til statens uddannelsessystem. Livsformerne 

forskellige oplevelser af at kunne udfolde sig afhænger således af, hvilke vilkår de 

bliver til under. Vilkår, som ikke nødvendigvis er statiske og i princippet kan ændres 

hen imod mere forskellighed men også være med til at fjerne forskellighed gennem 

fx marginalisering, således at en given livsforms egen etnocentrisme forstærkes, 

hvilket fører til/bekræfter bestemte ideologi- og politikbegreber (Højrup 2003). 

Herunder præsenteres de fire livsformer. 

Den selvstændige livsform 

Af den enkle vareproduktion kan udledes en række begrebssystemer, som udgør 

centrale punkter i, hvad Højrup kalder den selvstændige livsform (Højrup 1989). 

Ved at være ansvarlig for sin egen bedrift skelnes ikke mellem arbejde og fritid, og 

som begreber erstattes de derfor med dagsværket. Dette er kendetegnet ved at 

stræbe at være ’effektivt’, ’lønsomt’ og ’ansvarligt’, fordi et landbrug, en 

fiskerkutter eller anden selvstændig erhvervsdrivende ikke kan lade sig gøre, 

medmindre man opnår den selvstændighed, som adskiller ansvaret for en egen 

bedrift fra lønarbejderlivsformen eller karrierelivsformen. Den selvstændige 

livsform opfatter således dagsværket som nødvendigt, for at et større projekt kan 

gennemføres, nemlig at bevare gården, kutteren, virksomheden eller lignende på 

familiens hænder og dermed de traditioner, den selvopfattelse og identitet, som 

deraf følger. For subjektet med stort og lille ’s’ betyder det, at den selvstændige 

livsform kæmper en anerkendelseskamp, som fx handler om at bevare de 

muligheder, der er for at få det nødvendige overskud på de givne produkter. For en 

borger betyder det at kunne arbejde under vilkår, der tillader at kunne drive en 

virksomhed, hvor ansvaret for driften fortsat ligger hos ejeren selv, og arbejdet 

deles af familien. Den selvstændige livsform forstår sig selv juridisk, ideologisk og 

politisk forskelligt fra de andre livsformer, som anfægter den selvstændiges ret til 

og muligheder for at drive virksomhed på netop de måder, den selvstændige 

livsform finder rigtig. 

Lønarbejderlivsformen 

Som arbejdstager i den kapitalistiske vareproduktion lægges vægt på, at arbejds- og 

lønforhold skal være i orden: Ingen skal have mere eller mindre end andre i samme 

gruppe, fordi både for lidt og for meget vil give arbejdstageren mulighed for at 

forringe lønnen som en helhed for alle. Arbejdsforholdene skal på samme måde 
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heller ikke være af svingende kvalitet men give arbejderen de nødvendige 

forudsætninger, vedkommende har brug for, så arbejdet kan udføres til tiden og af 

den forventede kvalitet. Med salget af arbejdskraften påhviler det arbejdsgiveren 

at lede og fordele arbejdet, og det er derfor ikke arbejdstagerens ansvar, hvis dette 

forhold ikke er i orden; fx hvis der er for lidt at lave, hvis der mangler dele i 

produktionen, hvis der mangler hænder til at udføre arbejdet etc. Det, der ifølge 

Højrup (1989) kendetegner lønarbejderlivsformen, er, at forholdet til arbejdet er et 

salg, hvor lønnen er midlet, og målet er fritiden. I den solgte tid er fritiden målet, 

og i fritiden er forfølgelse af personlige interesser målet. Lønarbejderlivsformens 

interesse i løn- og arbejdsforhold kan samle den om bestemte ideologiske og 

politiske grupperinger, partier og organisationer for at pleje disse interesser. Med 

lønarbejderlivsformen begribes et forhold til det at arbejde, som adskiller sig fra 

den selvstændige livsform ved, at løn, arbejdsforhold og fritid er vigtigere end 

selvstændighed, ansvar og driftighed.  

Karrierelivsform 

I modsætning til lønarbejderlivsformen kan den kapitalistiske vareproduktion også 

strukturere en anden livsform, som ikke orienterer sig efter, at arbejdskraften 

bliver solgt til en bestemt løn, men som er optaget af, på hvilke måder arbejdet i sig 

selv indeholder en gevinst. Som bærere af karrierelivsformen er subjektet – 

herunder individet – optaget af arbejdets udviklende karakter, dvs. arbejdet skal 

være spændende, krævende og give muligheder for avancement i virksomheden, 

og det mest interessante ved arbejdet er at kunne fordybe sig i opgaverne og 

undersøge sammenhænge, forklaringer og analyser med henblik på faglig og 

ansættelsesniveaumæssig anerkendelse. I lighed med lønarbejderlivsformen 

betragtes arbejdet som ledet og fordelt af andre end bæreren af 

karrierelivsformen. For i modsætning til den selvstændige livsforms ansvar for 

virksomhedens drift, så er den karrierelivsformen optaget af egen udvikling og 

skifter derfor gerne mellem arbejdspladser afhængigt af mulighederne. Det, der er 

attraktivt, er ikke at få en løn og dermed en fritid med familien og mulighed for at 

udnytte øvrige dele af vedkommendes potentiale. Det centrale er derimod, at selve 

arbejdet er karrierelivsformens mål, og midlet dertil i modsætning til hos 

lønarbejderen er fritiden: Det er arbejdets gennemførelse og krav, der står over 

andet således, at fritiden understøtter arbejdet og opgaverne deri.  
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Den personorienterede livsform  

Inspireret af Haastrup (Haastrup 2000) formuleres en fjerde livsform, som er en 

udvikling af husmoder- eller baglandslivsformen, der knytter sig til lønarbejder- og 

karrierelivsformen i den kapitalistiske produktionsmåde. Haastrup argumenterer 

imidlertid for at formulere den personorienterede livsform i relation til alle 

livsformerne i begge produktionsformer ved at være udtryk for relationen mellem 

familie og velfærdsstat. Dermed er husmoderen eller baglandskvinden ikke blot 

knyttet til hushold men til en bestemt borgerposition, idet familiens varetagelse af 

børn, unge og ældre i stigende grad bliver til en opgave for velfærdssamfundet, og 

dermed bliver den personorienterede livsform en generel terminal for relationen 

mellem alle livsformer. Det kendetegner den personorienterede livsform, at de 

menneskelige relationer er målet, og alle andre aktiviteter er midler dertil, idet 

velfærdsopgaver, velfærdsuddannelserne og velfærdsprofessioner betragtes som 

velfærdsstatens ansvar. Den personorienterede livsform indtager således en 

borgerposition i det forhold, at velfærdsstaten ud over enkle og kapitalistiske 

produktionsmåder også varetager relationsopgaver. Dette forhold kæmper den 

personorienterede livsform om anerkendelse for som en borger samt på et 

institutionelt og positionelt niveau i både ydre relationer til EU og andre 

statssystemer samt i indre relationer til fx velfærdsuddannelser, fagforeninger, 

interesseforeninger, forskerpositioner etc. 

OPSUMMERING 
Hermed er den anden del af den teoretiske referenceramme præsenteret, og 

Aristoteles’ kundskabsformfilosofi er relateret til Højrups stats- og livsformsteori. 

Stats- og livsformsteorien er måder at forstå sociale processer på, fx hvordan en 

borger bliver en del af en stat, jf. den aristoteliske problematik. Dermed kan 

læreruddannelsens problematik betragtes i en teoretisk ramme, som placerer 

analysen af professionsdannelsen og den akademiske dannelse dels i et perspektiv 

af læreruddannelsens tilblivelse i relation til ydre statssubjekter og dels i relation til 

en indre relation til subjekter på et institutions-, individ- og positionsniveau. 

Livsformernes forskellige interesser og kampe for anerkendelse beskriver, hvordan 

perspektiverne forholder sig til læreruddannelsens problematik med udgangspunkt 

i etnocentriske begreber om mål, midler og årsager og virkning. Livsformerne kan 

således analysere de kulturelt indlejrede praksisformer på et strukturelt niveau og 

forudsætter deri en levet erfaring på et individniveau, som kan uddybes ved at 

forstå kundskabs- og livsformernes kropsfænomenologiske betydning og stedslige 

situering. 
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KROPSFÆNOMENOLOGI 
I dette afsnit gennemgås den tredje og sidste del af den teoretiske 

referenceramme, nemlig den krops- og stedsfænomenologiske teori, som Merleau-

Ponty og Casey formulerer den. Afsnittet er bygget op om en introduktion til 

Merleau-Pontys centrale begreber om kroppen, som følges op af en præsentation 

af steds- og tidsfænomenologien med inspiration fra Husserl. På baggrund af de to 

forrige dele af den teoretiske referenceramme tager dette afsnit ikke 

udgangspunkt i forholdet mellem borgeren og bystaten, men drejer 

opmærksomheden hen på det levede, eksistentielle forhold mellem subjektet og 

omverden, som i fænomenologien opfattes som et udgangspunkt for kundskabs- 

og livsformernes strukturering.  

FÆNOMENOLOGIENS FLERTYDIGHED 
Merleau-Ponty skriver i The Phenomenology of Perception (Merleau-Ponty 2002), 

at mennesket må forstås som et kropsligt væsen, fordi det er gennem kroppen eller 

rettere fra kroppen, at mennesket oplever og opleves i verden. Denne dobbelthed 

illustrerer ikke et modsætningsfyldt forhold men derimod et integreret forhold af 

mennesket i omverden. Hertil argumenterer Descartes (Descartes 1998) og Hume 

(Hume 1969) og dermed en større del af den vestlige rationalistiske og empiristiske 

tænkning for det modsatte synspunkt, nemlig at den menneskelige tænkning er 

kendetegnet ved at kunne stille sig på afstand af genstande, omverden og ikke 

mindst den menneskelige oplevelse og analysere dem nøgternt (Flor 2007). Der er i 

denne del af filosofien netop et modsætningsforhold mellem mennesket som 

tænkende væsen og omverden, idet mennesket kan abstrahere, reflektere og 

bruge sin fornuft til fx at begrebsliggøre, hvad der er universelt gældende for alle 

genstande og oplevelser. Derved kan et fælles sprog om, hvad der kan siges noget 

troværdigt om, etableres, således at subjektivistiske, normative og metafysiske 

misforståelser ikke skal mislede refleksionen men derimod blive styret af den 

menneskelige fornuft. 

Fænomenologien kuldkaster på ingen måde alt i rationalismen eller empirismen, 

selvom Merleau-Ponty (2002) tager konkret udgangspunkt i begge, når han 

hævder, at de på hver deres måder tager fejl. Merleau-Ponty skriver således i 

forordet til The Phenomenology of Perception (Merleau-Ponty 2002), at 

fænomenologien ikke blot handler om at beskrive den menneskelige, situative 

erfaring, men også om, hvilke bevidsthedsstrukturer der transcenderer erfaringen, 

dvs. universelt gældende forhold for alle oplevelser (Zahavi 2007). Dermed står 
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fænomenologien ifølge Merleau-Ponty (2002) i en filosofisk spænding mellem på 

den ene side at beskrive mennesket som fundamentalt nærværende, skabende og 

skabt af verden og samtidig hævde, at mennesket indeholder fælles, universelle 

bevidsthedsstrukturer uafhængigt af situationelle forhold. I Primacy of Perception 

(Merleau-Ponty 1964) forholder Merleau-Ponty sig til denne problematik ved at 

referere til det filosofiske problem immanensens og transcendensens paradoks 

(Merleau-Ponty 1964). Dette paradoks beskriver to plausible men gensidigt 

udelukkende forståelser af, hvordan mennesket erkender og eksisterer: På den ene 

side opfatter et immanent jeg min omverden i kraft af min egen fysiologiske, 

psykologiske og sociale historik. Verden, som andre forstår den, er ikke tilgængelig 

for mig, og jeg må umiddelbart konstatere, at der kun findes de ting i verden, som 

jeg selv har lagt i den. På den anden side kan den menneskelig erkendelse lige så 

plausibelt beskrives ved, at jeg fødes ind i en verden, som var der før mig med alle 

sine institutioner, sprog, normer og strukturer, der alle transcenderer mig i min 

erkendelse. Tilsvarende må jeg umiddelbart slutte, at jeg i alt, hvad jeg tænker og 

gør, forholder mig til eller ligefrem determineres af, hvad verden allerede 

indeholder.  

Den henholdsvis immanente og transcendente epistemologiske og ontologiske 

beskrivelse udelukker i et rationalistisk og empiristisk perspektiv hinanden, men 

ikke i Merleau-Pontys fænomenologi (Yeo 1992). Han hævder, at det netop er ud af 

denne modsætning, at mening opstår (Merleau-Ponty 2002). Mening, som 

mennesket oplever den, er hverken blot immanent eller transcendent men i et 

flertydigt og uforudsigeligt forhold altid begge dele. Det flertydige som et generelt 

vilkår tager Merleau-Ponty således på sig, når han i forordet til The Phenomenology 

of Perception (Merleau-Ponty 2002) vælger at blive stående i spændingen mellem 

fænomenologien som beskrivelser af både situative og universelle betingelser 

(Zahavi 2007).  

Det er imidlertid i denne dobbelthed, at fænomenologien ikke blot er flertydig, 

uklar og problematisk men i sin flertydighed også er entydig, idet Merleau-Pontys 

pointe i beskrivelserne af de universelle bevidsthedsstrukturer understreger, at 

perceptionen, kroppen, prærefleksionen og intentionaliteten beskriver menneskets 

indlejring i verden og verdens indlejring i mennesket. Disse begreber uddybes 

herunder og viser sammen, at der i Merleau-Pontys kropsfænomenologiske 

perspektiv tales om menneskets naturlige indlejring i en kulturel verden – eller 
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mere præcist – en sammenvævning af det kulturlige i det naturlige og det naturlige 

i det kulturlige:  

”Moreover the distinction between the two planes (natural and cultural) is 

abstract: everything is cultural in us (our Lebenswelt is “subjective”) (our 

perception is cultural-historical) and everything is natural in us (even the 

cultural rests on the polymorphism of the wild Being)” (Merleau-Ponty 2000: 

253). 

Betydningen af den vilde væren beskrives mere uddybende herunder, men som en 

afslutning på denne passage kan sluttes, at entydigheden i Merleau-Pontys ellers 

flertydige fænomenologi er, at menneskets universelle bevidsthedsstrukturer 

beskriver menneskets situerthed, hvorpå den transcenderende natur opleves som 

kulturel men på en måde, hvor det kulturelle i oplevelsen forekommer 

uforanderligt og naturligt – hvad der er blevet kaldt ’en anden natur’ (Bourdieu 

1972).  

Perceptionen 

Perception betyder ’sansning’, men i fænomenologisk forstand indbefatter 

sansningen eller perceptionen ikke blot en envejsreception fra omverden til 

mennesket, dvs. omverden sanses af mennesket, men at det sansende menneske 

både sanser og sanses. Perceptionen beskriver et eksistentielt forhold ved 

mennesket, nemlig at måden, hvorpå mennesket er i verden, primært er 

perceptuel, hvilket vil sige, at abstraktioner, refleksioner og filosofi står på 

skuldrene af denne grundlæggende erfaring af mennesket i verden og verden i 

mennesket (Merleau-Ponty 2002).  

Kroppen i livsverden – at bebo verden 

Kroppen er menneskets primære måde at være i verden på, og det er i kraft af 

kroppen, at perceptionen af omverden bliver til. Merleau-Ponty (2002) 

argumenterer, at den empiriske og intellektualistiske filosofi anser kroppen som 

enten blot en motorisk funktion eller som et ydre, upålideligt vedhæng til den 

rationelle fornuft. De overser begge, hævder Merleau-Ponty, at kroppen må forstås 

som et tredje, nemlig som den måde, mennesket er i verden på og derved har sit 

primære og mest umiddelbare greb om verden på. Det er ikke med kroppen men 

fra kroppen, at mennesket indtager et perspektiv i verden; bliver en del af 

omverdens miljøer, projicerer egne oplevelser, laver redskaber for sig selv samt 

disciplinerer/disciplineres til normer, regler og værdier. Således er kroppen 
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udgangspunktet for menneskets beboelse af et sted, der på én gang udgør 

menneskets umiddelbare rum for tilskrivning og oplevelse af mening i den 

hverdagslige livsverden, men som i det forhold også overskrider mennesket og 

betinger oplevelser, erfaringer og refleksioner. 

Prærefleksivitet 

Det kendetegner perceptionens og kroppens umiddelbarhed, at den endnu ikke er 

reflekteret men er prærefleksiv. Dermed menes, at perceptionen af en genstand 

endnu ikke er omsat på baggrund af subjektets tidligere erfaringer og derved er 

præsubjektiv, samt at genstanden endnu ikke er erkendt i sit fulde omfang, idet 

perception ydermere er præobjektiv. Den prærefleksive erfaring adskiller sig 

principielt ikke fra andres erfaringer, og Merleau-Ponty kalder således denne 

grundlæggende erfaring anonym. Perceptionens anonymitet betyder ikke, at 

subjektet er anonymt, at alle perciperer det samme, eller at vi udveksler hinandens 

perceptioner ubevidst (Merleau-Ponty 2002: 411). Perceptionens anonymitet 

betyder, at kroppens perception ikke i sig selv er en refleksion eller en handling, 

men at perceptionen er en forudsætning for refleksion og handling. Mennesket er i 

den forstand ikke blot indlejret i objektet via kroppen, men altså også i andre 

kroppe i, hvad Merleau-Ponty kalder ’interkropslighed’. Erfaringerne i hverdagslivet 

er en bekræftelse på menneskets eksistens som sameksistens, hvor mennesker har 

umiddelbar tro på det meningsfulde i deres handlinger (Merleau-Ponty 2002). 

INTENTIONALITETEN OG DEN INTENTIONELLE BUE 
Merleau-Ponty (2002) grundlægger sin fænomenologi ud fra Edmund Husserl 

(Bengtsson 2001) og særligt hans begreb om den fungerende intentionalitet, hvilket 

beskriver menneskets konstante og bevidste rettethed imod omverden: Mennesket 

altid er rettet hen imod noget eller nogen i tid og sted, og dermed er denne 

rettethed ikke blot orientering eller hensigt men en fundamentalt henvendelse til 

omverden, som henvender sig til mennesket. Merleau-Ponty tilføjer imidlertid til 

Husserl og den fungerende intentionalitet, at der også – eller rettere i stedet for – 

må anlægges en forståelse af intentionalitet som en ”deeper intentionality” 

(Merleau-Ponty 2002: Note 54. s. 140). Hvorved Merleau-Ponty forstår 

intentionalitet som et endnu-ikke-reflekteret ’jeg kan’ frem for et reflekteret ’jeg 

tænker’. Med begreber om den dybere intentionalitet forstås eksistensen således 

som en kropslig indlejring i verden (Merleau-Ponty 2002). Den oplevede mening er 

derfor ikke tilfældig men er en del af, hvad Merleau-Ponty kalder den intentionelle 

bue (Merleau-Ponty 2002), hvilket beskriver, hvordan kropssubjektet socialt og 
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historisk har været rettet mod og er blevet overskredet af og medskabt af 

omverden. Den intentionelle bue kan således sammenlignes med Bourdieus 

habitus (Bourdieu and Wacquant 1993), Aristoteles’ héxis (Holm 1993) og Højrups 

livsformer (Højrup 1989), der på forskellige måder beskriver individets kropslige 

dispositioner for intentionalitet.  

Det decentrerede kropssubjekt  

Det er fra kroppen, at mennesket har verden som rum for perception og 

intentionalitet i sin projektion, handlen, villen, gøren og væren som seende væsen, 

der i kraft af sit perspektiv griber og bebor verden, skaber rum for sig selv og 

forholder sig til andre genstande og andre kroppe. Mennesket er i den forstand et 

kropssubjekt uden at være i entydig modsætning til et objekt eller en omverden 

men synligt og sammenvævet med de miljøer, situationer, projekter, værktøjer og 

andre kropssubjekter, som mennesket i sin daglige livsverden er en del af.  

Dette hverken opløser mennesket, dvs. transcenderer og determinerer mennesket, 

eller forudsætter mennesket som selvtransparent og entydigt begribeligt over for 

sig selv. Kropssubjektet er derimod decentreret i forhold til sig selv (Madison 1990), 

hvilket viser, hvordan Merleau-Pontys fænomenologi som en subjektfilosofi trods 

inspirationen adskiller sig fra Husserl (1990), idet subjektet antages at have en 

fundamental åbenhed over for den anden (Bengtsson 2001). Husserl placerer 

subjektet over for verden og skriver om sin fænomenologi: ”*M+an kunne derfor 

næsten kalde den en neo-cartesianisme” (Husserl 1999: 13). I Merleau-Pontys 

opgør med kartesianismen må han derfor også gøre op med den sene Husserls 

’transcendentale idealisme’, hvor subjektet er umiddelbart nærværende for sig selv 

(Grøn 1996). Ifølge Merleau-Ponty er det sande subjekt en væren-i-verden, hvorfor 

man kun kan nå sig selv gennem verden (Grøn 1996: 331), hvilket Merleau-Ponty 

(1999) beskriver med begrebet ’kød’. Madison (1990) påpeger, at Merleau-Ponty 

således omformulerer subjektet, så det ikke blot refererer til sig selv, men som et 

sanseligt sansende indeholder den anden som en del af sin egen definition. Dette 

er pointen med kødet, som ifølge Madison er ”the presence of the other in the 

same” (Madison 1990: 31). 

Kiasmen og reversibiliteten i kødet 

Kiasme kommer af det græske chiasmos. Ordet betyder ’krydsning’ eller ’krydstegn’ 

og bruges fx i poesien: ”Dagen jager natten og natten jager dagen”, hvor de to vidt 

forskellige ’natten’ og ’dagen’ ikke blot jager hinanden men deler et slægtskab, idet 

der under selve jagten, dvs. morgen og aften, ingen klare grænser er mellem dem. 
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Inspireret af dette retoriske fænomen hævder Merleau-Ponty: ”Materie-produkt-

menneske = kiasme” (Merleau-Ponty 1999c: 264). Det betyder, at mennesket qua 

sin synlighed er en del af verden, og at tingene og mennesket kan glide over i 

hinanden.7 Kødet er hverken materie, ånd eller ide, men etablerer en fri 

transitivitet mellem mennesket og verden, fordi kødet gør mennesket både seende 

og synlig (Merleau-Ponty 1999: 231). Det kødelige kiasmatiske slægtskab med 

tingene er beskrivende for subjektets på én gang fællesskab med og afstand til 

tingene. At blive et subjekt er ikke en lineær proces, men indebærer gentagne 

tilbagevendinger til subjektet selv, som dog ikke er et fast selv, men et selv, der er 

en uvirkelig og forestillet projektion af et stabilt punkt for signifiering, påpeger 

Weiss (Weiss 1999). Denne kiasmatiske bevægelse er udtryk for Merleau-Pontys 

begreb om ’reversibilitet’ (Weiss 1999: 120). Kiasmen er et begreb for subjektets 

krydsning med verden, og kiasmen er derfor et begreb for subjektets åbenhed over 

for den andens andethed. I arbejdsnoterne8 hedder det:  

”But, like the chiasm of the eyes, this one is also what makes us belong to the 

same world – a world which is not projective, but forms its unity across 

incompossibilities such as that of my world and the world of the other – By 

reason of this mediation through reversal, this chiasm, there is not simply a 

for-Oneself for-the-Other antithesis, there is being as containing all that, first 

as sensible Being and then as Being without restriction – Chiasm, instead of 

the For the Other: that means that there is not only a me-other rivalry, but a 

co-functioning. We function as one unique body” (Merleau-Ponty 2000b: 

215). 

Kiasmen er altså begreb for at udtrykke, at subjektet og den anden lever sammen 

og udvikler hinanden. Kiasmen udrydder ikke subjektet, men betegner en krydsning 

subjektet har med verden. Subjektets åbenhed beror på, at kroppen er seende på 

grund af sin synlighed. 

                                                           
7
 I La prose du monde fremhæves også kroppens dobbelthed, sansning og sanselighed, men 

det kiasmatiske forhold forstærkes i Le visible et l’invisible, idet slægtskabet med tingene 
funderes i kødet. 
8
 Da Merleau-Ponty døde, efterlod han sig ikke blot flere manuskripter men også nogle 

yderst interessante arbejdsnoter, som er udgivet sammen med Le visible et l’invisible. 
Herefter refereres der blot til ’arbejdsnoterne’. 
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Ècart og springet i sammenvævningerne 

Ècart er begrebet for forskydningen mellem den rørende og den berørende hånd, 

og mellem subjektet og objektet/den anden. Subjektet kan ikke absolut projicere 

sig selv på den anden, fordi den anden også selv er sansende, og derved sker 

forskydningen eller ’un écart’ (spring), når subjektet bliver delvist projiceret af den 

anden. Merleau-Ponty skriver selv om écart i Signes: 

”In a sense, the highest point of philosophy is perhaps no more than 

rediscovering these truisms: thought thinks, speech speaks, the gaze gazes [le 

regard regarde]. But, between the two identical words there is each time the 

whole écart one straddles in order to think, speak, and see” (Merleau-Ponty 

1964a: 21).  

Pointen er, at der er et særligt afhængighedsforhold mellem subjektet og den 

anden således, at de ikke kan blive én krop/person og heller ikke kan hverken 

percipere eller projicere sig selv fuldstændig ud på den anden. I arbejdsnoterne 

tager Merleau-Ponty netop projektionsproblematikken op igen og peger på en 

løsning: 

”Do we have the right to comprehend the time, the space of the child as an 

undifferentiation of our time, of our space, etc…? This is to reduce the child’s 

experience to our own, at the very moment one is trying to respect the 

phenomena*…+ But the same question arises with regard to every other, to 

the alter ego in particular—And to that other than me who is the I reflected 

on, for myself who reflects […+ Solution: recapture the child, the alter ego, the 

unreflected within myself by a lateral, pre-analytic participation, which is 

perception *…+ When I perceive the child, he is given precisely in a certain 

divergence (ècart) (originating presentation of the unpresentable) and the 

same for my perceptual lived experience for myself, and the same for my 

alter ego, and the same for the pre-analytic thing. Here is the common tissue 

of which we are made. The wild being” (Merleau-Ponty 2000b: 203). 

Med ’den vilde væren’ menes det kontingente og genuint fremmede, som 

subjektet også selv består af. Perceptionen af den anden er altid perceptionen af 

den fremmede i dennes écart, som Merleau-Ponty her definerer som 

præsentationen af det upræsentable. Dette kan forekomme paradoksalt, men, som 

Dillon bemærker, er paradokset let løst, ”if we understand the phrase [the 

presentation of the unpresentable] to describe the givenness of the transcendent as 
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transcendent.*…+” (Dillon 1990: 23). Konsekvensen af ècart er: “*T+here is a 

perceptual presentation of the other that includes his opacity, his recalcitrance, the 

recesses of his being that I am finally unable to penetrate, in short, his ineffable 

transcendence” (Dillon 1990: 23). Som det er med den anden, sådan er det også 

med min egen prærefleksive væren og alt i den naturlige verden: Overalt er der en 

andethed, en oprindelig forskel eller écart, som reversibiliteten mellem subjektet 

og objektet fungerer på. Dillon forklarer écart som funderende forskelle, som 

konstitutionen af bevidsthed, kultur og sprog funderes på (Dillon 1990: 23). 

Forskellene i verden er forskelle i en fælles verden, som muliggør, at de kan 

bevæge sig mod et fælles ståsted. Ifølge Weiss er écart således dét, der gør 

reversibiliteten og det kødelige slægtskab mellem subjektet og den anden muligt, 

fordi begrebet udtrykker det ’sted’, hvor udvekslingen sker: ”*É+cart, a space of 

non-coincidence that resists articulation” (Weiss 1999: 120).  

STEDSTEORI – INTRODUKTION 
I Mai og Ringaards (red.) antologi Sted fra 2010 beskriver de i korte træk, hvordan 

sted og stedsteori i et vist udvalg af teorier og teoretiske retninger opfattes. Deres 

nedslag i en broget og langt fra entydig masse af videnskaber, positioner og 

analyser af stedets betydning er organiseret dels af deres litteraturvidenskabelige 

tilgang og dels af en mere overordnet interesse i at spore visse generelle træk i 

mængden af teorier om sted. Først og fremmest stiller de sig spørgsmålet: Hvorfra 

kommer interessen i at beskæftige sig med stedet? Der forekommer at være to 

grunde; dels er det en konsekvens af globaliseringen, at steders identitet i stigende 

grad påvirkes og ændres af andres steders identitet, og dels har der inden for 

særligt de humanistiske videnskaber været en divergerende men relativt entydig 

interesse for steder og stedslighed i de fænomenologiske, postkoloniale, 

kulturanalytiske og etisk-politiske vendinger inden for de sidste ti år (Mai and 

Ringaard 2010). Det er særligt den sidste grund, der dvæles ved i introduktionen, 

når der refereres til Foucaults foredrag Andre Rum fra 1967, hvor han kalder det 

20. århundrede for rummets århundrede og dermed slår an til en rumlig vending.  

Ifølge Bjerre & Fabian (2010) er Aristoteles den første, som tilskriver stedet en 

afgørende ontologisk betydning, og rummet må forstås som noget, der finder sted, 

hvormed bevægelse og forandring skal forstås i relation til, hvad et sted er (Bjerre 

and Fabian 2010). Aristoteles anvender overordnet begrebet topos på flere måder. 

Aristoteles skelner begrebsmæssigt mellem topos (konkret sted) og chora (abstrakt 

rum) men opgiver imidlertid det platoniske begreb chora og erstatter det med 
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topos, som beskriver et levet, konkret sted (Aristoteles 1957; Ulmer 2001). Dertil er 

chora ifølge Platons Timaeus et abstrakt rum, hvor former materialiseres, og hvor 

væren og tilblivelse mødes og interagerer, idet chora er et medium mellem 

forskellige topoi (Mendell 1987; Johansen 1994; Ulmer 2001; Platon 2008; Casey 

2009; Casey 2010). 

Denne opfattelse af stedet videreføres ifølge Bjerre & Fabian (2010) senere af 

moderne fænomenologer som Martin Heidegger, Maurice Merleau-Ponty og K. E 

Løgstrup og har en væsentlig betydning for faglige udviklinger i geografi, 

antropologi og etnologi, herunder Højrup. Når Bjerre og Fabian (2010) således 

anvender udtrykket ”at rum finder sted”, henvender det sig netop til Aristoteles’ 

grundlæggende pointe ved at overhovedet beskæftige sig med sted; at sted, 

bevægelse og forandring ikke kan forklares uden hinanden. 

Stedets fænomenologi 

Til at beskrive Merleau-Pontys forståelse af og betydning for den fænomenologiske 

stedsteori refereres herunder til den amerikanske professor i filosofi Edward S. 

Casey (f. 1935). Casey forholder sig i sin artikel fra 1996/2010 How to Get from 

Space to Place in a Fairly Short Stretch of Time og bogen Getting Back into Place 

(2009) sig med udgangspunkt i Husserl og Maurice Merleau-Ponty 

videnskabsteoretisk og -historisk til stedteori. At skelne mellem rum og sted (eller 

chora og topos) beskriver således forskellene mellem et abstrakt/universelt rum-

begreb og et oplevet/partikulært sted-begreb, som indebærer epistemologiske 

forskelle, og i et antal antropologiske studier peger Casey således på, at fx James F. 

Weiner (Weiner 1991)i bogen The Empty Place hævder, at foi-folket på Papua Ny 

Guinea angiver stednavne ud fra ”tomme omgivelser” (Weiner 1991: 32. I: Casey 

2010: 85). Denne forståelse af rum som en forudsætning for sted er for Casey 

således ude af stand til at begribe, hvordan en given kultur opleves som et levet liv 

nærværende over for normer og historier i hverdagserfaringen.  

Casey (2010) baserer sine stedsfænomenologiske overvejelser på Aristoteles, som i 

Fysikken (208b) skriver, at stedets op/ned, foran/bagved, højre/venstre er knyttet 

til kroppens rumlige tilstedeværelse, dvs. den stilling, som mennesket med kroppen 

indtager på stedet. I sin historiske tilgang til at beskrive stedet peger Casey på, at 

dette for Aristoteles imidlertid ikke gælder universelt, idet hver retning i naturen er 

særskilt bestemt (Fysikken 208b I: Casey 2010), hvilket står i kontrast til det 

transcendentale subjekt hos Husserl, der hævder, at ”Kroppen (Leib) har for sig sit 
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konkrete ego den enestående udmærkelse, at den i sig selv kan være bærer af 

nulpunktet for alle disse orienteringer” (Husserl 1989: 166. I: Casey 2010: 104n). 

I modsætning til Husserl argumenterer Merleau-Ponty (2002) på linje med 

Aristoteles for to former for rumlighed, nemlig positionsrumlighed og 

situationsrumlighed, hvilket svarer til henholdsvis det objektiverende chora (rum) 

og det subjektiverende topos (sted). Ifølge Merleau-Ponty (2002) er 

positionsrumlighed min krops fysiske rumlighed blandt andre kroppe, og 

situationsrumlighed henviser til den kropslige, levede deltagelse. Det er således 

situationsrumligheden, Merleau-Ponty mener,9 når han i kontrast til Husserl taler 

om, at kropssubjektet prærefleksivt fra sin krop, egenkroppen, kender, handler og 

bebor et sted og gør dets indretning til en del af sig selv (Thøgersen 2004). Dette 

præciserer, hvad der skal forstås ved kropslighed ved at skelne mellem kropsbillede 

og kropsskema. Kropsbilledet er subjektets refleksive forestilling om sin krop, som 

subjektet selv ser i spejlet og andre objektiverende måder at anskue kroppen. 

Kropsskemaet derimod er subjektets prærefleksive indskrivning af verden som en 

del af kroppen, fx når den blinde nærmest forlænger sin krop med stokken, eller 

når nogen rører ved et stykke tøj, vi har på, og det derved føles, som om de rører 

ved os. Skema betyder oprindeligt holdning, og det er denne holdning til at bruge 

ting, bebo rum og løse opgaver, som Merleau-Ponty kalder kropsskema, fordi 

kroppen samler sig i en helhed (Thøgersen 2004: 111).  

KROPPEN OG STEDET – ET PERSPEKTIV PÅ LIVSVERDEN 
Samme opfattelse af stedet som primat deles ifølge Casey af Archtytas, Aristoteles, 

Bachelard, Heidegger, Husserl og Merleau-Ponty (Casey 2010: 89), hvorved de 

opponerer mod fx Kant (Kant 2006), som hævder: ”Almen viden må gå forud for 

lokal viden … [fordi] uden [almen viden] kan al indhentet viden kun være 

fragmentarisk eksperiment og ikke en videnskab” (Citeret i Casey 2010: 90). Casey 

spørger dertil, om det ikke nærmere forholder sig omvendt: ”Kunne stedet være 

det almene og ”rummet” det partikulære?” (Casey 2010: 91).  

                                                           
9 I den forbindelse bemærker Casey, at Merleau-Ponty ikke direkte skriver om sted men i en 

vis forstand om det samme ved at tale om miljø, landskab og Umwelt (Casey 2010: 102n). 
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Merleau-Ponty argumenterer for, at essensen ved rum, l’espace,10 er, at det 

allerede er konstitueret og i den forstand går forud for sig selv, uden at forståelsen 

af dette kræver et ideelt rum. Det kendetegner den menneskelige eksistens, at den 

er stedslig, orienteret, perspektivisk og intentionel, og at ”being is synonymous with 

being situated” (Merleau-Ponty 2002: 294). Der er således ikke tale om et begrebs 

essens som hos Van Manen (1990: 36, 39, 57, 62), der argumenterer for at søge 

essensen ved lærerskab, forældreskab etc. som fund i humanistisk forskning. 

Tværtimod. Denne fortolkning af Merleau-Ponty er en misforståelse af hans 

essensbegreb, der peger på det modsatte, nemlig at væren er situeret, og således 

må partikulære former være kulturelt afhængige (Merleau-Ponty 2002: XVII). 

Eksistensen forudsætter en anonym kropslighed, hvis funktioner er forudsætningen 

for, at partikulære foki kan blive et generelt projekt. Kroppen og perceptionen 

repræsenterer kropssubjektets kerne, dvs. kendsgerningen at blive født samt at 

opleve verden som en del af eksistensen, og deri ligger en fundamental 

”communication with the world”, som går forud for tanken (Merleau-Ponty 2002: 

296). Den fænomenale krop, som ikke blot sanser verden, men som oplever verden 

som en del af sig selv, har sit anker i verden i kraft af stedet som en base for 

kroppens fakticitet. 

Mennesker bebor steder i deres levede liv, både hvad angår andre mennesker på 

samme sted, og hvordan de er holdt sammen (Casey 2009). Stedet er i så 

henseende en specifik måde at analysere en del af livsverdenen på. Ved livsverden 

forstår Merleau-Ponty (2002) det hverdagslige, umiddelbare miljø, som 

menneskets praktiske og levede liv foregår i, og som indrammer både menneskets 

ideer om, forståelse af og projektioner på omverden samt omverdens betingelser 

for, grænser for og overskridelser af mennesket. Uden at stedet derved definerer 

livsverdenen, idet stedet ikke på samme måde er et subjektivt forhold men i højere 

grad en historisk, social og kulturel samling af symboler, så er stedet på samme 

måde som livsverdenen både defineret af subjektets nedlagte egenskaber i stedet 

og samtidig betingende for subjektets praksis på stedet.  

Dette kryds mellem sted og livsverden er udgangspunktet for at løse 

vanskeligheden i at få adgang til stedet som en analytisk kategori. Casey (2010) 

skriver hertil, at en adgang til stedet indebærer at få en fornemmelse for stedet, og 

                                                           
10

 Når Merleau-Ponty skriver rum eller l’espace, så mener Casey, at der skal forstås det 
oplevede, nærværende sted, hvilket jeg herefter derfor kalder det, frem for et abstrakt rum 
(Casey 2009, 2010). 
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at adgangen må opnås via kroppen – eller mere specifikt via perceptionen. Hermed 

menes ikke perception som ’sansedata’, ’sanseindtryk’ eller ’sansning’, men 

derimod en fornemmelse af at være og at være på et sted. Perceptionen er stedlig i 

den forstand, at viden om stedet ikke er en følge af perceptionen men er integreret 

i selve perceptionen: ”At leve er at leve lokalt, og at vide er først og fremmest at 

kende til steder, hvor man lever” (Casey 2010: 94). Dermed opleves stedet ikke som 

et neutralt og upåvirkende men tværtimod som både skabende og skabt af den 

perciperende, hvis perception af stedet på samme måde er skaber og er skabt af 

stedet. Perceptionen konstitueres ikke af subjektet men af kulturelle og sociale 

strukturer, som perceptionen i så henseende er et udtryk for. Kroppen bebor 

stedet, og derved betinges perceptionen af stedernes kulturelle og sociale 

strukturer i, hvad Bourdieu kalder habitus (Bourdieu and Wacquant 1993), og hvad 

Merleau-Ponty kalder den intentionelle bue (Merleau-Ponty 2002), men, 

understreger Casey, kroppens beboelse af stedet indebærer, at mennesket netop 

udtrykker, bevæger og forandrer sig og er med-skaber af stedet. Således 

determineres perceptionen ikke af stedet, men understreger menneskets 

sammenvævning med stedet (Casey 2010: 119).  

STEDETS INTENTIONALITET OG STEDET SOM EN BEGIVENHED 
Stedets foranderlighed kan ydermere begribes ved at forstå stedet som en 

begivenhed, idet steder ikke er noget men er noget, der sker (Casey 2010: 114). 

Denne dynamik skabes ikke blot af menneskets projektion på stedet, fordi stedet, 

ligesom mennesket, kan siges at have sin egen ”operative intentionalitet”, dvs. at 

kroppen er et stedligt lokaliseringsfelt; kroppen knytter sig til stedets rumlige miljø; 

både stedet og den tilstedeværende krop forholder sig til det samme dette-her, og 

endelig har både kroppen og stedet en fælles kødelig struktur. Stedet er så at sige 

ladet med kulturelle og sociale meninger og strukturer, og det kan fænomenologisk 

set opleves, som om stedet har en intentionalitet eller ligefrem en bydende form, 

der umiddelbart signalerer en norm for stedets praksis svarende til, at en rød mand 

i en trafikregulering får de fleste/nogle til at stoppe op. Casey (2010) formulerer 

det som, at ”stederne samler” (p. 109), dvs. at stedet konfigurerer en bestemt 

mening; afgrænser stedet fra dem, der ikke har tilegnet sig det; samler distinkte 

ting i konfigurationen af stedet; opretholder stedets operationalitet og endelig; 

samler et menneskes tanker og erindringer om stedet. 

At forstå stedet som en begivenhed betyder, at steder er noget, som ikke på en 

enkelt måde lader sig erfare, men som må opdages og genopdages vedvarende, 
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idet stedet selv konstitueres af egenskaber fra dem, der har tilegnet sig stedet, og 

som stedet nu udtrykker. Denne dynamik og vekselvirkning mellem at skabe og 

blive skabt – mellem at projicere og blive projiceret på – betyder for oplevelsen af 

stedet, at det i kraft af sin kulturlige historie og naturlige vilkår transcenderer 

mennesket, fordi stedet samler tidligere nedlagte projektioner på stedet, som nu 

afspejles i stedets strukturer, og som genopdages og udbygges af enhver ny 

erfaring af stedet.  

Kultur er stedslig og kropslig 

I forlængelse af Merleau-Pontys (2002) forståelser af, at det naturlige og kulturlige 

er sammenvævet, opponerer Casey (2009: 117) imod henholdsvis det positivistiske 

og det strukturalistiske kulturbegreb, som i det senmoderne findes særligt i en 

eurocentrisk tænkning. Ifølge Casey reducerer positivismen kulturen til strengt 

observerbare adfærdsmønstre,11 og strukturalismen anskuer kulturen som rent 

gennemsigtige og flygtige ”verbale og transverbale”12 symboler og tegn. Begge er 

rimelige reaktioner på mentalismen og historicismen, og i dag, skriver Casey (2001: 

117), har den kognitive psykologi udviklet behaviorismen hen imod en mere subtil 

analyse af sindet, ligesom hermeneutikken har udviklet symbolteorien mod en 

rigere forståelse af tegnsystemer, men hverken sindet eller tegnet har beskrevet 

kulturens iboende stedfæstelse. En systematisk undersøgelse af kultiveringen af 

kultur må optræde på et sted, og hvis man mener, at en kultur manifesterer sig, så 

må det være på en mere konkret måde end i sindet eller tegn. Etymologisk set 

betyder kultur ”dyrket sted” på middelengelsk, ligesom kultur kan ledes tilbage til 

det latinske colere, der betyder ”at bebo”. At have en kultur er altså det samme 

som at bebo et sted på en måde, hvorpå man tager ansvar for det på en 

omsorgsfuld måde og derved kultiverer det. For at kulturen overhovedet kan slå 

rod, må der forudsættes et sted (Casey 2010: 118). 

Kulturen fæstnes imidlertid ikke på et sted af sig selv men må nødvendigvis være 

kropsliggjort; det er kroppen, som fører kulturen ind på stedet, og således er 

kropsligheden fra begyndelsen kulturel. Dette viderefører og forstærker Bourdieu 

                                                           
11

 Her kunne man tilføje til Casey, at et positivistisk kulturbegreb ikke begrænser sig til en 

eurocentrisk tænkning, men også kendetegner den adfærdspsykologiske forskning i Caseys 

hjemland, USA.  

12
 Det er pr. 15.12.2011 ikke lykkedes at finde en definition på dette begreb i tilgængelige 

onlineordbøger på dansk eller engelsk, og forståelsen af transverbal overlades til Edward S. 
Casey selv (2010: 117). 
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med habitus (Bourdieu 1972; Bourdieu and Wacquant 1993; Merleau-Ponty 2002), 

men derved misforstås kroppen som en passiv modtager eller et redskab for 

kulturen: ”Lige så lidt som rummet går forud for stedet, går kroppen forud for 

kulturen” (Casey 2010: 119). Således understreger han, at kroppen udtrykker sig i 

kraft af at bebo steder, som allerede er kulturelt formidlet (p. 119). En krop er lige 

så bekendt med et sted, som den er med sine naturlige organer, hvorved kroppen 

har et immanent primat i forhold til kulturen. Forholdet mellem krop og kultur skal 

forstås dialektisk:  

”En sådan krop er på én og samme tid tilegnet kulturen og blevet stadfæstet 

samt kulturtilegnende og stadfæstende – samtidig med at den er massivt 

sansende hele tiden *…+ Kroppe ikke blot perciperer, men kender steder. De 

perciperende kroppe er vidende kroppe, og helt uadskilleligt fra det, 

kroppene kender til, er kulturen, når den gennemsyrer og former de 

specifikke steder. Det er i kraft af kroppe, at stederne bliver kulturelle af 

karakter” (Casey 2010: 119-120). 

Denne dialektik er flertydig, fordi krop og kultur skaber og skabes af hinanden, og 

Merleau-Ponty (2000) og Casey (2010) skriver, at det kendetegner kulturelle steder, 

at steder som begivenheder er præget af den vilde væren. For Casey (2010) er der 

tale om en tilgang til kulturanalyse, som indebærer, at kroppens perception, steder 

og kultur besidder en immanent foranderlighed, som hverken kan forklares eller 

reproduceres, men som må begribes af antropologen ved at forsøge at leve i den 

fremmede kultur, og derigennem konfrontere sin egen vilde væren som en 

forudsætning for at kunne kommunikere med den fremmede kultur. Der findes 

altså ingen førsterangssteder, selvom både Husserl og Merleau-Ponty ifølge Casey 

har vanskeligt ved at undgå at tale om før-kulturelle steder, hvilket skyldes en 

tilbøjelighed til at forstå mennesket som rationelt væsen. Sagen er, hævder Casey 

(2010), at mennesket ikke ønsker viden på et rationelt niveau men allerede er i 

gang med at vide og kende et sted på et kropsligt niveau, som betinger den 

rationelle refleksion, og derved er kroppens prærefleksivitet allerede i gang med at 

kultivere og blive kultiveret af stedet. Steder er på én gang genstand for 

intentionalitet og selv intentionelle; de er både kulturelle og perceptuelle, både 

tamme og vilde, og ikke mindst både natur og kultur – en sammenvævning, som er 

generel i enhver oplevelse af stedet, men som kan skilles ad analytisk, og en 

dekonstruktion af binære udtryk som subjekt/objekt, indre/ydre, sind/krop etc. 

(Casey 2010: 123). 
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TID OG STED  
Hertil er forholdet mellem tid og sted afgørende. Leibniz adskilte tid og rum i 

sameksistensens orden og rækkefølgens orden – en dikotomi, som også findes hos 

Newton, og som går helt op til Kant og Schopenhauer og først blev opløst af 

Fysikken, filosofien og antropologien i 1900-tallet (Newton 1934; Leibniz 1956; 

Casey 2010). I den stedfænomenologiske forståelse (som hos Casey og Merleau-

Ponty) er det et essentielt forhold ved væren og erkendelse, at tid og sted er 

samtidige, og at det er i selve oplevelsen af stedet og tiden, at den opmålte tid og 

rum samles (Casey 2010). Hvor Casey formulerer forbindelsen mellem tid og sted 

som begivenhed, er Merleau-Pontys udgangspunkt mere eksistentielt og 

intentionelt, idet han i forlængelse af Heidegger (Heidegger 2007) skriver, at tid er 

en dimension af væren (Merleau-Ponty 2002: 483), og han uddyber det 

transcenderende ved tid og rum som vilkår ved at eksistere: 

”I am not in space and time, nor do I conceive space and time; I belong to 

them, my body combines with them and includes them. The scope of this 

inclusion is the measure of that of my existence; but in any case it can never 

be all-embracing. The space and time which I inhabit are always in their 

different ways indeterminate horizons which contain other points of view” 

(Merleau-Ponty 2002: 162).  

Tid og sted er ifølge Merleau-Ponty ikke dimensioner, som man objektivt set er i og 

derved alene kan forholde sig nøgternt til, men tid og sted bebos og samles af 

kroppen. Subjektet tilhører i den forstand en altid uafsluttet tid og sted. Derved er 

viden om tid og sted ikke, som Kant antog, forudsætninger for perceptionen men er 

integreret i selve perceptionen, der konstitueres af de før-konceptuelle og før-

diskursive sociale og kulturelle vilkår i den specifikke tid og sted (Casey 2010). De 

kulturelle vilkår er ikke sekundære i forhold til perceptionen men er netop 

konstituerende for perceptionen.  

Tidsbevidsthed: Intuitiv integration 

Tid bliver ofte betragtet ud fra en af følgende tidsbevidsthedsmodeller, hvoraf 

særligt den sidste model udviklet af Edmund Husserl uddybes (Zahavi 2007; Zahavi 

and Gallagher 2008): 1) tid som fortløbende momenter af ’nu’, 2) tid som oplevet 

som simultan opmærksomhed, principle af simultaneous awareness, ifølge Dainton 

og James (James 1950; Dainton 2000).  
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3) Ifølge Husserl (1966) oplever mennesket intuitivt en præsentation af varighed på 

et prærefleksivt bevidsthedsniveau ved på én gang at kunne være intentionelt 

rettet mod den just passerede fortid, nutid og snart kommende fremtid. Denne 

struktur indbefatter fx, at bevidstheden kan fastholde en oplevelse af den første 

tone i en melodi, samtidig med at man hører den næste, som ydermere bliver 

beriget af en anticipation af den følgende tone. Det vil sige, at når man hører tonen 

E efter at have hørt C og D, så hører man ikke blot E men har så at sige foregrebet C 

og D i ørene. Pointen er, at der ikke er en bevidsthedsmæssig forskel på at høre de 

tre toner – tværtimod. Mens man hører tonen E, synker tonerne C og D ned i 

fortiden uden at være adskilt som uafhængige oplevelser i tid men som oplevelser 

af varighed. Dette er grunden til, at man overhovedet kan høre melodier, fordi 

bevidstheden muliggør, at man kan være bevidst både om det, man hører lige nu, 

det, som man har hørt, og det, som man snart skal høre.  

Dette begriber Husserl med tre intentionalitetsformer: A) Urimpression betegner 

en abstrakt komponent af oplevelsen og intentionaliteten af en nutid. B) Retention 

giver en bevidsthed og intentionalitet om den just overståede tid, hvilket er med til 

at indramme urimpressionen. C) Protention er en intentionalitet hen imod den 

umiddelbart kommende tone i en fremtidsorientering (Husserl 1962; Husserl 1966; 

Zahavi 1997; Zahavi and Gallagher 2008). Zahavi & Gallagher (2008) eksemplificerer 

dette ved en samtale: Når man lytter til en samtale, så er det det retentionelle 

aspekt, som gør indholdet af samtalen nærværende, selv efter samtalen er ovre, og 

når jeg siger noget i samtalen, så har jeg en protentionel ide om, hvor det fører 

hen, hvilket er essentielt for oplevelsen af, at sætningen er meningsfuld. Det er 

også protentionen, der tillader overraskelsen eller skuffelsen, fordi det 

protentionelle aspekt indebærer en intuitiv anticipation af, hvad der skal komme, 

og når der sker noget andet, så enten overraskes og/eller skuffes vi. Med hensyn til 

det retentionelle aspekt, så forholder bevidstheden sig til varigheden som et 

intentionelt indhold, dvs. et fænomen, som bevidstheden var og fortsat er rettet 

imod. Både for retentionen og protentionen er der ikke tale om billeder i 

hukommelsen eller i forestillingen, der fader ud eller fantaseres frem, men om en 

tidslig horisont, som nuværende urimpressionelle perceptioner forstås på baggrund 

af.  

Strukturen indebærer, at de enkelte komponenter skifter uden at stå alene, idet 

den trefoldige struktur optræder synkront som et hele. I modsætning til 

hukommelse og forventning, som er aktive dele af bevidstheden, så er retention og 
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protention passive, dvs. automatiske og ufrivillige, og de er en del af enhver 

hukommelse og forventning. Retention og protention er på den måde strukturelle 

invarianter eller a priori mulighedsbetingelser for et tidsligt flow og en 

sammenhæng i bevidsthedens perception af et fænomen, der bevæger sig: 

Bevægelsen opleves ikke som disintegrerede elementer af fænomenet i en bestemt 

bane, men som det samme fænomen, der skifter plads i sammenhæng med, hvor 

det begyndte, og hvor det er på vej hen, og fænomenet perciperes derfor som en 

syntetisk integreret identitet. Erfaringen af et fænomens tidlighed er imidlertid 

også en erfaring af subjektets egen tidlighed, og Merleau-Ponty (2002: 478) går så 

langt som til at sige, at der ikke findes tid, medmindre det opleves af et subjekt, 

dvs. at den objektive tid nok trænger sig på i form af ure, kalendere og årstider, 

men tid er ikke varighed, som jeg alene bogfører, men som udspringer af mit 

eksistentielle forhold.  

OPSUMMERING 
Derved er den tredje og sidste del af den teoretiske referenceramme ved 

Aristoteles, Højrup og Merleau-Ponty præsenteret som afhandlingens baggrund og 

position i forhold til analyser og feltets forskning. Med tilføjelsen af Merleau-Ponty 

kan læreruddannelsens problematik forstås i sammenhæng med, hvordan 

kundskabsformernes kulturelle indlejring kropsliggøres i tid og sted som bestemte 

prærefleksive vaner. Både studerende, vejledere og undervisere men ikke mindst 

praktik- og uddannelsesstederne er således udleveret til hinanden og kropsligt 

sammenvævet, hvilket betyder, at de studerendes måder at være studerende på 

skal ses i sammenhæng med, hvordan omverdens miljøer bliver skabt og er med til 

at skabe de studerendes inkarnation af den akademiske dannelse og 

professionsdannelse. Denne relation kendetegnet ved, at de lærerstuderende på 

én gang er ved at blive lærere, som er herskende og beherskede, og denne dyd og 

duelighed inkarneres og rammesættes i praktik- og uddannelsesstedernes 

etnocentriske livsformer. Som det er fremgået, er Aristoteles, Højrup og Merleau-

Ponty tre forskellige og dog relaterede perspektiver, der på én gang byder på en 

heterogen potentiel begrebsforvirring men som også tilbyder en kompleks, 

dialektisk og mere homogen begrebsrelatering end først antaget, hvilket udvikles 

nærmere i afsnittet herunder om træfpunkterne i den teoretiske referenceramme. 

TRÆFPUNKTER I DEN TEORETISKE REFERENCERAMME 
Herunder præsenteres og diskuteres en række begrebsmæssige sammenhænge – 

hvad jeg kalder ’træfpunkter’ – mellem Aristoteles, Højrup og Merleau-Ponty, som 
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vedrører analytiske relationer mellem kundskabsformer, kultur og kropslighed. 

Ifølge Den Danske Ordbog (Den Danske Ordbog. Moderne dansk sprog 2010) 

betyder ordet ’træfpunkt’ et ’mødested, hvor man kan udveksle information’, 

hvilket jeg vælger at forstå som ’sammenhænge og relationer, der viser en punktvis 

enighed om flere forhold, der kan udvikle de trufne parter uden derved at kræve, 

at de hviler på helt samme grundlag’. Jeg vil på den baggrund formulere fire 

træfpunkter mellem Merleau-Ponty, Aristoteles og Højrup:  

1. Kundskabsformerne er kropslige dispositioner som héxis og livsformer i den 

intentionelle bue. 

2. Praxis, praksisbegrebet og stedet er relaterede orienteringer imod en 

kontekstsensitivitet i analysen af viden.  

3. Tilegnelse, interpellation og vane er relaterede måder at forstå læring på. 

4. Teori og praksis er dialektisk relaterede for Aristoteles, Højrup og Merleau-

Ponty. 

Jeg er klar over, at jeg frem for egentlige ’træf’ kan risikere ’vildskud’ eller ligefrem 

’vådeskud’, fordi afstandene mellem Merleau-Pontys deskriptive fænomenologi, 

Aristoteles’ normative psykologi og etik og Højrups strukturelle dialektik er 

eksplicitte: For det første er Aristoteles’ etik normativ, mens Merleau-Pontys 

fænomenologi og Højrups strukturalisme er deskriptive. For det andet blander 

Højrup etik og politik, men Aristoteles adskiller dem i to relaterede niveauer. For 

det tredje kritiserer Merleau-Ponty strukturalismen for at være dualistisk, mens 

Højrup afviser fænomenologien som subjektivisme. Det ville, som Veronique M. 

Fotí (1998) peger på, ydermere være muligt at hævde om Aristoteles og Merleau-

Ponty, at de fortrinsvis er uenige, idet Aristoteles argumenterer fra et teleologisk 

udgangspunkt om endelighed (Johansen 1994), mens Merleau-Ponty udvikler sin 

filosofi om kødets ontologi, der giver næring til postmodernismens ide om 

uendelighed (Busch and Gallagher 1992; Dillon 1997). Dertil kommer, at Højrup på 

én gang søger endelige teoretiske strukturer for sit teoretiske begrebsapparat, men 

forholder sig principielt åbent over for uendelige forandringer. 

Ikke desto mindre er en del af forskningen i Aristoteles og Merleau-Ponty 

umiddelbart enige i mulighederne for at formulere sammenhænge mellem dem 

(Madison 1990; Modrak 1991; Gallagher 1992; Dillon 1997; Fóti 1998; Noel 1999; 

Dunne 2009). På trods af åbenlyse forskelle mellem Merleau-Ponty, Aristoteles og 
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Højrup er mit udviklende ærinde følgende i arbejdet med de tre forfattere, at jeg 1) 

tilstræber at give Aristoteles’ kundskabsformer et nærmere defineret indhold med 

hensyn til, hvordan ’det praktiske’ og ’kontekstafhængige’ udfolder sig 

meningsfuldt for det menneske, som er ved at tilegne sig disse kundskabsformer 2) 

vil forsøge at give Højrups teori et blik for subjektivismen – forstået som den 

kropslige erfaring betinget af omverden 3) søger at give Merleau-Pontys 

kropsfænomenologi et perspektiv på kroppens betydning for kundskab og 

kulturelle strukturer. Herunder præsenteres fire træfpunkter uden at forudsætte 

en grundlæggende enighed men ved at vise opbyggelige træf mellem dem.  

FØRSTE TRÆFPUNKT: KUNDSKABSFORMERNE ER KROPSLIGE DISPOSITIONER 

SOM HÉXIS OG LIVSFORMER I DEN INTENTIONELLE BUE 
Kundskabsformerne, kultur og kropslighed træffer hinanden i héxis, livsformer og 

den intentionelle bue. Derved træffes Aristoteles, Højrup og Merleau-Ponty i et 

punkt, hvor læreruddannelsens problematik kan begribes ved at betragte 

kundskabsformerne som kulturelt struktureret og kropsligt inkarneret. Dette 

beskriver forholdet mellem individ, borger, institution og samfund som de 

lærerstuderendes, undervisernes og praktiklærernes kropsliggjorte måder at vide 

noget på i professionens forskellige former for praksis. 

Kundskabsformerne har ifølge Eikeland (2008) et fælles genus (génos) (Aristoteles 

Nicomachean Ethics: 1105b19-1106a13, 1139a16-19, Den Eudemiske Etik: 

1246b36). Dette vil sige, at Aristoteles forstår alle kundskabsformer som diathesis; 

en inkarneret disposition (Nicomachean Ethics: 110314-21), som kan forstås som 

dueligheder, og héxis, der opnås gennem opdragelse, undervisning, øvelse, træning 

og demonstration (Aristoteles Nicomachean Ethics: 1103b2-26, 1114a10, Den 

Eudemiske Etik: 1220b1, 18-20, Magna Moralia: 1185b34-1186a7) (Eikeland 2008: 

80). Sammenhængen mellem kroppen og ’førstedyden’ phrónêsis er ifølge 

Johansen (1994), at kroppens perception grundlægger oplevelsen af lyst og ulyst, 

som fordrer en stræben og en målsætning. Denne målsætning styres af begæret, 

hvorpå phrónêsis finder de relevante midler, og det er således i kraft af phrónêsis, 

at situationen indses, og midlerne til målet forsøges etableret. Af De Anima 

(Aristoteles 1995f) fremgår det, at kroppens perception er en sjælelig funktion, der 

ikke er adskilt fra fornuft men i sig selv er en erkendeakt, der indebærer en kognitiv 

udvikling. Sammen med fornuft, lyst og stræben er det et fundament for at forstå 

mennesket som handlende (Aristoteles, De Anima 403a8ff).  
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Højrup tager ikke stilling til bevidsthedsniveauet i phrónêsis men fremhæver dyden 

som statens måde at stille krav til borgerne for at kunne opretholde en retfærdig 

stat indadtil og et forsvarsdueligt militær udadtil. Særligt er phrónêsis og 

aktivitetsformen praxis statens krav om at være en god medborger, der kan styre 

og lade sig styre, hvortil epistêmê og aktivitetsformen teoria fungerer som statens 

bevidsthed om sig selv (téchnê eller poiêsis har man slaver til, som Højrup lakonisk 

bemærker, 2002, 118). Således skal dyden grundlægges i skolens opdragelse af 

gode borgere ved at inkarnere retfærdige handlinger: “Lawgivers make the citizens 

good by training them in habits of right action – this is the aim of all legislation, and 

if it fails to do this it is s failure” (Nicomachean Ethics II, s. 75). Dyden bliver 

fortfarende til gennem interpellation i alle de former for læring, handling og praxis i 

relation til en konkret stats- og livsform her; polis/oikos. Livsformerne træffer 

således héxis ved at være to umiddelbart forskellige og dog relaterede perspektiver 

på kulturelle strukturer. Forskellene er, at héxis tager udgangspunkt i individet i 

staten, hvor livsformerne begynder med staten i individet. Således træffes héxis og 

livsformerne, når de som dialektiske begreber beskriver selvforståelse og 

dispositioner både på et individ- og et statsniveau.  

Merleau-Ponty forholder sig ikke uddybende til Aristoteles, héxis og 

kundskabsformerne, men hans fænomenologiske metode danner et utvetydigt 

forlæg, idet Merleau-Ponty er inspireret af Heideggers udvikling af Aristoteles i Sein 

und Zeit (Heidegger 2007). Ifølge Fotí (Fóti 1998) kunne Merleau-Ponty have 

udviklet sin fænomenologi endnu tættere på Aristoteles, idet dydsbegrebet på én 

gang beskriver omverdens forventninger og subjektets fortolkninger i en 

tilnærmelsesvis opløsning af skellet mellem subjekt og objekt. Forskellene er, at 

Merleau-Pontys kropssubjekt begribes gennem prærefleksivitet og 

fænomenologien, mens Aristoteles’ héxis kendetegnes ved refleksivitet. I relation til 

træfpunktet mellem Højrup og Aristoteles forholder Merleau-Ponty sig også til 

ideologi (Merleau-Ponty 1969; Merleau-Ponty 2002), men han træffer héxis og 

livsformer i begrebet den intentionelle bue som et prærefleksivt, kropsligt aspekt af 

interpellationen til phrónêsis og det materielles baghold, idet den beskriver, 

hvordan et kropssubjekt bliver ’en del af et miljø’. 

Opsummerende træffes héxis, livsformer og den intentionelle bue særligt i ét 

punkt, nemlig kundskabsformernes interpellative inkarnation, som den kommer til 

udtryk, når kundskabsformerne intenderes og praktiseres.  
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ANDET TRÆFPUNKT: PRAXIS, PRAKSISBEGREBET OG STEDET ER RELATEREDE 

ORIENTERINGER IMOD EN KONTEKSTSENSITIVITET I ANALYSEN AF VIDEN 
Det gælder for både Aristoteles, Højrup og Merleau-Ponty, at de på forskellig vis 

har kontekstsensitivitet som et væsentligt omdrejningspunkt for måderne at 

beskrive, hvordan viden og kundskabsformer intenderes og praktiseres i livsformer 

og på praktik- og uddannelsesstederne. I forhold til læreruddannelsens problematik 

peger træfpunktet således på, at den teoretiske referenceramme indeholder en 

mulighed for at analysere uddannelsens kundskabsformer i tæt sammenhæng med, 

hvordan de praktiseres og dermed kommer til udtryk som forskellige stedslige 

kulturer og strukturer. 

For Aristoteles er praksis en del af alle kundskabsformerne, som – uanset hvor 

teoretiske visse receptioner af epistêmê ellers måtte være – forudsætter en 

udøvelse af kundskabsformen samt en vis relation til udøvelsens etiske praxis 

(phrónêsis). Et tilsvarende udgangspunkt understreges i Højrups stats- og 

livsformsteori med praksisbegrebet, der relaterer teleologiske og kausale 

forklaringssammenhænge med henblik på at vise, hvordan livsformerne kan 

analyseres ved at understrege, at alle relationer og terminaler kan forstås som 

tilblivende praksis. I en kropsfænomenologisk forstand beskriver Merleau-Pontys 

begreb livsverden, hvordan viden, mål, midler og relationer primært perciperes 

prærefleksivt og dermed beskriver en inkarnation af subjektet i omverden og 

omverden i subjektet. Aristoteles, Højrup og Merleau-Ponty træffes således i 

betydning af praksis som situering, konkretisering og fakticitet.  

Forskellene i træfpunktet kommer til udtryk i Aristoteles’ naturalistiske etiske 

forståelse af praxis, idet han forudsætter, at ’det gode’ findes – dydens middelvej 

og phrónêsis er måder at finde det på (McNaughthon 1994; Christensen 2011). 

Hverken Merleau-Ponty eller Højrup er etisk normative, men derimod deskriptive. 

De forudsætter således, at ’det gode’ ikke eksisterer som en entitet, og at subjektet 

(med stort og lille ’s’) blot skal finde det. Som non-kognitivister hævder de i stedet, 

at ’det gode’ afhænger af livsformens selvforståelse og/eller subjektets 

intentionelle bue.  

Udgangspunktet i praksis træffer imidlertid også de tre forfattere i forhold til 

oplevelsen. Noel (Noel 1999) hævder, at phrónêsis må forstås i sammenhæng med 

phantasia, fordi menneskets forestillinger, phantasmata, ikke danner tilfældige 

eller sande billeder om en situation men alligevel fungerer fortolkende og 
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handlingsvejledende (Aristoteles De Anima 433b12ff). Dermed er phrónêsis ifølge 

Noel knyttet til den phrónêsis og kroppens erfaringer ved at tilvejebringe de 

relevante midler (Nicomachean Ethics 1141b10, Aristoteles De Anima 403a8). 

Højrup forholder sig ikke til Aristoteles’ psykologi, men da livsformerne 

kendetegnes ved deres praksisbegreb, indebærer denne selvbevidsthed bestemte 

livsformsspecifikke phantasmata om mål, midler, årsager og virkninger, som 

fortolkninger i phantasia. På tilsvarende vis hævder Merleau-Ponty, at subjektet 

projicerer sig selv på sin omverden og derved skaber billeder af sig selv i form af 

kulturelle genstande. Denne integration af menneske og verden er samtidig vilkår 

for erkendelsen, nemlig kroppens beboelse af rummet, som strukturer refleksionen 

(Gallagher 2002). 

Opsummerende beskrives kundskabsformerne således i nær relation til, hvordan 

de opleves og praktiseres, og derved træffes Aristoteles, Højrup og Merleau-Ponty 

også i oplevelsen som et forskelligt og alligevel relateret udgangspunkt for, hvordan 

kundskaber, sociale processer og eksistensen kan begribes. 

TREDJE TRÆFPUNKT: TILEGNELSE, INTERPELLATION OG VANE ER 

RELATEREDE MÅDER AT FORSTÅ LÆRING PÅ 
Ifølge Aristoteles er det at tilegne sig en kundskabsform en personlig proces, som 

beskriver karakterudviklingen. Denne bliver til ved at betragte, hvordan 

efterstræbelsesværdige personer handler, gør, bruger, observerer etc. Tilegnelsen 

forstås gennem at vælge rigtigt mellem under- og overdrivelse i en dialektik mellem 

karakterudvikling og oikos/polis, dvs. det sociale (Johansen 1994; Eikeland 2008; 

Lev 2008). Tilegnelse beskriver således et begreb om læring, som overskrider den 

moderne skelnen mellem læring og socialisering, som der argumenteres for i 

konstruktivismen (Rasmussen 1999; Illeris 2009). Læring er for Højrup ikke et 

spørgsmål om, hvordan et system reducerer en kompleksitet i forhold til en 

omverden gennem reflekterede valg, men om, hvordan et subjekt med stort og lille 

’s’ er umiddelbart og kulturelt relateret til andre subjekter og under disse vilkår kan 

praktisere sin livsform. Merleau-Ponty argumenterer for kropssubjektets indlejring 

i omverden ved at forstå læring som en motorisk vane i en kropsliggørelse af at 

blive en del af et miljø (Merleau-Ponty 2002).  

Læreruddannelsens problematik begribes i dette træfpunkt ved at understrege, at 

de intenderede og praktiserede former for læring i professionsdannelsen og den 

akademiske dannelse beskriver uddannelsens, herunder de studerendes, indlejring 
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i kulturelle miljøer, hvormed læring forstås som en gensidig relation af at skabe og 

at blive skabt. Forskellene mellem perspektiver udgøres af divergerende interesser 

i at forstå læring som henholdsvis ’tilegnelse’ (normativt), ’interpellation’ 

(strukturalistisk) og ’vane’ (fænomenologisk). Alligevel træffes de i en forståelse af 

læring som en dialektisk, umiddelbar nærværende relation mellem det lærende 

subjekt og omverden. Denne forståelse af læring knytter sig på forskellig vis til 

social læringsteori gennem den eksplicitte fokusering på praxis, praksisbegrebet og 

livsverden samt ikke mindst en forståelse af kundskabsformerne som héxis, 

livsformer og den intentionelle bue. 

FJERDE TRÆFPUNKT: TEORI OG PRAKSIS ER DIALEKTISK RELATEREDE FOR 

ARISTOTELES, HØJRUP OG MERLEAU-PONTY 
Som en konsekvens af afhandlingens fokus på teori og praksis kan et fjerde og 

sidste træfpunkt mellem Aristoteles, Højrup og Merleau-Ponty beskrives i relation 

til en dialektisk forståelse af forholdet. Aristoteles grundlægger forholdet mellem 

kundskabsformerne dialektisk som forskellige men relaterede aspekter af måder at 

forholde sig til dele af livet på (Aristoteles 1999). Aristoteles’ normativitet har 

imidlertid givet inspiration til blandt andre Freire (Freire 1993) om at formulere et 

begreb om praxis i en fusionær teori- og praksisforståelse (Jorgensen 2005). 

Dialektikken er tilsvarende grundlæggende for Højrups teoriudvikling som et 

princip for forholdet mellem begreber og fænomener (Højrup 1995). For Merleau-

Ponty er dialektikken også at finde i den aristoteliske inspiration, men antager 

postmodernistiske udfordringer af rationaliteten i dialektikken ved at fastholde 

flertydigheden som en del af metoden (Busch and Gallagher 1992; Merleau-Ponty 

1999).  

Dette træfpunkt er således centralt i afhandlingens tilgang til problemfeltet teori og 

praksis og læreruddannelsens problematik, idet uddannelsens egen skelnen 

mellem praktik- og uddannelsessteder samt teori og praksis i den teoretiske 

referenceramme nu kan forstås i sammenhæng således, at teori skaber og er skabt 

af praksis som analytiske perspektiver på hinanden, ligesom praktik- og 

uddannelsesstederne bliver til som begivenheder ved at forholde sig til hinanden. 

Det er således i denne vekselvirkning, at analysen af de studerendes 

professionsdannelse og akademiske dannelse tager afsæt. Dermed træffes 

Aristoteles, Højrup og Merleau-Ponty omkring en sand uendelighed eller 

uafsluttethed i forholdet mellem teori og praksis, som Jorgensen (2005) 
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kendetegner som dialektisk, dvs. en beskrivelse af forskellige men relaterede 

aspekter af samme sag. 

OPSUMMERING 
Træfpunkterne betyder, at Aristoteles, Højrup og Merleau-Ponty sammen kan 

tilbyde måder at komme til at forstå læreruddannelsens problematik, som den 

kommer til udtryk i uddannelsens intenderede og praktiserede kundskabsformer, 

som Bekendtgørelsen, studieordningen, de studerende, undervisere og 

praktiklærere forholder sig til i uddannelsens vekslen mellem praktik- og 

uddannelsessteder, herunder skriftlige opgaver og eksaminer. Træfpunkterne 

opsummerer således, hvordan kundskabsformer, kultur og kropslighed er centrale 

aspekter af og perspektiver på, hvordan læreruddannelsen til den ’gode lærer’ skal 

forstås som en professionsdannelse og akademisk dannelse, idet de begriber en 

sammenhæng mellem uddannelsens ydre og indre kulturelle strukturer for 

kundskabsformernes intention og praksis i praktik- og uddannelsesstedernes 

inkarnerede selvforståelse. 
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Analyseramme 
Analyserammen tager udgangspunkt i den teoretiske referenceramme og består af 

Topos-logosanalysemodellen, analysestrukturen og heraf udledte analytiske 

kategorier. Dette rammesætter afhandlingens case- og metodedesign, herunder 

den valgte case ’Sille og Trine i praktikken og Professionsbachelorprojektet’ samt 

etisk og metodiske refleksioner over de anvendte metoder, felt- og analysearbejde.  
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Skema 1: ’Dialektikken mellem Teoretisk referenceramme, Analyseramme og 

Casedesign og empiri’. 

 

’Analyserammens’ struktur og progressionen i denne del af afhandlingen fremgår 

således af Skema 1, der samtidig illustrerer afhandlingens dialektiske tilgang til 

teori og empiri, idet ’Teoretisk referenceramme’, ’Analyseramme’ og ’Casedesign 

og empiri’ relateres til hinanden. Dermed opponeres imod et envejssystem fra teori 

til empiri (som i funktionalisme) eller fra empiri til teori (som i grounded theory), 

idet afhandlingen antager en gensidig betydning for, hvordan teori, analytiske 

kategorier og empiri påvirker de måder, som de hver især forstås og anvendes på.  

Dialektikken fremgår ydermere af Topos- og logosmodellens afsæt i de strukturelle 

forhold, dvs. at de studerende på professionsuddannelserne veksler mellem at tage 

deres uddannelse på de to steder (hhv. praktik- og uddannelsessted (topos)), samt 

at der på uddannelsen generelt skelnes mellem to kulturelt set legitime 

vidensformer (hhv. teori og praksis (logos)). Topos-logosmodellen peger således på 

en dialektisk måde at begribe forholdene mellem kundskabsformer og kulturel 

stedslighed på. Frem for at forstå undervisnings- og vejledningspraksis som 

psykologiske fænomener, der primært analyseres individuelt (se fx Piaget, Freud, 

Rogers), eller som sociologiske begreber, der analyserer praksis som udtryk for 

moderne eller senmoderne vilkår i et magt- eller frigørelsesperspektiv (se fx 

Foucault, Habermas eller Bourdieu), så er ambitionen i nærværende analyseramme 

således at stå på begge ben ved at komme til at analysere og forstå, hvordan 

kundskabsformerne intenderes og praktiseres som relationer mellem uddannelsens 

ydre og indre rammer for inkarnationen af uddannelsens kundskabsformer.  

TOPOS-LOGOSMODELLEN 
I afhandlingen fokuseres på det forhold, at de lærerstuderende flytter sig mellem 

to steder (topos), som hver intenderer, praktiserer og argumenterer for deres 

praksis på hver deres måder (logos = rationel tale), hvilket kan visualiseres med 

Topos-logosmodellen, som derved danner en analysemodel for, hvordan 

læreruddannelsens problematik kan forstås. 
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(Fig. 1: ’Topos-logosmodellen’) 

Læreruddannelsen er en vekseluddannelse, hvilket indebærer, at der antages 

forskellige former for vekselvirkninger eller dialektiske processer mellem 

henholdsvis teori og praksis og uddannelses- og praktikstederne. Dette illustrerer 

Topos-logos i to akser, hvilket imidlertid ikke skal misforstås som en firefeltsmodel i 

en analytisk skelnen mellem fire typer, fx i feltet øverst til højre mellem 

Uddannelsessted og Teori, som i en dikotomisk teori- og praksisforståelse kunne 

være ”Undervisning i videnskabsteori”. Topos-logosmodellen beskriver derimod, at 

alle fire poler er forbundne således, at både praktik- og uddannelsessteder 

forholder sig til teori og praksis, og at teori og praksis forholder sig til både praktik- 

og uddannelsessteder. Det er således ikke en del af modellens greb at udfylde 

felterne og definere en typologi, men derimod at understrege vekselvirkningen 

mellem teori og praksis på praktik- og uddannelsesstederne i uddannelsen.  

Der sættes altså ikke lighedstegn mellem praktiksted og praksis eller mellem 

uddannelsessted og teori, idet teori og praksis findes begge steder, og både praktik- 

og uddannelsessted indeholder teori og praksis. I Bekendtgørelse om 

erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser 

(Undervisningsministeriet 2009) er intentionen med 
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Professionsbacheloruddannelserne klart, at teori og praksis skal være en del af 

både uddannelses- og praktiksted: 

”§ 4. Uddannelserne er selvstændigt afrundede forløb, der omfatter både 

teori og praktik. Praktikken skal i samspil med uddannelsens teoretiske dele 

styrke den studerendes læring og bidrage til opfyldelsen af uddannelsens mål 

for læringsudbytte. 

Stk. 2. I praktikken arbejder den studerende med fagligt relevante 

problemstillinger og opnår kendskab til relevante erhvervsfunktioner. 

Uddannelsesinstitutionen skal sikre, at der er en klar sammenhæng mellem 

den teoretiske undervisning og praktikken med udgangspunkt i den 

studerendes mål for praktikken” (Undervisningsministeriet 2009). 

Bekendtgørelsen intenderer således et dialektisk ”samspil” og en ”sammenhæng” 

mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne. Topos-logosmodellen 

kan ikke desto mindre anvendes til at analysere både dikotomiske, dialektiske, 

polære og fusionære teori- og praksisforståelser, som ikke alle mener, at teori og 

praksis kan være i samspil eller sammenhæng, hvilket uddybes i relation til Estelle 

R. Jorgensen (Jorgensen 2005) i gennemgangen af logosaksen. Derigennem 

betragtes modsætninger, sammenhænge, dilemmaer, sammenfald, paradokser og 

samsvar mellem henholdsvis uddannelsessted og praktiksted, teori og praksis, som 

det rammesættes og opleves af studerende, vejledere og underviserer på et 

individ-, institutions- og positionsniveau. I det følgende adskilles modellen i akserne 

som to grundelementer. 

Vekseluddannelsens steder dialektisk forbundet gennem en relation 

mellem praktik- og uddannelsessted 

Professionsbacheloruddannelserne er vekseluddannelser, der indbefatter to 

steder, som de studerende er en del af i en periode. Disse topoi (steder) udgør x-

aksen og anvendes til analyse af subjekters (individer og institutioner) 

rammesætning, oplevelser og erfaringer, som det kommer til udtryk i 

undervisningen og praktikken og ikke mindst skift derimellem: 
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(Fig. 1.1 ’Grundelement: Topos’) 

Teori og praksis som dialektiske og som forskellige udtryk for logos 

Teori og praksis udgør modellens y-akse og peger på, at forståelsen af forholdet 

derimellem afhænger af den topologiske rammesætning. I afsnittet om logos 

uddybes, hvordan teori og praksis kan forstås forskelligt, og hvordan der i dette 

analyseperspektiv fastholdes både denne generelle beskrivelse af teori og praksis, 

samt hvordan der foretages mere specifikke analyser ud fra et dialektisk teori- og 

praksisperspektiv. Logosaksen anvendes til analyse af subjekters (individer og 

institutioner) relation mellem teori og praksis: Hvordan intenderes, praktiseres og 

reflekteres hver af disse og relationen mellem dem? 
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(Fig. 1.2 ’Grundelement: Logos’) 

Ved at sætte topos- og logosaksen sammen konstrueres en enkel model for, 

hvordan forskellige positioner i feltet kan undersøges og sammenlignes på et 

ensartet grundlag. De to akser er forbundet i den helhed, som 

professionsbacheloruddannelserne empirisk udgør, samt i en teoretisk forståelse 

af, at teori og praksis ikke er gensidigt udelukkende modsætninger, men dialektisk 

og indbyrdes forbundne. Topos- og logosmodellen kan således analysere, hvordan 

institutioner, individer og positioner forstår sig selv og hinanden i 

læreruddannelsens problematik, når de studerende veksler mellem teori og praksis 

i en rammesætning af uddannelsens mål og midler. 

TOPOS- OG LOGOSMODELLENS TEORETISKE BEGRUNDELSE 
Samtidig med at Topos-logosmodellen er empirisk funderet, så krydser den de 

dialektiske kundskabs-, livs- og stedformer, som Aristoteles, Højrup og Merleau-

Ponty på forskellig vis argumenterer for er grundlæggende for at forstå, hvordan 

kundskabsformerne praktiseres og intenderes på uddannelses- og praktikstedet. 
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Således viser Topos-logosmodellen og den teoretiske referenceramme, at 

kundskabsformerne (logos) er situativt (topos) afhængige.  

Topos-logosmodellen er derved i sig selv et udtryk for en bestemt teori- og 

praksisforståelse, og det kan indvendes, at modellen potentielt kan spærre for 

tilstrækkelig nuancering og uddybning af de øvrige teori- og praksisforståelser i 

analyserne. Som en analysemodel er Topos-logosmodellen således i sig selv en 

praksis i kraft af, at den gør noget ved at analysere, tematisere, reducere, 

teoretisere og perspektivere etc. Indvendingen kan således imødegås af, at 

modellen ikke udelukker nogen ingen teori- og praksisforståelser på forhånd. 

Eksempelvis peger Topos-logosmodellen ikke på, at teori nødvendigvis opleves af 

alle deltagere som en del af både uddannelses- og praktikstedet, men at Topos-

logosmodellen indebærer, at empirien kan analyseres både som oplevelser af, at 

teori kun findes på uddannelsesstedet (dikotomisk), og at teori findes både på 

uddannelses- og praktikstedet (dialektisk). Dermed repræsenterer Topos-

logosmodellen som enhver anden model visse antagelser, som der i dette afsnit 

systematisk arbejdes med at gøre gennemskuelige. 

ANALYSESTRUKTUR 
I henhold den teoretiske referenceramme og Topos- og logosmodellen er 

analyserne struktureret efter formen: kundskabsformer, kultur og kropslighed. 

Derved foretages i hvert kapitel tre uafhængige men relaterede analyser, hvor 

empirien først forstås med henblik på at analysere intenderede og praktiserede 

kundskabsformer. Herefter analyseres den samme fase i forløbet i et kulturelt 

strukturanalytisk perspektiv for at forstå, hvordan kundskabsformerne fortolkes og 

praktiseres i relation til steder og livsformer. Endelig analyseres denne praksis i et 

kropsligt perspektiv med fokus på, hvordan kundskabsformernes kulturelle praksis 

inkarneres af informanterne. Hvert analyseperspektiv forholder sig således til den 

samme relaterede mængde empiri, men i kraft af metodernes variation er hvert 

perspektiv forholdsvis fokuseret på hver sin gruppe af metoder. Derved tager 

kundskabsformanalyserne mestendels udgangspunkt i skriftlige kilder. 

Kulturanalyserne er optaget af interviews og observationer, og 

kropslighedsanalyserne er fortrinsvis beskæftiget med videooptagelser og 

observationer. Der intenderes ingen rigid struktur i denne fordeling, og analysernes 

forskellighed og dog relaterede perspektiver fordrer også skift mellem metoder og 

kilder. Alligevel er de forskellige analyser ikke perspektiver på den selvsamme 
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empiri, hvilket fremmer perspektivernes egne analytiske styrker, og derigennem 

vises feltets mangesidighed og relaterede aspekter. 

Analyserne følger en forløbsstruktur, hvor de bevæger sig fremad i takt med 

observationerne af de studerendes (Silles og Tinas) kronologiske erfaringer i et 

udvalg af relevante temaer fordelt over fem kapitler med tre analyser i hver.  

Tre niveauer: Institution, individ og position 

I analyserammen skelnes mellem relaterede institutions-, individ- og 

positionsniveauer i henhold til Højrups (2003, 1999) skelnen mellem subjekter med 

stort og lille ’s’. Det vil sige, at institutioner som det danske 

Uddannelsesministerium betragtes som ét niveau, der er relateret til andre 

uddannelsesministerier inden for Bolognaprocessen. På institutionsniveau findes 

også uddannelsesstedet, som er relateret til Uddannelsesministeriet og andre 

uddannelsessteder, samt ikke mindst praktikstederne i relation til andre 

praktiksteder, der igen er relateret til Uddannelsesministeriet. På dette niveau kan 

også findes faglige foreninger, afdelinger på en skole, institutter på et universitet 

etc. Det kendetegner således institutionsniveauet, at institutioner er officielle og 

omfattet af juridiske betingelser, og at de fortrinsvis kommer til udtryk skriftligt 

gennem dokumenter (love og bekendtgørelser), hjemmesider, pamfletter og 

avisartikler etc. men også kan findes via observationer af undervisningen eller 

gennem interviews af fx ledere. På et individniveau findes subjekter med lille ’s’, 

som i overvejende grad udgøres af de to lærerstuderende Sille og Tina og deres 

praktiklærere. Dette niveau kommer særligt til udtryk gennem interviews og 

observationer, hvor personlige meninger, holdninger og vurderinger præsenteres 

som individets fortolkninger. Endelig opereres i analyserne med et positionsniveau 

mellem institutions- og individniveauet, hvilket fx kan være en praktiklærer, der 

forholder sig generelt til de studerende, eller en uddannelsesleder, der udtaler sig 

om praktiklærere og omvendt. Som det fremgår af analyserne, veksles der 

forholdsvis frit mellem niveauerne. Denne skelnen giver alligevel en styrke i 

analysen af intenderede og praktiserede kundskabsformer, idet niveauernes måder 

at forholde sig til, hvad der intenderes og praktiseres, kan adskilles og hver for sig 

sammenlignes.  

OPSUMMERING  
Topos-logosmodellen illustrerer to strukturelle forhold ved 

professionsbacheloruddannelserne, nemlig vekseluddannelsens organisering i både 

praktik- og uddannelsessteder, samt en skelnen mellem vidensformerne teori og 
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praksis. Således begrundes topos- og logosmodellens akse både i empirien og i den 

teoretiske referenceramme.  

I afsnittene herunder uddybes, hvordan toposaksen skal forstås som en akse for 

materielle, kropslige, tidslige og kulturelle i den fænomenologiske, oplevede 

virkelighed, og hvordan det relaterer sig til logosaksen. Derefter følger en 

uddybning af forholdene mellem kundskabsformer og livsformer i relation til 

forholdet mellem teori og praksis som et grundlæggende element i topos-

logosmodellen.  

TOPOS: TID OG STED SOM ANALYTISKE KATEGORIER 
Med udgangspunkt i den teoretiske referenceramme bestående af Merleau-Ponty, 

Aristoteles og Højrup præsenteres herunder en række analytiske begreber om 

stedets kulturelle, materielle og kropslige betydning for de 

professionsbachelorstuderendes vekslen mellem praktik- og uddannelsessted. Men 

inden da præsenteres et kort overblik over forskellige måder, sted og stedsteori er 

blevet forstået på, og som derfor danner baggrund for den nærmere udvikling af de 

analytiske kategorier herunder. 

STEDET SOM BEGIVENHED  
Betragter man uddannelsesstedet og praktikstedet, så er de kendetegnet ved ikke 

blot at være rum (chora) men netop steder (topos) i den forstand, at uddannelses- 

og praktikstederne er begge dele. Herunder præsenteres således praktikstedet som 

et reflekteret rum – og et levet sted og uddannelsesstedet som et reflekteret rum – 

og levet sted, hvormed der skelnes mellem choralogiske og topologiske analytiske 

kategorier. 

Praktikstedet som et abstraheret rum – et chora: Rammerne for praktikken og 

pratikstedet er på mange måder et formaliseret rum, hvor praktikstedet har 

indgået en formel kontrakt med uddannelsesstedet vedrørende praktikstedets 

ansvar og forpligtigelser som en del af de studerendes uddannelse. Disse 

kontrakter indebærer en bestemt afmålt vejledningstid, bestemte aftaler 

vedrørende forberedelse og evt. efterbehandling af praktikken, at de studerende 

skal gennemføre praktikken i henhold til bestemte Centrale Kundskabs- og 

Færdighedsområder (CKF) og/eller kompetencemål, at praktikstedet skal deltage i 

trepartssamtaler mellem praktikvejleder, underviser og den studerende, at 

praktikstedet skal foretage en bedømmelse af den studerende, og endelig at den 

studerende skal udarbejde en Professionsopgave og et Professionsbachelorprojekt 
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på baggrund af praktikken. På den måde kan praktikstedet forstås choralogisk (dvs. 

at betragte rummet objektiverende i modsætning til en kulturelt betinget 

topologisk betragtningsmåde) som et særligt rum konstrueret til lejligheden – et 

uddannelsessted og praktiksted, som studerende forholder sig abstraherende til. 

Bekendtgørelsen ekspliciterer, at praktikken som et fag blandt uddannelsens øvrige 

fag tjener sit tilsigtede formål, nemlig at bidrage til at skabe en sammenhæng 

mellem teori og praksis i uddannelsen. 

Praktikstedet er et levet sted – et topos: Den studerende reflekterer og forholder 

sig ikke blot abstraherende til den konkrete undervisning, men forholder sig også 

kropsligt og levet til kulturen på stedet, hvis fysiske indretning danner et specifikt 

indhold, der rammer og rammes af den studerende på praktikstedet som en 

begivenhed. Praktikstedet som et sted er altid ved at blive til, dvs. det er aldrig fuldt 

konstitueret, men er som en begivenhed i bevægelse i kraft af de menneskelige, 

sociale og kulturelle udtryk, som stedet samler. Praktikstedet har i den forstand 

egen intentionalitet i form af sine egne kulturelle vaner, regler, arrangementer, 

strukturer etc., som overskrider den studerende. Som en begivenhed i bevægelse 

er praktikstedet uafsluttet, og det uforudsigelige ved praktikkens forløb inviterer 

den studerende til at gøre stedet til sit eget, finde sine egne rum, sprækker, 

smutveje, pejlemærker, yndlingssteder, solpletter, kighuller, omdrejningspunkter 

etc., hvorfra den studerende på sine måder kan være på praktikstedet. At bebo et 

sted er ikke det samme som at være i harmoni med et sted, men at tilstræbe en 

subjektiv form for balance i den intentionelle bue, dvs. mellem tidligere, nuværende 

og snart forekommende erfaringer.  

Uddannelsesstedet er et rum for abstraktion – et chora: På samme måde som 

praktikken er formaliseret, så er uddannelsesstedet et abstraheret rum, chora, med 

hensyn til linjefag, pædagogiske fag, Professionsopgaver, 

Professionsbachelorprojektet, Bekendtgørelser, studieordninger, CKF’er, eksaminer 

etc., der på et formelt niveau indrammer uddannelsen og adskiller de enkelte 

faktorer, som intenderes at føre de studerende hen imod et fagligt niveau. 

Choralogisk betragtet er uddannelsesstedet, herunder linjefaget, således et 

abstrakt rum for professionsdannelsen og den akademiske dannelse, som 

indebærer at arbejde med bestemte fag i egne formelle og kulturelle rammer, 

indhold, praktisk gennemførelse etc. 

Uddannelsesstedet er et levet sted – et topos: Uddannelsesstedet er imidlertid også 

et levet sted, der, som praktikstedet, kan forstås som en begivenhed, dvs. en 
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kulturel ramme, der med sin egen intentionalitet både projicerer bestemte udtryk 

på de studerende, men også er uafsluttet og indebærer en invitation til, at de 

studerende kan bebo uddannelsesstedet og tilføje deres egne udtryk. I modsætning 

til praktikstedet, hvor de studerende lever at være lærere og studerende på én 

gang, så handler uddannelsesstedet, topologisk set, kun om at være studerende, 

idet uddannelsesstedets intentionalitet er at forholde sig abstraherende til selve 

arbejdet som lærer og dermed at forholde sig til sig selv som studerende. I 

undervisningen reflekteres over læreren, men på uddannelsesstedet indebærer det 

kun i begrænset omfang (med undtagelse af ingeniørstudiet) en praktisering af at 

være lærer. Undervisningens refleksive indhold indebærer derimod en praktisering 

af at være studerende, hvorfor uddannelsesstedet som en kulturel begivenhed 

udveksler indtryk og udtryk af mere end blot dét at være pædagog, sygeplejerske 

eller lærer. De studerende bebor således uddannelsesstedet som en begivenhed, 

der handler om at skabe et socialt miljø, at have et godt sammenhold i klassen, at 

have en positiv relation til underviseren og at deltage i teater, fredagsbar, 

idrætsturneringer, julefrokoster, introfester etc. Uddannelsesstedet indebærer 

således en afstand til praktikkens levede liv ved at intendere uddannelsesstedets 

levede liv, som betyder at de studerende både, så at sige, lever at reflektere over 

faget men også, at de lever at være studerende, der er optaget af fx 

uddannelsesstedet som et socialt miljø, uddannelsens formalia vedrørende 

eksamen etc. 

TIDSBEVIDSTHEDEN INTENDERES OG PRAKTISERES 
På samme måde som en analyse af ting og rum er en analyse af tid en analyse af 

subjektiviteten i dens prærefleksive kropslige, sociale eksistens i verden (Merleau-

Ponty 2002: 503). Selve tidsbevidstheden er for Merleau-Ponty (2002: 486), som 

hos Husserl (1966), prærefleksiv, dvs. den angiver en umiddelbar og levet forståelse 

for varighed i en integration af de perciperede tidsmomenter. Denne forudsætter 

ikke en intellektuel eftertænksomhed eller refleksion over tidsmomenternes 

sammenhæng som hos hovedpersonen i filmen Memento,  Leonard Shelby (Nolan 

2000), der lider af hukommelsestab og konstant må skrive ned for sikre sig at kunne 

huske, hvad han lige har oplevet (Zahavi and Gallagher 2008; Zahavi and Gallagher 

2008). At tidsmomenter opleves sammenhængende skyldes, at det kropslige 

subjekt modnes gennem erfaringer i den intentionelle bues integration af fortidige, 

nutidige og fremtidige intentionalitet (Merleau-Ponty 2002: 157). 
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I forhold til lærerstuderende er retention-protentionstrukturen særlig interessant, 

fordi de intuitivt lærer at forudsætte og anticipere noget bestemt, når de har med 

elever at gøre. Som nybegyndere kan de studerende imidlertid sammenlignes med 

Leonard Shelby, idet han illustrerer, hvordan den uerfarne lærerstuderende ikke 

ved, hvad han eller hun intuitivt kan anticipere. Derfor må nybegynderen forholde 

sig til diverse processer i forbindelse med praktikken og skrivefasen på afstand, 

tage notater, modtage vejledning, genkalde sig situationer, diskutere sine 

erfaringer, forsøge sig frem på nye måder etc., fordi den studerendes 

tidsbevidsthed endnu ikke er så udviklet, at vedkommende kan undervise eller 

skrive relativt ubesværet på baggrund af sine erfaringers intuition. Dermed ikke 

forudsat, at den studerende ingen forudsætninger har (modsat Shelby), eller at de 

rammer, som den studerendes forudsætninger forsøges at fungere i, ingen 

betydning har – tværtimod. Det er netop pointen, at praktikkens og skrivefasens 

rammer i form af vejledning, kolleger, elever, undervisning, ledelse etc. påvirker 

den studerendes tidsbevidsthed hen imod specifikke rentionelle forudsætninger og 

protentionelle anticipationer. Udviklingen af tidsbevidstheden under 

praktikopholdet beskriver således også, hvordan praktiklæreren på praktikstedet 

og underviseren på uddannelsesstedet rammesætter den studerendes 

tidsbevidsthed og måder intuitivt at få en fornemmelse for, hvad den studerende 

kan forudsætte (retentionen) hos eleverne, underviseren, de medstuderende, og 

hvad den studerende ligeledes intuitivt kan anticipere (protention) af sin 

igangsættelse og deltagelse. Som en intuitiv evne beskriver tidsbevidstheden 

således også, hvordan praktiklæreren og underviseren projicerer bestemte 

strukturer i de studerendes tidsbevidsthed, der svarer til det, de intuitivt selv 

betragter som en ’god lærer’.  

OPSUMMERING 
Ovenstående har uddybet toposaksen og de analytiske kategorier tid og sted ved 

dialektisk at relatere udvalgte dele af den teoretiske referenceramme til det 

empiriske felt. Nedenstående afsnit forsætter denne uddybning af logosaksen ved 

at præsentere og diskutere fire teori- og praksismodeller og efterfølgende at 

relatere dem til kundskabsform- og livsformsteorien. 

LOGOS: TEORI OG PRAKSIS SOM ANALYTISKE KATEGORIER 
Herunder beskrives fire analytiske kategorier over relationerne mellem teori og 

praksis: dikotomi, polaritet, fusion og dialektik, som er udviklet af Estelle R. 

Jorgensen (2005). På den måde kan de illustrere de indre og ydre modsætninger i 
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læreruddannelsen, som viser, hvordan institutioner, individer og positioner 

på forskellig vis forstår sammenhængene mellem teori og praksis.  

DIKOTOMI: ”HÅRDE GRÆNSER MELLEM TEORI OG PRAKSIS” 
Ifølge Den Store Danske. Gyldendals åbne encyklopædi kommer ordet dikotomi af 

det græske dicha, som betyder ’todelt’, og -tomos, som betyder ’skåret’ eller 

’skærende’, dvs. en dikotomi angiver en deling i to dele, fx mand/kvinde eller 

sort/hvid. I logikken betegner ordet opdelingen ”af en klasse i to underklasser, der 

udtømmer klassen, og som gensidigt udelukker hinanden (fx lige og ulige tal)”.13 

Jorgensen (2005) refererer til Platon (Platon 1996) og Descartes (Descartes 1998), 

når hun beskriver dikotomiens gensidigt udelukkende positioner som teori og 

praksis. Det betyder, at de refleksive overvejelser og forestillingsevnen anvendes i 

teoretisk arbejde, mens perception og observation anvendes i det praktiske 

arbejde (i den fænomenale verden). Hver form har sine styrker, idet praksis ikke er 

det samme som teori eller omvendt. Den teoretiske verden kan konstrueres som 

en elegant balance, hvorimod den praktiske verden er uforudsigelig, beskidt og 

kaotisk.  

I sammenhæng med uddannelse ses mestendels generelle udtryk for en dikotomisk 

teori- og praksismodel i universitetsuddannelser, hvilket fx fremgår af Dansk 

kvalifikationsramme for de videregående uddannelser (Styrelsen for Universiteter 

og Internationalisering 2008) (2008), hvor forskellen mellem en 

Professionsbachelor og Universitetsbachelor i forhold til ’Forståelses- og 

refleksionsniveau’, der defineres ved, at studerende med 

Professionsbacheloruddannelse ”skal kunne forstå praksis, anvendt teori og 

metode samt kunne reflektere over professionens praksis og anvendelse af teori og 

metode”, hvorimod en universitetsbachelor ”skal kunne forstå og reflektere over 

teori, videnskabelige metoder og praksis” (Styrelsen for Universiteter og 

Internationalisering 2008: 4). Således præger den dikotomiske teori- og 

praksismodel ikke professionsbacheloruddannelserne på et 

kvalifikationsrammeniveau, idet anvendelsen af teori og refleksion over 

professionen er central og forekommer at pege på den dialektiske teori- og 

praksismodel. Det ændrer imidlertid ikke på, at den dikotomiske teori- og 

praksismodel på mere specifikt niveau også kan genfindes på 

                                                           
13

 Set 1.9.2011 på: 
http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Filosofi/Filosofiske_begreber_og
_fagudtryk/dikotomi 
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professionsbacheloruddannelserne fx i undervisningen i farmakologi på 

Sygeplejerskeuddannelsen, termisk teori på Ingeniøruddannelsen eller om Platons 

Hulelignelsen på Læreruddannelsen, hvor undervisningen momentvis alene 

fokuserer på en teoretisk forståelse uden hensyntagen til senere anvendelse. 

Således begrænser den dikotomiske teori- og praksismodel sig ikke til generelle 

træk ved læreruddannelsen men kan, som med de øvrige teori- og praksismodeller, 

findes som specifikke udtryk i undervisningens praksis. Dette peger på, at teori- og 

praksismodellerne nok udelukker hinanden som analytiske begreber på et generelt 

niveau, men kan supplere hinanden på et specifikt niveau, som forskellige måder at 

undervise på.  

POLARITET: ”BLØDE GRÆNSER OG ET KONTINUUM MELLEM TEORI OG 

PRAKSIS” 
Polaritet angiver et tvetydigt forbundet forhold mellem teori og praksis: På den ene 

side er de modsætninger af ydre poler, men på den anden side er teori og praksis 

forbundne, i den forstand at der argumenteres for ”bløde grænser og et kontinuum 

mellem teori og praksis”. For at eksemplificere denne model refererer Jorgensen 

(2005) blandt andre til Zentner, som kalder polerne teori og praksis for idealtyper, 

og punkterne på et kontinuum mellem teori og praksis kaldes for empiriske typer 

(Zentner 1979). Dette forhold illustreres med et billede af en kop: Enten er den tom 

eller fuld, og så er det en idealtype, eller også er den næsten fuld, halvfuld eller 

halvtom kop; og så er den en empirisk type. Disse sidstnævnte normale tilfælde i 

den fænomenale verden skal forskeren beslutte, hvordan skal kategoriseres. Denne 

måde at skelne mellem idealtyper og empiriske typer anvendes til at skelne mellem 

ekstreme ydre positioner, som vurderes ift. logiske kriterier, og fænomenale 

tilfælde, som evalueres ift. empirisk evidens. Andre, fx Schwab (1997), 

argumenterer for, at forholdet mellem teori og praksis skal forstås som en 

tvetydighed, og han hævder, at teori og praksis derfor er diskontinuerlige. Det 

betyder, at teori ifølge Schwab kan give anledning til mange forskellige former for 

praksisser, og at praksis kan udspringe af mange forskellige teorier. For at kunne 

manøvrere mellem teori og praksis kræves der derfor ”eklektikerens kunst” 

(Schwab 1997). Denne fordrer forestillingsevne, intuition og rationel udvælgelse af 

elementer fra en teori og en praksis, som kun er delvist kendt. Det gælder om at 

have flest aspekter med fra hver, men selv processen i at udvælge er en kunstart. I 

en tilsvarende forståelse skelner Schön (1987) mellem bakker af simple, abstrakte, 

elegante ideer og forklaringer, og sumpe af komplekse, praktiske, rodede realiteter 

i den fænomenale verden, som de teoretiske forklaringer kun har en begrænset 
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evne eller mulighed for at forklare (Schön 1987). Denne metafor afspejler på en 

gang afstandene mellem teori og praksis, men også de forbindelser, der kan opstå 

mellem dem. Man kan dog ikke forvente at finde teori perfekt oversat til en 

bestemt praksis, eller at en praksis helt og holdent trækker på en bestemt teori, 

men man kan erfare enkelt tilfælde, hvor teori og praksis mødes. 

I uddannelsessammenhæng påpeger Katrin Hjort (Hjort 2008), at det kendetegner 

blandt andre Donald Schöns (1987) opfattelse af professionalisering, at man er i 

stand til at dokumentere og redegøre for sit arbejder i henhold til legitime eksterne 

standarder, hvorfor der er fokus på akkreditering, effektivitet og 

kompetenceudvikling samt at øge legitimiteten gennem synliggørelse (Hjort 2008: 

44). Dette er udtryk for den samme teori- og praksismodel, som man kan finde i 

organisationer og institutter, som arbejder med fx Best Practice (Special Education 

Resource Center 2012), Evidensbaseret Undervisning (EMU 2012), What Works 

(Institute of Education Sciences 2012) og Case Studies of School Efficiency 

(Department for Education 2012) etc. Fælles for disse måder at forstå 

sammenhængene mellem teori og praksis på er, at hverken teori eller praksis er 

det primære udgangspunkt for en handling, som det er tilfældet for henholdsvis 

den dikotomiske og den fusionære teori- og praksismodel. Sammenhængen 

mellem teori og praksis er derimod ”tilfældig” i den forstand, at den baserer sig på 

statistik, reviews og metareviews eller som en ’ahaoplevelse’, en overraskelse og 

tilfælde af What Works, en Best Practice etc., hvis effektivitet dokumenteres til 

fremme af handlingens legitimitet (Hjort 2008: 44), og det vil sige, at den polære 

teori- og praksismodel ikke er teoribegrundet som en systematisk tanke men som 

et gennemsnit af tal og handling uden et ideologisk grundlag. 

FUSION: ”INGEN GRÆNSER MELLEM TEORI OG PRAKSIS” 
Ifølge Den Store Danske. Gyldendals åbne encyklopædi kommer ordet fusion af det 

latinske fusio, som betyder en ’udflydning’ (af fundere ’hælde ud, smelte 

sammen’). Dette sker fx i opløsning af et selskab, en fond, en forening eller ved, at 

to eller flere sådanne selskaber sammensmeltes til et nyt, tredje selskab.14 Dette er 

tilfældet i den fusionære model, hvor grænserne mellem teori og praksis – i hvert 

fald metaforisk – udviskes. Jorgensen påpeger selv, at hun er utilfreds med 

                                                           
14 Set 1.9.2001 på: 

http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Jura/Selskabsret/fusion?hig

hlight=fusion 
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betegnelsen ’fusion’, af to grunde: For det første indebærer en diskussion af 

abstrakte begreber ingen nødvendig brug af referencer til praksis, og for det andet, 

fordi praktikere ikke nødvendigvis varetager deres praksis på en baggrund af teori 

(2005: 29). Når hun alligevel anvender betegnelsen sker det blandt andet ved at 

henvise til Freire (1993), der argumenterer, at det aristoteliske begreb praxis 

overskrider og forener teori og praksis til ét begreb med politisk sigte: ”Praxis: 

handling, grundlaget for og udførelse af teori, aktivitet, der sigter mod at ændre 

samfundsforholdene.” (Freire 1973: 177). I modsætning til en deskriptiv praksis 

med ’ks’, er praxis med ’x’ normativt rettet mod at udvikle en etisk og moralsk 

bevidsthed. Denne skelnen svarer til Aristoteles’ skelnen mellem poiesis og praxis: 

Poiesis betyder arbejde på græsk og svarer til praksis (med ’ks’) og angiver en 

instrumentel, nødvendig produktion af varer, som i en marxistisk fortolkning af 

Aristoteles beskriver arbejderens ufrie vilkår på arbejdsmarkedet (Aristoteles 1946; 

Freire 1993). I modsætning til poiesis er teoria kontemplativ, fri og uafhængig af 

det nødvendige arbejde, som findes i oikos (hjemmet). Problemet er, som Freire ser 

det, at teori uden praksis er intellektualisme uden anvendelsesmuligheder, som kan 

reflektere teorien og gøre den levende. Praksis uden teori er aktivisme eller 

instrumentalisme uden styrende principper (Freire 1973). Praxis, som Aristoteles i 

modsætning til poiesis/arbejde kaldte handling og knyttede til det borgerlige, 

politiske samfund polis, er ifølge Freire (1973) transformativ: Praxis er ladet med 

etiske og moralske principper om retfærdighed, inklusion, lighed og frihed, med 

hvilke individets bevidsthed bliver opmærksom på de ting, som behøver forandring. 

I stedet for blot at overføre erfaringer fra en generation til den næste, så er praxis 

forandringsorienteret mod at realisere etiske principper om frihed og retfærdighed. 

Jorgensen (2005) hævder, at praxis som et normativt begreb gør det vanskeligt at 

afgøre, hvilke etiske og moralske principper der skal vinde, og nævner, at man kan 

argumentere for en løsning på dette ved at henvise til Aristoteles’ dydsetik. 

Jorgensen (2005) foretrækker imidlertid selv et perspektiv præget af demokratiske 

idealer, der tager højde for et samfunds potentielle undertrykkelse og 

marginalisering, som hun hævder Martha Nussbaum overser (Nussbaum 1997).  

I uddannelsesmæssig sammenhæng udtrykkes den fusionære teori- og 

praksismodel oftest i sammenhæng med menneskelige og sociale relationer, idet 

praxis kan findes i læreruddannelsens dannelse til medborger. Det centrale er, at 

sammenhængene mellem teori og praksis begynder i praxis, dvs. hverken i teorien 

eller empirien men i den konkrete sammenhæng, viden og målsætning, som et 

givent arbejde handler om, og derved overskrides den typiske skelnen mellem teori 
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og praksis, idet alle handlinger nødvendigvis indebærer både viden og erfaring. 

Etikken gennemsyrer undervisningens teori og praksis ved at være det styrende 

princip, som på én gang gør praksis teorioplyst og teori sensitiv over for praxis, 

fordi etikken eller den gode handling både må have universelle begreber om det 

gode og kunne forstå partikulære tilfælde af det gode. Dermed understreges en 

central dimension i den fusionære model, nemlig at det er ved at handle, at 

fusionen mellem teori og praksis finder sted, og ikke ved at abstrahere teoretisk 

over praksis. Praksis, det partikulære, det kontekstuelle og sensitiviteten overfor 

konkrete tilfælde har i selve fusionen en form for primat, uden at teori udelukkes, 

og fusionsmodellen bliver til aktivisme eller instrumentalisme. Selve fusionen af 

universelle begreber og partikulære tilfælde kan i denne model dog kun forenes 

ved at handle, praxis. Etikken som styrende princip for den fusionære model er 

altså vidende og erfaren, men det er i selve handlingen, at fusionen mellem viden 

og erfaring kommer til udtryk. 

DIALEKTIK: ”VEKSLENDE GRÆNSER MELLEM TEORI OG PRAKSIS” 
I den dialektiske model er teori og praksis forskellige, men det er kun ved at se dem 

som gensidigt afhængige og udvekslende, at de giver mening, hvilket kan illustreres 

med en teatermetafor: På en scene bevæger mennesker sig rundt; nogle gang i 

forgrunden, andre gange i baggrunden, nogle gange talende, andre gange stille, 

nogle gange omfavnende og andre gang distancerede, og det er denne dynamiske 

opfattelse af relationen mellem teori og praksis, som undervisere og forskere 

udøver og overvejer i den dialektisk teori- og praksismodel (Jorgensen 2008: 29). I 

modsætning til den fusionære model er der ikke tale om en etisk orienteret teori- 

og praksissammenhæng, og i forhold til de dikotomiske og polære teori-

praksismodeller er der i den dialektiske model ikke tale om en ontologisk 

beskrivelse af teori og praksis men derimod om en epistemologisk beskrivelse. Det 

vil sige, at forholdet mellem teori og praksis ikke er forhold mellem to eksisterende 

adskilte og/eller forbundne verdner, men en måde at erkende den verden, som 

mennesket allerede er i. Dette er en fænomenal verden af praksis, og det 

dialektiske perspektiv er skabt i denne, hvilket for Jorgensen (2005) forekommer at 

være en fordelagtig måde at se forholdet mellem teori og praksis på, fordi det 

dialektiske teori- og praksisforhold fx i undervisnings- og læringsprocesser er 

kendetegnet ved, at situationer opleves som dynamiske, hvor eksakte mål ikke altid 

fra begyndelsen kan ses, og hvor elever og lærere interagerer ”in the moment” 

(Jorgensen 2008: 30). Dette tillader, at teori og praksis kan eksistere side om side, 
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dvs. adskilt men samtidig, men også, at forbindelser mellem teori og praksis kan 

være vanskelige at opnå.  

I uddannelsesmæssig sammenhæng fastholder den dialektiske teori- og 

praksismodel et partikulært perspektiv, hvori pædagogiske beslutninger helst og 

bedst tages af dem, der er tættest på konsekvenserne af dem, og således skal lærer 

og undervisere helst selv udvikle deres læreplaner og evalueringssystemer etc. I det 

lys kan den dialektiske teori- og praksismodel, som Jorgensen (2005) gør 

opmærksom på, opfattes som mere kritisk, dvs. samfundsanalyserende i fx et 

diskurs-, magt-, køns-, eller strukturelt perspektiv og dermed som abstraktion over 

praksissammenhænge end egentlig at være handlingsvejledende. Tværtimod ses 

dialektikken mellem teori og praksis fra et noget overordnet perspektiv for at 

kunne betragte dele og helheder i forhold til hinanden.  

De fire teori- og praksismodeller sammenfattes i Skema 2 herunder: 

Relationer Grænser Ontologi Metodologi Modeller 

Dikotomi 
Platon, 
Descartes 

Hårde 
grænser 
Gensidigt 
udelukkende 

Dualisme 
Adskilte 
verdner 

Deskriptiv 
Enten logik 
eller 
observation 

T | P 

Polaritet 
Zentner, 
Schwab, 
Scheffler, 
Schön 

Bløde 
grænser 
Tvetydige – 
adskilte og 
forbundne 

Polært 
Adskilte og 
forbundne 
verdner 

Deskriptiv 
Afprøvende og 
observerende  

T<--->P 

Fusion 
Freire, 
Kielian-
Gilbert 

Ingen 
grænser 
Personlige og 
sociale 
værdier 

Holisme 
Måder at 
være på i én 
verden 

Normativ Både 
logik, 
observation, 
sansende og 
deltagende 

(T+P) 

Dialektik 
Jorgensen, 
Aristoteles, 
Højrup, 
Merleau-
Ponty 

Vekslende 
grænser 
Figur x 
baggrund, 
kritisk 

Epistemologi 
At erkende 
gennem 
kontraster 

Deskriptiv og 
normativ 
Afprøvende, 
deltagende, 
reflekterende 

T->-<-P 
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DIALEKTIK OG TEORI- OG PRAKSISMODELLERNE 
En central udfordring ved at relatere Aristoteles’ kundskabsformer til Jorgensens 

fire teori- og praksismodeller er, at Aristoteles’ kundskabsformer selv er udtryk for 

en dialektisk teori- og praksismodel, hvorfor de i udgangspunktet er 

grundlæggende forskellige fra de andre modeller – en forskellighed, som i det 

følgende nuanceres.  

Kundskabsformerne kan ikke uden videre uddybe den dikotomiske, den polære og 

den fusionære model, fordi Aristoteles’ dialektiske teori om kundskabsformer ikke 

deler de ontologiske udgangspunkter for forholdene mellem teori og praksis, som 

hver af de øvrige modeller præsenterer, men derimod forholder sig epistemologisk 

til teori og praksis. Kundskabsformerne kan som analytiske kategorier 

perspektivere elementer af henholdsvis den dikotomiske, polære og fusionære 

model i specifikke tilfælde, fordi kundskabsformerne indeholder (ikke 

udtømmende) elementer fra alle tre modeller. Hos Jorgensen (2005) er alle teori- 

og praksismodeller (undtagen den dialektiske model) formuleret ontologisk, og 

derved er de gensidigt udelukkende: For eksempel i forholdet mellem den 

dikotomiske og den polære model, hvor teori og praksis ikke både kan være 

adskilte og forbundne. Den dialektiske model, som afhandlingen via den teoretiske 

referenceramme abonnerer på, har i denne sammenhæng en større analytisk kraft, 

fordi modellen forholder sig epistemologisk og ikke ontologisk til relationerne 

mellem teori og praksis, og således kan den dialektiske model som den eneste 

danne udgangspunkt for at analysere de andre. Med afsæt i Aristoteles’ 

kundskabsformer relateres herunder de tre øvrige modeller til kundskabsformerne, 

hvorved det fremgår, hvordan den dikotomiske, polære og fusionære teori- og 

praksismodel kan analyseres i forhold til Aristoteles’ dialektiske teori- og 

praksisforståelse: 

Den dikotomiske model kan relateres til episteme 

På betingelse af nævnte begrænsninger kan den hierarkiske teori- og 

praksisforståelse og det abstrakte teoribegreb i den dikotomiske model genfindes i 

kundskabsformen episteme, fordi episteme omhandler universel og uforanderlig 

viden. I modsætning til teori i den dikotomiske model udvikles episteme imidlertid 

af en fænomenologisk erfaring med verden, men er som en teoretisk 

kundskabsform og dyd ikke fokuseret på at forandre verden, dvs. at hensigten, 

retningen eller målet med episteme alene er optaget af at beskrive stabile mønstre 
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og ikke andet (Eikeland 2008: 71). Dette mål genfindes også i det dikotomiske 

teoribegreb om end uden samme udgangspunkt i erfaringen. 

Den polære model kan relateres til téchnê 

Jorgensen (2005) beskriver den polære model med udgangspunkt i blandt andre 

Schöns studier af byplanlæggere. Denne skabende, produktive og instrumentelle 

tilgang til forholdet mellem teori og praksis kan i nogen grad genfindes i Aristoteles’ 

begreb téchnê, fordi viden i denne kundskabsform er fokuseret på forandring og 

nyskabelse – ikke af mennesket selv, men af de genstande etc., som mennesket 

arbejder med. Til forskel fra téchnê er den polære model ikke kun optaget af 

håndværkskundskab men af det generelle forhold mellem teori og praksis, og til 

forskel fra den polære model beskriver téchnê ikke et tvetydigt men integreret 

forhold mellem teori og praksis. 

Den fusionære model kan relateres til phrónêsis 

Phrónêsis kan relateres til den fusionære model, fordi begge koncepter forholder 

sig til teori og praksis i et etisk og politisk perspektiv. Kundskabsformen phrónesis 

fokuserer på en personlig og dermed dydsetisk viden om anvendelse af de rette 

midler, til de rette situationer, til rette tid, i rette omfang etc. (Aristoteles 1999). 

Dette kan i nogen grad genfindes i den fusionære teori- og praksismodel, som uden 

at direkte opløse teori i praksis alligevel har udgangspunktet i den vidende 

handling, hvilket også er en central pointe i praxis, som er aktivitetsformen af 

phrónesis. 

Således kan de selvstændige men dialektisk relaterede kundskabsformer på 

forskellig vis relateres til de øvrige teori- og praksismodeller, og derved kan teori- 

og praksismodellernes erkendelsesmæssige indhold analyseres som kulturelle 

positioner i forhold til læreruddannelsens problematik, professionsdannelsen og 

den akademiske dannelse. 

Kundskabsformer og livsformers teori-praksisrelationer 

Indholdet af kundskabsformerne kan specificeres yderligere og anvendes i kulturel 

analyse ved at relatere dem til livsformerne. Derved vil livsformernes 

modsætninger og konkrete udtryk for kundskabsformerne tage sig forskelligt ud, 

idet thêorêsis, thêoria, phrónêsis, khrêsis, páthos og téchnê (Eikeland 2008) 

betinges af de enkelte livsformers selvforståelse og praksisbegreb. Højrups (2002) 

fire hovedlivsformer: karrierelivsformen, den selvstændige livsform, 

lønarbejderlivsformen og den personorienterede livsform kan hver indeholde alle 



123 
 

kundskabsformer, men nogle kundskabsformer vil empirisk optræde mere tydeligt 

og hyppigt hos bærere af træk fra visse livsformer end andre. På trods af dette kan 

kundskabsformerne anvendes til at analysere de måder, som livsformerne 

forholder sig til kundskab på, fordi kundskabsformerne beskriver generelle måder 

at forholde sig til dele af livet på, som uddyber og uddybes af livsformerne. Endelig 

kan Jorgensens (2005) skelnen mellem en dikotomisk, polær, fusionær og dialektisk 

teori- og praksismodel relateres til kundskabs- og livsformerne som perspektiver 

på, hvordan livsformerne praktiserer og forstår relationen mellem teori og praksis.  

Relationerne mellem kundskabsformer, livsformer og teori- og praksismodeller kan 

forbindes frit (som illustreret i skema 3 herunder), og kan således analytisk 

anvendes til at beskrive, hvordan en given teori- og praksismodel ikke er en 

naturgiven sandhed men kan opleves som sådan..  

  

Skema 3: Kundskabsformernes relation til livsformer og teori-praksis som 

analytiske kategorier: 

Dette kan være med til at forklare, hvordan misforståelser og uenigheder om 

uddannelsen, undervisningen og praktikken på Professionsbacheloruddannelserne 

opstår på et institutions-, individ- og positionsniveau, hvilke processer det 

indebærer, herunder hvilke kampe om indholdet i undervisningen og praktikken 

Kundskabsformer 

Thêorêsis 

Thêoria 

Prónêsis 

Khrêsis 

Páthos 

Téchnê   

Livsformer 

Karrierelivsform 

Selvstændig 
livsform 

Lønarbejder-
livsform 

Personorienteret 
livsform 

Teori- og praksis- 
modeller 

Dikotomi 

Polaritet 

Fusion 

Dialektik 
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bærere af forskellige teori- og praksismodeller kæmper om anerkendelse for hos 

hinanden. Dette er selvsagt vanskeliggjort af, at modellerne negerer hinanden, 

hvorved der opstår forskelle, der kan forstås som etnocentrisme. Derved skabes et 

udgangspunkt for at forstå læreruddannelsens problematik gennem ikke blot en 

skelnen mellem teori og praksis men gennem indsigt i, at teori og praksis relaterer 

sig til hinanden på mange forskellige måder, og at disse af kulturelt struktureret. 

OPSUMMERING 
Hermed er de analytiske kategorier, som udledes af topos- og logosmodellens to 

akser, præsenteret. Toposaksen har fremhævet de tids- og stedslige perspektiver af 

væren og erkendelse med udgangspunkt i kroppens og stedets fænomenologi. I 

præsentationen af logosaksen har fire teori- og praksismodeller og deres forhold til 

kundskabs- og livsformer uddybet, hvordan de forstås som situeret. Dertil er 

anvendt to skemaer, som opsummerer, hvordan livsformer og kundskabsformer 

forholder sig til teori og praksis som uddybninger og analyseperspektiver 

på logosaksen (y-aksen) i topos- og logosmodellen. I det følgende skifter 

anvendelsen af topos- og logosmodellen fra et teoretisk til et empirisk orienteret 

niveau, idet den danner baggrunden for udviklingen af afhandlingens case- og 

metodedesign. 

DESIGN OG METODE 
Afhandlingens case- og metodedesign er udviklet og gennemført i feltarbejdet med 

henblik på at skabe empiri på et uddannelsessted og to praktiksteder, der kan 

belyse, hvordan kundskabsformerne på læreruddannelsen er kropsligt forankrede. 

Herunder følger en præsentation af, hvordan dette er planlagt, gennemført og 

reflekteret i to dele: 1) En præsentation af afhandlingens casedesign og case i 

relation til hovedprojektet Bridging the Gap og topos- og logosmodellen. 2) En 

præsentation af afhandlingens metodedesign og enkelte metoder anvendt i 

feltarbejdet, herunder etiske og metodiske refleksioner over principper og 

erfaringer med metodedesignet. 

Afhandlingens empiri er foretaget i relation til hovedprojektet Bridging the Gap, 

som med et undersøgelsesdesign bestående af kvantitative, kvalitative og 

intervenerende metoder fokuserer på oplevelser af sammenhænge mellem teori 

og praksis og frafald blandt førsteårsstuderende på lærer-, pædagog-, 

sygeplejerske- og ingeniøruddannelserne (Laursen, Jensen et al. 2008; Jensen and 

Hasselman 2010; Haastrup 2011). Afhandlingen fokuserer dertil på 
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fjerdeårsstuderende i forbindelse med den sidste praktik og 

Professionsbachelorprojektet med brug af kvalitative metoder. Case- og 

metodedesignet i afhandlingen inkluderer således et selvstændigt og et relateret 

feltarbejde foretaget i forbindelse læreruddannelsen i Bridging the Gap-

undersøgelsen. 

Både afhandlingens og Bridging the Gap-projektets undersøgelsesdesign er 

konstrueret efter topos- og logosmodellen, hvilket fordrer, at 

undersøgelsesdesignet i Bridging the Gap og i afhandlingen følger de studerende i 

disse processer i deres møder med praktikvejledere, undervisere, kolleger, 

medstuderende, elever, bekendtgørelser og studieordninger samt 

uddannelsesledere. Ydermere studeres praktik- og uddannelsesstedernes fysiske, 

materielle og kropslige rammer, der kendetegner og indrammer praktik- og 

uddannelsesstederne som kulturelle steder, der på en gang indlejrer og projicerer 

de samlede erfaringer ud igen. 

CASEDESIGN 
Afhandlingens fokus er ikke frafald, teori og praksis som i Bridging the Gap-

projektet men forholder sig til, hvordan man kan forstå de intenderede og 

praktiserede kundskabsformer i læreruddannelsens problematik. Disse indebærer 

forskellige opfattelser af akademiske og professionsrettede mål med uddannelsen, 

som på et institutionelt, individuelt og positionelt niveau skaber bestemte 

betingelser og reaktioner. Ved at interessere sig for, hvordan de studerende veksler 

mellem uddannelses- og praktiksted, gives en mulighed for at betragte, hvordan de 

to dele af uddannelsen oplever intentionerne med uddannelsen og praktiserer i 

deres selvforståelse i en kropslig forankring af denne praksis. 

For at komme til at studere dette er der, inspireret af Simons (Simons 2009), 

foretaget et casestudie af to fjerdeårsstuderende (Sille og Tina) under deres sidste 

praktik og i forbindelse med deres skrivning og eksamination af 

Professionsbachelorprojektet. I analyserne i denne case følges hver af de 

studerende indledningsvis samlet, men de adskilles under praktikopholdet og 

opdeles dermed i to subcases. Da de vender tilbage til uddannelsesstedet, følges 

Sille og Tina igen ad under deres skriveprocesser. Ved at følge og derefter analysere 

de studerende på denne måde tages udgangspunkt i de studerendes afsluttende og 

antageligvis mest entydige udtryk for de kundskabsformer, som de har tilegnet sig 
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gennem uddannelsen.15 De står således på ’toppen’ af deres uddannelse, hvor teori 

og praksis ifølge uddannelsens intentioner er bedst muligt forenet, men, som 

analyserne peger på, opleves og praktiseres af de studerende afhængigt af mange 

andre vilkår. 

Som en konsekvens af den kvalitative og fænomenologiske orientering i den 

teoretiske referenceramme er undersøgelsesdesignet konstrueret omkring færre 

studerende end Bridging the Gap, men anvender på baggrund af disse muligheder 

et bredere antal kvalitative metoder (se herunder) til at beskrive og undersøge de 

kropslige, materielle og topologiske erfaringer og rammer. Den teoretiske 

referenceramme og topos- og logosmodellen indebærer således et metodologisk 

flerstemmigt, kontekstafhængigt casestudieperspektiv, der forstås i relation til 

Simons’ definition:  

”Case study is an in-depth exploration from multiple perspectives of the 

complexity and uniqueness of a particular project, policy, institution, 

programme or system in a ‘real life’ context. It is research-based, inclusive of 

different methods and is evidence-led. The primary purpose is to generate in-

depth understanding of a specific topic (as in a thesis), programme, policy, 

institution or system to generate knowledge and/or inform policy 

development, professional practice and civil or community action” (Simons 

2009: 21). 

På linje med Flyvbjerg (2006) fremhæver Simons casestudiet som en måde at 

undersøge kontekstafhængige forhold uden derved at tilsidesætte studiets validitet 

i forståelsen af de pågældende fænomener (Simons 2009). Dermed anlægges et 

ideografisk vidensideal i undersøgelsen af det enestående i en given hændelse, i 

modsætning til den naturalistiske forsknings søgen efter det lovmæssige og 

uforanderlige i et nomotetisk vidensideal (Kjørup 1996). I den forstand er det 

uinteressant at tilstræbe en typisk case, fordi alle cases i sig selv er unikke. Det 

afgørende ved at foretage casestudieforskning er således at erkende, at den viden, 

som forskeren har mulighed for at få om informanter, ikke er uden bias, objektiv 

eller naturalistisk, men er den eneste vej til viden – ikke nødvendigvis for at bevise 

noget men for at erkende noget (Flyvbjerg 2006). Denne kvalitative orientering 

                                                           
15

 Disse intentioner og praksisser er belyst med empiri skabt i forbindelse med tre 
førsteårsstuderende, der oprindeligt er interviewet og observeret i forbindelse med 
Bridging the Gap, og som indgår som en del af afhandlingens empiri. 
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afspejles i Aristoteles’ kundskabsformfilosofi og diskussion med Platon om 

idélæren, Højrups stats- og livsformsteori og kritik af positivismen samt Merleau-

Pontys fænomenologi som en afvisning af rationalismen og empirismen. Dette 

træfpunkt er en orientering imod praksis og kontekstafhængige data, som danner 

baggrunden for afhandlingens forståelse af casestudie som et undersøgelsesdesign, 

der kan anvendes til at beskrive studerendes rammesætning og erfaringer af 

intenderede og praktiserede kundskabsformer. 

Simons (2009) påpeger vigtigheden af at udvælge sin case og skelner mellem tre 

former for casestudier: Intrinsiske (dvs. en interesse i at forstå den partikulære case 

i sig selv), instrumentelle (dvs. en interesse i at forstå et andet fænomen end casen 

selv men med casen som hjælpemiddel) og sammenlignende (’collective’) (dvs. en 

interesse i at forstå enkelte cases ved at sammenligne dem med hinanden) (Simons 

2009). I afhandlingen anlægges en sammenlignende casestudieform til trods for, at 

Sille og Tina kaldes én case. Det skyldes, at Sille og Tina i forløbet forbereder sig, 

gennemfører og reflekterer over to forskellige praktikophold samt skriver et antal 

opgaver hver for sig. Ved at sammenligne de to studerende som to subcases 

fremmes mulighederne for at analysere deres umiddelbart homogene 

udgangspunkt på uddannelsesstedet samt divergerende praktikophold og dermed 

forstå dem i deres egen ret samt beskrive de kulturelt afhængige vilkår. Dermed er 

casen hverken mere eller mindre typisk for feltet. Det afgørende er, hvilken form 

casen planlægges og anvendes i. 

CASE: ’SILLE OG TRINE I PRAKTIKKEN OG PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET 
Afhandlingen fokuserer i modsætning til Bridging the Gap på én uddannelse i en 

undersøgelse af intenderede og praktiserede kundskabsformer for 

fjerdeårsstuderende, hvorved casen definerer det undersøgte felt. Dette 

indebærer, at casens problematikker er udtryk for, hvordan jeg som forsker 

perciperer feltet (Bourdieu and Wacquant 1993; Merleau-Ponty 2002; Simons 

2009). De problematikker, som således præsenteres i afhandlingen, repræsenterer 

ikke nødvendigvis de samme eller med samme vægtning de problematikker, som 

informanterne hver især vil fremhæve, men er udtryk for, hvordan jeg selv og min 

héxis (blandet andet som lektor på læreruddannelsen og ph.d.-studerende) 

artikulerer feltet gennem casens afgrænsning og problematikker. I min vægtning 

indebærer caseanalysen af institutioner, individer og positioner fem elementer:  
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1)  Bekendtgørelsens og studieordningens rammesætning af 

Professionsbacheloruddannelser og Læreruddannelsen.  

2)  To kvindelige lærerstuderende på 4. årgang på et læreruddannelsessted på 

Sjælland, som følges fra december 2010 til juni 2011.16 De studerende 

kommer fra samme linjefagshold. Tre mandlige førsteårsstuderende følges 

fra december 2010 til februar 2011. 

3)  De studerendes skriftlige opgaver, særligt Professionsopgaven og 

Professionsbachelorprojektet samt Almen Didaktik-opgaven (Sille) (se bilag 

5-10).  

4)  De lærerstuderendes undervisere, medstuderende, censorer, 

uddannelsesledere og praktikvejledere samt praktikstedets praktiklærere 

og elever. 

5)  De studerendes møde med uddannelsesstedet, herunder 

undervisningslokaler og eksamenslokaler, samt to praktiksteder, herunder 

tre lærerværelser og seks klasseværelser samt undervisningsmaterialer. 

Casen afgrænser sig således fra at indeholde dels andre studerende, undervisere og 

praktiklærere og dels andre Professionsbacheloruddannelser og andre 

læreruddannelsessteder. Begrænsningen til en case i lejlighedsvis to subcases 

muliggør imidlertid forfølgelsen af unikke situationer, der opstår i feltarbejdet som 

et forløb. Derved kan feltarbejdet løbende udvikles og gennemføres i tæt relation 

til feltets egne mekanismer og være med til at opbygge relationsformer til 

informanterne, der underbygger muligheden for at undersøge informanternes 

selvforståelse samt deres oplevelse af uddannelsens rammer og praksis. Derved 

afstår casen fra at bygge på et større sammenligningsgrundlag, der kunne have 

givet analyserne en større bredde. Valget af to studerende giver imidlertid ikke 

casestudiet mindre troværdighed som et studie af unikke, personlige erfaringer og 

sociale vilkår (Flyvbjerg 2006; Simons 2009).  

Det praktiske feltarbejde betyder, at casen ikke mindst er blevet til qua 

feltarbejdets givne muligheder. Jeg har valgt at lave empirien på min tidligere 

arbejdsplads, hvor jeg i fire år har undervist i de pædagogiske fag og har lavet 

feltarbejdet i forbindelse med Bridging the Gap. Det har været en afgørende 

begrundelse for valget af netop dette uddannelsessted, at jeg er klar over, at det er 

krævende at være informanter intensivt fra januar til juni, og jeg har derfor brug 
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 Den ene studerende afleverer først sit Professionsbachelorprojekt i maj 2012, som jeg 
derefter modtager. 
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for en god gatekeeper (Campell, Cray et al. 2006). Ved gatekeeper forstås en 

person, som direkte eller indirekte kan skaffe en forsker adgang til de nødvendige 

ressourcer for at kunne gennemføre feltarbejdet, om det så er logistik, 

menneskelige, institutionelle eller informationsressourcer (Campell, Cray et al. 

2006: 98). Min gatekeeper på læreruddannelsen sætter mig således i kontakt med 

undervisere og derigennem studerende via en e-mail: 

”Lars spørger nu, om to af jer adjunkter kunne tænke jer at indgå i et 

samarbejde med ham omkring vejledning af bachelor-studerende? … For jer 

der deltager i samarbejdet med Lars giver det også øget refleksion over de 

studerendes læring og mulighed for at reflektere over jeres rolle som vejleder 

– samt sidst, men ikke mindst – genial dokumentation til jeres 

lektoransøgning. Det er ikke mange, der kan skrive på, at de har samarbejdet 

med ph.d’er og reflekteret på denne led over vejlederrolle mm. Det vil derfor 

være meget værdifuldt for jer at deltage i, og har I lyst, synes jeg derfor I skal 

sende Lars en mail” (mail fra uddannelseslederen, september 2010). 

Campell, Cray et al. skriver (2006: 98) at definitionen af gatekeeperen i 

forskningslitteraturen ofte er blevet misforstået som et statisk forhold, men som 

faktisk indebærer både etiske og metodiske problematikker for forskeren: Har 

uddannelseslederen lagt et pres på Underviser A og hendes studerende, og har min 

lettere adgang derved været uetisk og en erkendelsesmæssig ulempe? Som det 

fremgår af metodeovervejelserne herunder, rummer min tidligere ansættelse på 

uddannelsesstedet og derigennem kontakten til gatekeeperen uden tvivl en etisk 

udfordring, hvilket jeg kommer ind på senere.  

Oprindeligt var det meningen, at afhandlingen skulle sammenligne ingeniør- og 

lærerstuderende, men trods hjælp fra en anden gatekeeper var der ingen af de 

studerende eller deres undervisere på ingeniøruddannelsen, der tilbød sig som 

informanter. En ingeniørstuderende skriver:  

”Jeg betragter min praktikplads som en seriøs arbejdsplads, hvor jeg gerne vil 

gøre en god figur, da jeg også ser det som en god mulighed for at få et 

arbejde efter endt uddannelse. Derfor er jeg måske ikke umiddelbart specielt 

interesseret i at bruge en masse arbejdstid på interviews osv.” (mail, 

1.2.2011).  
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Forskellene på modtagelsen på læreruddannelsen og ingeniøruddannelsen kan 

imidlertid også forstås som forskelle i, hvad jeg kan tilbyde deltageren: På 

læreruddannelsesstedet er jeg anerkendt af ledelsen, som nævner flere tilbud, som 

følger med samarbejdet med mig, mens jeg på ingeniøruddannelsen  ikke blot er 

ukendt men heller ikke uddannet ingeniør, hvorfor det kan være vanskeligt at se, 

hvad de kan få ud af mig. Som en case er læreruddannelsesstedet således ikke blot 

valgt som et feltarbejde: Jeg er som forsker også blevet valgt.  

På baggrund af kontakten med gatekeeperen på læreruddannelsesstedet har jeg i 

december 2010 tre informanter: Sille, Tina og Underviser A. Fra denne dag og frem 

til juni 2011 følger jeg således Sille og Tina samt de øvrige informanter, som de to 

studerende har relationer med, fra uddannelsessted til praktiksted og tilbage (Sille 

vælger at aflevere sit Professionsbachelorprojekt året efter, hvor jeg mødes med 

hende og modtager hendes opgave). Empirien suppleres ydermere af tre 

studerende (og deres underviser og praktiklærer) fra feltarbejdet i forbindelse med 

Bridging the Gap, som er blevet interviewet og observeret før, under og efter deres 

praktikophold, inklusiv læsning af deres Professionsopgave. Det giver følgende liste 

over informanter i feltarbejdet: 

’Sille’: Kvindelig fjerdeårsstuderende på 22 år, der kommer fra Bornholm og nu bor 

på et kollegium. 

’Tina’: Kvindelig fjerdeårsstuderende på 23 år, der kommer fra Nakskov og bor 

sammen med sin kæreste i en nærliggende by. 

Lærerstuderende D: Mandlig førsteårsstuderende på 45 år, der er meritstuderende 

og tidligere tømrer (interviewet i forbindelse med Bridging the Gap). 

Lærerstuderende To: Mandlig førsteårsstuderende på 50 år, der er 

meritstuderende og tidligere sælger, mellemleder og fodboldtræner (interviewet i 

forbindelse med Bridging the Gap). 

Lærerstuderende M: Mandlig førsteårsstuderende på 21 år, der er ordinær 

studerende og tidligere konstabel i hæren (interviewet i forbindelse med Bridging 

the Gap). 

Underviser A: Kvindelig underviser i engelsk på uddannelsesstedet på ca. 30 år, 

nyansat og nyuddannet fra Aarhus Universitet. 
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Underviser P: Mandlig underviser i de pædagogiske fag på ca. 30 år, nyansat og 

nyuddannet fra Aarhus Universitet. 

Uddannelsesleder S: Kvindelig, tidligere underviser i de pædagogiske fag på ca. 40 

år og nyansat leder på uddannelsesstedet (interviewet i forbindelse med Bridging 

the Gap). 

Praktikleder A: Kvindelig underviser i de pædagogiske fag på ca. 50 år, har været 

underviser på uddannelsesstedet i 10 år og praktikleder i 3 år. 

Praktikleder AG: Kvindelig underviser på ca. 50 år, har været praktikleder på 

uddannelsesstedet i 5 år (interviewet i forbindelse med Bridging the Gap). 

Praktiklærer J: Mandlig praktiklærer på Skole V på ca. 45 år, hvor han vejleder Sille 

og har været ansat i 4 år. 

Praktiklærer L: Kvindelig praktiklærer på Skole I på ca. 40 år, hvor hun vejleder Tina 

og har været lærer i 10 år. 

Praktiklærer A: Kvindelig praktiklærer på Skole I på ca. 50 år, hvor hun vejleder Tina 

og har været lærer i ca. 30 år. 

Praktiklærer M: Kvindelig praktiklærer på Skole M på ca. 50 år, hvor hun vejleder 

de tre førsteårsstuderende og har været lærer i ca. 20 år (interviewet i forbindelse 

med Bridging the Gap). 

Oplægsholder H: Mandlig universitetsprofessor på ca. 55 år, som holder oplæg om 

at skrive Professionsbachelorprojekt på uddannelsesstedet. 

Derudover optræder en række elever fra Skole V fra 5. og 6. klasse samt fra Skole I 

fra 7. og 8. klasse samt en mailkorrespondance med en ingeniørstuderende. 

METODEDESIGN 
I dette afsnit artikuleres, hvordan analyserammen, herunder casestudiet, er 

anvendt i et triangulerende metodedesign. I tråd med Simons’ (2009) definition af 

et casestudie, så baserer analyserne sig på en række forskellige metoder, der 

underbygger diversiteten i den teoretiske referenceramme, herunder 

analysestrukturen: kundskabsformer, kultur og kropslighed. Metodedesignet er 

således skabt med henblik på en rig, dyb, solid og kompleks undersøgelse. Derved 

anvendes trianguleringen ikke som værktøj med henblik på objektivitet men som et 
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alternativ til naturalistisk forskning. Med anvendelsen af multiple metoder kan det 

diskuteres, om billedet af en trekant i triangulering ikke burde erstattes af en 

krystal, hvormed forskningen i højere grad bliver til som en quilt af sammenbragte 

stykker empiri. Hér fastholdes begrebet triangulering i forståelsen af et 

metodedesign, der modstiller sig en naturalistisk forskningsstrategi om objektivitet, 

idet det multiple metodedesign repræsenterer en datagenerering, som 

sammenstykkes på tværs og i dybden af empirien som en bricolage (Denzin and 

Lincoln 2011). Dette illustreres i nedenstående figur ved at vise, at dele i et 

teoretisk sammenhængende metodedesign i praksis relaterer sig til hinanden på 

flertydige måder, når data skabes i feltarbejdets rodede realiteter. Figurens dele 

passer således ideelt set sammen men bliver i den praktiske anvendelse 

forskubbet, hvorved de danner et nyt billede. 

 
(Figur 2: ’Metodedesignets bricolage’). 

Det betyder blandt andet, at der i analysen anvendes data fra visse metoder uden 

en nødvendig symmetri mellem alle metoder på alle informanter. I et naturalistisk 

perspektiv kan dette kritiseres for at medføre en fortegnet beskrivelse af 

informanterne, fx når data om Sille i højere grad end Tina baserer sig på brugen af 

videodagbog. Dette valg kan imidlertid forsvares ved, at den samlede bricolage ikke 

Observation 
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består af et ensidigt metodevalg, men at billedet af Sille og Tina er blevet til via 

metodedesignets triangulering. 

Herunder gennemgås og kommenteres de anvendte metoder: 1) Observation, 2) 

videooptagelse, 3) videodagbog, 4) interview, 5) interview ved visning af 

videooptagelse og 6) dokumenter. Interviews, videodagbøger, lydoptagelser og 

videooptagelser er transskriberet i det omfang, det er fundet relevant. Metoderne 

er fordelt på en række forskellige kilder, således at feltarbejdets empiri i en kort 

oversigt kan siges at bestå af følgende:17 

- Videooptagelser af Sille og Tina under praktikophold, fremlæggelser af 

Professionsopgaver og eksamen. 

- Interviews med Sille og Tina under fremvisning af videoklip. 

- Videodagbøger med Sille og Tina. 

- Interviews med Sille, Tina og de tre førsteårsstuderende, undervisere, 

praktiklærere og -vejledere, uddannelsesleder. 

- Observationer af Sille, Tina, praktiklærere, undervisere, praktikvejledere og 

oplægsholder samt de tre førsteårsstuderende.  

- Dokumenter i form af Silles og Tinas afleverede opgaver og 

undervisningsplaner (se bilag 5-10). 

- Dokumenter i form af Bekendtgørelsen, studieordninger, vejledninger, 

institutionelle hjemmesider. 

Metoderne er valgt med henblik på forskningsspørgsmålet og på at generere data 

og viden om intenderede og praktiserede kundskabsformer, om kulturelle 

strukturer for disse, og hvordan de er kropsligt forankrede. Dette brede sigte 

fordrer et bredt repertoire af metoder, og designets bricolage er derfor 

struktureret, så kundskabsformer fortrinsvis er belyst via dokumenter og 

interviews. Kulturelle strukturer analyseres mestendels på baggrund af interviews, 

videodagbøger og observationer, og den fænomenologiske kropslighed 

anskueliggøres overvejende via videooptagelser, videodagbøger, interviews ved 

visning af videooptagelser samt observationer.  

Det er særligt udfordrende at skabe data om den fænomenologiske kropslighed, 

idet der er tale om endnu ikke reflekterede erfaringer, som forskeren således ikke 

kan spørge til i et førstepersonsperspektiv, men heller ikke nødvendigvis kan slutte 
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 Se bilag 1 for protokol over feltarbejdet. 
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sig til fra et tredjepersonsperspektiv. Stelter har udviklet en model til at begribe 

førstepersonsperspektivet ved at tage udgangspunkt i mindfulness, focusing og 

coaching (Stelter 2011), som kunne have været anvendt og bibragt materialet en 

større dybde, hvad angår den fænomenologiske kropslighed. I afhandlingen er 

nævnte metodedesign valgt i stedet, og styrken heri er at belyse den 

fænomenologiske kropslighed i et kulturelt og ikke blot subjektivt perspektiv, som 

derved kan træffe den øvrige teoretiske referenceramme. 

Feltarbejde 

Inden jeg mødes med informanterne i december 2010, har jeg fremsendt 

metodedesignet samt informeret om, hvad jeg beder dem om, og hvad jeg har 

tænkt mig at gøre, og jeg skriver følgende i en mail til Sille og Tina: 

”Jeg planlægger følgende som involverer jeres deltagelse: 

- Indledende interview før praktikken 
- Besøg og eller videooptagelse af jer på praktikstedet 
- Interview med jer under praktikken på baggrund af videooptagelse 
- I fører dagbog under praktik enten som skrift, lyd- eller 

videooptagelse. Gøres relativt frit på baggrund af åbne spørgsmål 
- Evt. interview efter praktik 
- Observation af vejledning inkl. lydoptagelse 
- Evt. interview med jer under professionsbachelorprojekt skrivefase 
- Adgang til jeres færdige professionsbachelorprojekt” (se bilag 4). 

 

Til mødet fortæller jeg om projektet; om krop og kundskabsformer, og jeg giver 

nogle eksempler på, hvad det vil sige at analysere pædagogik i et kropsligt 

perspektiv. Alle tre informanter virker interesserede, og selvom jeg præsenterer 

det som krævende og omfattende at deltage i alle de interviews og observationer, 

så skræmmer det dem ikke fra at være med, når jeg spørger dem én gang til, om 

det er i orden. Ud over den fremsendte plan (se bilag 4) beder jeg dem om at få lov 

til at læse deres Professionsopgaver og Silles Almen Didaktik-opgave samt at 

deltage i deres eksaminer. Med hjælp fra de studerende kontakter jeg 

praktiklærerne og laver aftaler om deres deltagelse, og sammen med de 

studerende hjælper de mig med at få tilladelser fra elevernes forældre til at 

videooptage på praktikskolerne (se bilag 2). Derudover laver jeg aftaler med 

undervisere, praktikvejledere og uddannelsesledere i forbindelse med Bridging the 

Gap om interviews.  
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Sammen med de studerende aftaler vi, hvornår jeg besøger hver af dem, således at 

jeg er en uge hvert sted i begyndelsen primært for at observere, interviewe og gøre 

mig bekendt med stedet og deltagerne bekendt med mig, og derefter at jeg er en 

uge hvert sted midtvejs, hvor jeg filmer, observerer og interviewer de studerende 

og deres praktiklærere. Jeg aftaler også med de studerende og Underviser A, at jeg 

kan være med til indkaldet i februar og fremlæggelserne af Professionsopgaverne i 

marts samt til vejledninger med Underviser P under skrivefasen, og vi aftaler, at de 

studerende må bestemme, om jeg må være med til deres eksamen (og at de må 

ombestemme sig lige op til, at de skal ind til eksamensbordet). 

Herunder følger en gennemgang af hver af de anvendte metoder i feltarbejdet 

inklusiv refleksioner over, hvordan metoderne kunne have været brugt anderledes, 

hvordan de hænger sammen med de øvrige metoder, forskningsspørgsmålet og det 

ideografiske vidensideal samt de etiske implikationer af metodedesign og det 

gennemførte feltarbejde. 

Observation 

Jeg har anvendt observation som en metode i en kulturanalytisk forstand med 

henblik på at forstå, hvordan informanterne forstår sig selv, deres situation, vilkår 

og handlemuligheder i en praktisk, materiel og kulturel rammesætning, dvs. særligt 

hvordan studerende, praktiklærere og undervisere udøver uddannelsen til 

folkeskolelærer i forhold til intentionerne i Professionsbacheloruddannelsen (Ehn 

and Löfgren 2006). Observationerne blev til over hele perioden på ½ år, hvormed 

der (jf. protokollen over feltarbejdet – se bilag 1) er optaget et større antal noter 

samt lydoptagelser på baggrund af aftalte og mere tilfældige situationer. 

Observationerne er foretaget med en løs strukturering uden en fast 

observationsguide men med et fokus på, hvordan intentioner om kundskabsformer 

på et institutionelt, individuelt og positionelt niveau praktiseres og kropsliggøres på 

feltets egne præmisser. Fokus er på, hvordan informanterne er en del af et miljø, 

en social sammenhæng, indtager et rum, forholder sig til hinanden og forhandler 

om at indtage forskellige positioner.  

I en antropologisk inspireret observationsstrategi i feltarbejdets forløb udviklede 

observationerne sig fra en ’deskriptiv observation’ af feltet uden fokusering med 

det sigte at afstå fra tidlig fortolkning. Dette var særligt tilfældet i de første to uger 

af observationerne i Silles og Tinas praktikophold, inden interviews og løse 

samtaler dirigerede observationerne hen imod en ’fokuseret observation’ af fx 

relationerne mellem de studerende og deres praktiklærere. Via yderligere 
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interviews og videooptagelser blev observationerne herefter yderligere 

strukturerede, ’selektive’ og rettede imod informanternes egne oplevelser af fx 

eleverne, praktiklærerne, vejledningen i forbindelse med 

Professionsbachelorprojektet etc. (Angrosino and Rosenberg 2011). På den måde 

støtter metoderne sig op ad hinanden i en tiltagende fokusering og forfølgelse af 

interesser for forskningsspørgsmålet, herunder modsætninger, ligheder, 

sammenfald, konflikter, normalisering etc.  

Uden at lave intervenerende aktionsforskning er min observerende 

deltagerposition en del af observationen. Jeg lægger mærke til forskellige 

stemningsskift og den oplevede tid og bruger dette som udtryk for, hvordan en 

given situation er observeret og videooptaget (Launsø and Rieper 2005). Således er 

mit/forskerens eget kropslige perspektiv og héxis en del af observationens 

materiale, men stiller samtidig mig/forskeren i et dilemma. For selvom 

vidensidealet i afhandlingen er ideografisk, så er det umiddelbart 

modsætningsfuldt at interessere sig for en informants selvforståelse ved, at 

forskeren observerer sig selv. Pointen er imidlertid, at jeg som forsker kan skabe 

hensigtsmæssige vilkår for observationen ved bevidst at være en del af 

observationen. Gennem min deltagelse kan jeg give noget tilbage til denne 

informant, selvom dette i et ubestemmeligt omfang risikerer at påvirke 

informantens selvforståelse og praksis (Bentz and Shapiro 1998; Fog 2004; 

Angrosino and Rosenberg 2011; Knudsen 2011a). Dette diskuteres mere 

uddybende herunder. 

Observationsmetoden har været løbende anvendt i feltarbejdet, men metodens 

brede form kan være vanskelig at adskille fra feltarbejde i det hele taget. Således er 

det min erfaring, at observation ikke blot handler om at notere men også om at 

samtale; om at gå ind på situationens præmisser og være en del af den ved at 

småsnakke, hjælpe til, svare på spørgsmål om afhandlingen eller på informantens 

spørgsmål om mine vurderinger. Jeg oplevede således, hvordan forholdet mellem 

forsker og informant kan udvikle sig som en gensidig relation, hvor 

’observatørpositionen’ forskydes eller fortolkes hen imod at være en 

’medstuderende’, sådan som Tina og Sille i et afsluttende interview taler om 

(Gruppeinterview, Sille og Tina, 26.04.2011) eller som en ’bedømmende evaluator’, 

sådan som Praktiklærer A antyder (Observation i forbindelse med videooptagelse, 

Tina, 24.01.2011).  
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Videooptagelse 

Forståelsen af video som metode i afhandlingen er inspireret af Rønholts begreb 

om ’didaktiske irritationer’, som svarer til det, Van Manen kalder ’det pædagogiske 

øjeblik’ (Manen 1990; Rønholt 2003). På baggrund af en fænomenologisk 

forskningstilgang menes dermed et oplevet fænomen i en uplanlagt, uforudset 

sfære, som manifesteres i kropslige, verbale handlinger og udtryk (Rønholt 2003: 

108-109). Disse irritationer kan indfanges gennem observation, men 

videooptagelserne kan betyde, at tolkningerne af situationerne er mere åbne end 

noter fra en observation. Videooptagelsen kan således genafspilles og afsløre, at 

der skete mere i den givne situation, end observationen umiddelbart gav anledning 

til at opfatte. Rønholt (2003) påpeger, at det ikke betyder, at videooptagelserne er 

et spejlbillede af virkeligheden, men at videooptagelsen kommer tæt på.  

Inspireret af dette valgte jeg at holde kameraet i hånden og gik rundt blandt 

eleverne. Derved havde jeg ikke et fuldt overblik over klassen, som Klette er i stand 

til at indfange ved at bruge videoteknik fra overvågningsindustrien i en naturalistisk 

forskningstilgang (Klette 2009). Omvendt medfører det håndholdte kamera ikke 

samme etiske komplikationer, når informanterne (og elevernes forældre) ikke blot 

har givet samtykke til at blive videooptaget men også kan se kameraet og dermed 

vide, hvornår de bliver filmet. Erkendelsesmæssigt medfører det håndholdte 

kamera også en fordel, idet jeg kan zoome ind på det, som i situationen er 

interessant, og holde mig orienteret om situationens ændringer ved at se på 

informanterne uden om kameraet. Dette giver et dobbeltblik, som betyder, at jeg 

dels kan observere (og bagefter notere) og dels kan dokumentere (og bagefter 

tekstliggøre) situationer, og derved bliver observationen på stedet en umiddelbar 

orienteringssans for videooptagelserne, og metodernes simultane anvendelse 

styrker hinanden: Videooptagelserne fokuseres, og observationerne fikseres. 

Det betød, at min tilstedeværelse var synlig, og at eleverne lærte mit navn, og 

selvom optagelserne inkluderede, at jeg hver time klipsede en synlig, ekstern 

mikrofon på informanten, så reagerede ingen af eleverne ved at lege foran 

kameraet, og kun i få tilfælde stillede de spørgsmål. Én elev bad om ikke at blive 

filmet, og en anden elev havde det tydeligvis dårligt med det, hvilket den 

håndholdte metode kunne tage højde for ved at kameraet konsekvent drejes uden 

om dem. 

Rønholt (2003) diskuterer i øvrigt transskriptionen af videooptagelser og 

præsenterer en fortælleteknik, som er en sammenfatning af videosekvensen. 
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Rønholt foretrækker dette frem for en notation, sådan som Jordan & Henderson 

har udviklet, men som ikke gengiver videooptagelserne som levede integrationer af 

tale og handling (Jordan and Henderson 1995). I afhandlingen har jeg valgt flere 

mellemløsninger. I to specifikke situationer gengives videosekvensen tæt på en 

notationsform med tale og handling adskilt men uden bestemte kodninger for 

pauser eller bevægelser. I andre situationer gengives videosekvenserne enten som 

korte fortællinger eller blot som en henvisning og kilde. Denne forskel betyder, at 

notationsformen giver anledning til at analysere situationer tæt og derved 

dokumentere deltaljerede, repræsentative eksempler på informanternes 

selvforståelse og praksisformer. Ved at henvise til videooptagelserne som 

fortællinger eller kilder anvendes videooptagelserne som mere generelle 

eksempler på samme. Baggrunden for at skelne ligger i, at notationsformerne er 

omfattende både at foretage og dokumentere, og således tvinger metoden 

forskeren til at være pragmatisk selektiv og blot bruge ellers interessante men 

indholdstunge videoklip som henvisninger. 

Videodagbog 

I psykologisk forskning er det ikke ualmindeligt at anvende skriftlige og digitale 

dagbøger som en metode til at nærme sig informantens selvforståelse (Bolger, 

Davis et al. 2003; Launsø and Rieper 2005),18 men litteraturen om videodagbøger er 

begrænset. Alligevel præsenterer Buckingham i en kort oversigt herunder en 

indvending imod metoden (Buckingham 2009): At informanten påtager sig at være 

et forskningssubjekt kan indebære et vist identitetsarbejde i et forsøg på at 

efterleve forskerens forventning, hvilket kan forvrænge forskerens billede af 

informanten. Informanten deltager således i en selvovervågning, som indebærer 

panoptiske træk og deraf etiske udfordringer (Foucault 2001). Noyes (2004) finder 

dog metoden velegnet til at skabe data om kropslige aspekter af subjektets 

’habitus’ – dog med det forbehold, at indspilningerne afhænger af, hvordan 

informanten opfatter det publikum, som skal se indspilningerne. Dette 

understreger, som bemærket ovenfor, behovet for en tillidsfuld relation mellem 

informanterne, hvor forskeren investerer en del af sig selv, således at de er trygge 
                                                           
18

 På en ECER-konference i Helsinki 2010 blev jeg gjort opmærksom på, at mens skriftlige 
dagbøger efterhånden er afløst af mp3-indspillede lydoptagelser, så kunne et forskerteam 
ydermere berette om gode erfaringer med at bruge videodagbøger. Disse skyldtes ikke 
mindst, at mediet video er almindeliggjort gennem hjemmevideoprogrammer, YouTube og 
smartphones, hvorfor, som forskeren pointerede, informanterne følte sig trygge ved at 
indspille en videodagbog (for sammenligninger af teknologier i feltarbejde, se Buckingham 
2009). 
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ved indspilningernes publikum, nemlig mig. Mine erfaringer fra brugen af 

videometoden peger på, at når informanterne indspiller deres dagbøger, så tiltaler 

de mig ikke ved navn som i et brev, men fortæller i sekvenser på alt mellem et 

kvarter og en time om deres oplevelser, som om jeg sad ved siden af dem. 

Fordelene ved videodagbogen i modsætning til interviewmetoden kan således 

ifølge Noyes (2004) være, at informanten kan være mere uddybende og selv vælge, 

hvilke emner vedkommende vil tale om (Noyes 2004). Til forskel fra Noyes havde 

jeg kun to, voksne informanter, og derfor kunne jeg give dem et kamera hver, som 

de kunne bruge, når det passede dem, til yderligere gavn for deres stemme i 

empirien.  

Da jeg møder Sille og Tina første gang, medbringer jeg således to, små 

videooptagere, som jeg beder dem om at bruge under praktikopholdet og 

skrivefasen. Af den udleverede guide fremgår følgende:  

”Indspil hver gang du mener, du har oplevet noget, som enten glædede dig 

eller frustrerede dig. Det gælder både i forhold til kolleger, medstuderende og 

elever og andre… Prøv om du kan tænke på, hvordan du registrerede din 

oplevelse da det skete; som et billede i hovedet, en følelse i kroppen eller 

noget helt andet?” (Guide til videodagbog – se i bilag 3). 

Sille og Tina indspiller deres videodagbøger løbende i praktikopholdet ved at 

forholde sig frit til guiden, mens de under skrivefasen begge glemmer den. Af 

indspilningerne antydes det, at de indledningsvis mener, det er en kunstig ’opgave’, 

jeg har stillet dem, men efter kort tid skifter videodagbogen position hen imod en 

’skriftestol’, hvor de frit fortæller om, hvordan dagene er gået, hvilket overvejelser 

de gør sig, hvad de vil gøre anderledes, hvordan de forholder sig til praktiklærerne 

etc., som de øvrige metoder også har belyst.  

Interview 

Interviewmetoden blev med få undtagelser anvendt på alle de centrale informanter 

i casen, fordi tolkninger af observationer og videooptagelser i begrænset omfang 

kan testes for modsætninger hos informanterne, og interviews kan give en mere 

sammensat repræsentation af informanternes indtryk. Som det fremgår ovenfor, 

kombinerede jeg observation med interviews, men i et feltarbejde, hvor man følger 

to informanter rundt, indgår der mange situationer, hvor uformelle og spontane 

samtaler mellem informanter og mellem mig og informanter både har karakter af 

observation og interview. Disse danner imidlertid baggrund for, hvordan de formelt 
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markerede og lydoptagne interviews blev semi-struktureret i en spørgeguide, 

typisk via velkendte emner fra uformelle samtaler, som informanten derpå uddyber 

(Kvale 1996). Jeg kunne altså ikke sende spørgeguiden til informanten på forhånd, 

men fortalte inden hvert optaget interview, hvilke emner og situationer jeg ville 

spørge om, og hvad mit projekt handler om. Jeg sikrede mig desuden igen, at det 

var i orden at interviewe dem, bad dem sige til, hvis vi skulle stoppe eller slukke 

optageren, og afsluttede med at sige tak og spørge om, hvordan det havde været. 

Hvert interview varede 1-2 timer.  

Denne fænomenologiske, undersøgende forståelse af forskningsinterviewet er i 

feltarbejde informeret af Fogs (2004) ’empatibegreb’, hvorved forskeren, ved at 

forsøge at sætte sig i den andens sted, er både emotionelt og kognitivt engageret i 

samtalen. Det kan indvendes, at empatibegrebet kan give en falsk følelse af at have 

tilsidesat egne forforståelser. Pointen er imidlertid, at forskeren netop ikke kan 

forlade sin egen héxis eller position, og at empati ikke nødvendigvis medfører, at 

forskeren opgiver sine forskningsspørgsmål, men at interviewet bliver til gennem 

en emotionel medfølelse, som dialektisk både forholder sig til den kognitive 

refleksion og interesser (Fog 2004). Denne forståelse af empati er på linje med 

Merleau-Pontys begreb om den perspektiviske perception, hvor subjektets 

sammenvævede perspektiv med den anden er mulighedsbetingende for at 

erkende, at der findes andre, og et øjeblik forlade sit eget perspektiv for at komme 

til at forstå, hvordan det er at være den anden (Merleau-Ponty 1964; Merleau-

Ponty 2002). 

Interview ved visning af videooptagelse 

Som nævnt ovenfor er en særlig udfordring at undersøge den fænomenologiske 

kropslighed, fordi den endnu ikke er reflekteret. Videooptagelser og observationer 

giver forskeren et tredjepersonsperspektiv, men, som nævnt, indebærer dette et 

element af subjektivisme i fortolkningen, som ikke nødvendigvis skal undgås, men 

som trianguleringen i metodedesignet kan reducere. Informantens egen stemme 

kan imidlertid fremmes via interview i forbindelse med visning af 

videooptagelserne. Disse interviews er ikke semistruktureret efter en spørgeguide 

men efter den udvælgelse af videooptagelser, som jeg foretog forinden, og med et 

åbent spørgsmål til informanten om at sige til, når der er noget i videooptagelsen, 

som hun vil kommentere. Det er en tidskrævende interviewform, som kun lod sig 

gøre to gange i løbet af feltarbejdet, men som ikke desto mindre gav mulighed for 
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at høre om informantens oplevelse og analyse af videooptagelsen, som jeg derefter 

kunne analysere og sammenligne med min.  

Metoden er således ikke en præsentation af mine analyser, som informanten kan 

kommentere, men en interviewform i sig selv. Dette øger muligheden for at nærme 

sig en forståelse af, hvad informanten forstår i de videooptagne situationer ved at 

se dem sammen med mig. Det indebærer dog risikoen for, at informanten opfatter 

interviewformen på en måde, hvor hun forsøger at leve op til forskerens 

forventninger, sådan som Buckingham (2009) refererer indvendingen imod 

videodagbogsmetoden. Trods casens lave sample er min erfaring med metoden 

ikke ulig denne indvending; feltarbejdet påvirker både forsker og informant – og 

det er netop pointen. Således viste det sig, at informanterne bruger visningen af 

videooptagelserne på deres måder. Sille skriver fx i sin Professionsopgave: 

“Having the unique possibility to watch myself on video after a lesson has 

been extremely educational, simply because knowing that you have to 

change your way of moving in the classroom is so much different from 

actually seeing it yourself” (Sille, Professionsopgave, s. 6). 

Dermed er forholdet mellem forsker og informant ikke en entydig men en flertydig 

relation, som ikke nødvendigvis indebærer et asymmetrisk magtforhold, hvor 

informanten forandrer sig i et forsøg på at leve op til forskerens forventninger, men 

potentielt anvender informantrollen til egne formål, herunder, som nævnt, at søge 

hjælp og forståelse i vanskelige situationer. 

Dokumenter 

Indsamlingen af dokumenter er foretaget med en forståelse af dokumenterne som 

en rammesætning og praktisering af Professionsbacheloruddannelsen via policy-

dokumenter (Bekendtgørelse, love), studieordninger, pamfletter og 

studenterprodukter (Launsø and Rieper 2005). Policy-dokumenter rammesætter 

via politisk motiverede og juridiske betingelser, og de er i 

uddannelsessammenhæng selv en praktisering af Bolognaprocessen. 

Studieordninger og studenterprodukter praktiserer således ikke blot 

Professionsbacheloruddannelse via detailplanlægning men er også opfyldelse af 

krav og rammesætter oplevelsen af at være på praktik- og uddannelsesstedet. 

Denne forståelse af dokumenter er inspireret af Østerlund, Sawyer et al. (2010: 1) i 

deres definition af dokumenter: 
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“We define documents as typified and material communication, whether 

electronic, paper-based, wall mounted or set in stone, invoked in response to 

recurrent situations… The notion of document serves as a lens into the socio-

technical or socio-material nature of what organizational members do, day in 

and day out. Documents are socio-technical in that they are both material – 

and embody the technical infrastructure – and social – as they embody both 

the work practices and shared understanding of those involved” (Østerlund, 

Sawyer et al. 2010). 

På den baggrund er indsamlingen af dokumenter gennemført både på afstand af 

feltet (foran computeren) og i feltet i samtale med informanter. Dokumenterne 

som materiel kommunikation situerer på forskellig vis informanternes aktiviteter 

som fx intenderede kundskabsformer i policy-dokumenter og som praktiserede 

livsformer i studenterprodukter. Det givne dokument er således medskaber af et 

miljø, som omgiver informanten, fx når den studerende skal forberede sig til 

praktikken i henhold til studieordningens kompetencekrav, modtager kritik af sine 

undervisningsplaner af praktiklæreren eller bliver vejledt i forbindelse med 

Professionsbachelorprojektet. Policy-dokumenternes indhold kan i henhold til 

Østerlund, Sawyer et al. (2010) og Højrup (2003) således følges både ’op’ og ’ned’ i 

uddannelsessystemet; som henholdsvis relationer til Bolognaprocessen og som 

relationer til uddannelsessteder og praktiksteder. Det er i den forstand 

dokumenterne, der flytter sig, mens aktørerne står stille, og i den proces 

medskaber dokumenterne det givne miljø som en rammesætning og praksis. 

Østerlund, Sawyer el al. (2010) refererer, hvordan Latour & Woolgar (1986) 

”tracker” dokumenters rejser og ændringer i forståelsen af, hvordan viden bliver til 

(Latour and Woolgar 1986). Denne relevante metode kunne have været brugt i 

nærværende metodedesign i forbindelse med studenterprodukterne bortset fra, at 

de studerende valgte ikke at sende deres produkter til hverken praktiklærere eller 

undervisere, hvilket i sig selv er en praksis i produktionen af viden, som studeres i 

analyserne. De studerende udviklede dog deres undervisningsplaner under 

praktikopholdet, og en ”tracking” af dette forløb kunne have bidraget til analyserne 

af de studerendes måder at være på praktikstederne. 

Således er de enkelte metoder i designet gennemgået, og sammen med 

feltarbejdets erfaringer inviterer det til en række etiske overvejelser og refleksioner 

over metodiske udfordringer. Metodedesignets, feltarbejdets og analysearbejdets 
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praksis indeholder anledninger til etiske og metodiske refleksioner, som herunder 

præsenteres.  

ETISKE OG METODISKE UDFORDRINGER 
Interviewmetoden og feltarbejdet er, som nævnt, inspireret af Fogs (2004) 

empatibegreb, som hun etisk forstår på baggrund af Løgstrups fænomenologiske 

etik; den etiske fordring, herunder de suveræne livsytringer (Løgstrup 1956). 

Dermed betoner hun forskerens ansvar for den anden i ens varetægt ved kropsligt 

at kunne fornemme den andens behov og at sætte sig i den andens sted. I den 

sammenhæng gælder det for terapeuten som for forskeren, at regler kun er 

vejledende, fordi det etiske ansvar påhviler forskeren som et alment menneske i en 

særlig situation (Fog 2004). Således har jeg forud for feltarbejdet ekspliciteret min 

respekt for informanternes velvillighed til at lade sig granske og ikke mindst afsætte 

tid til mine interviews, videooptagelser og observationer. Denne respekt udtrykker 

jeg flere gange undervejs, hvilket jeg opfatter som medvirkende til, at der opstår en 

bestemt relation mellem mig og de to lærerstuderende. Jeg bliver således en del af 

Silles og Tinas umiddelbare kontakter under praktikken, hvilket både de og jeg 

sætter pris på undervejs og i slutningen af feltarbejdet. Der opstår således en 

fortrolighed mellem mig og de to lærerstuderende, som ikke af sig selv kan 

overføres på de øvrige informanter, som jeg i det øvrige feltarbejde møder, men 

som virker som en væsentlig forudsætning for, at jeg også kan have en – om ikke 

fortrolig så i hvert fald – tillidsfuld relation.  

Det kan dog overvejes, om metodedesignets triangulering er etisk angribeligt, idet 

informanterne kan stilles til skue for en analyse, hvor almindelige, menneskelige 

selvmodsigelser kan løsrives fra sammenhængene og informanternes egen kontrol 

og fremstilles som idiosynkrasier? Metodedesignet blev imidlertid skabt netop med 

henblik på triangulering for at undgå en anden problematik, nemlig at én metode 

ville give et fortegnet billede af informanten. 

Det kan ydermere diskuteres, om det er etisk forsvarligt, at jeg på den ene side 

opbygger en fortrolig relation til de studerende og derefter spørger praktiklæreren 

om, hvordan han/hun opfatter den studerende? Dette bringer mig i en position, 

hvor jeg kan spille dem ud imod hinanden ved at fortælle, hvad de har fortalt mig. 

Derved opstår spørgsmålet om, hvor går grænsen for, hvad jeg må viderebringe, 

således at jeg på én gang tager ansvar for mine informanter og drejer interviewet i 

retning af det, som er interessant. Dette er, som Fog (2004) nævner, vanskeligt at 
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formulere regler for, og forskeren må som et almindeligt, etisk menneske vurdere 

situationen. I mit feltarbejde var personlige uoverensstemmelser en del af 

empirien, og dermed blev det ekstra følsomt men også interessant og vigtigt at 

diskutere den ene informant med den anden (Tina og Praktiklærer A), idet 

livsformernes etnocentrismer tydeliggør kulturelle forskelle. Interviews og samtaler 

bar således præg af denne konflikt, og begge parter var ivrige efter at 

retfærdiggøre egne valg og kritisere den anden. Konflikten mellem informanter er 

en etisk udfordring og metodisk mulighed knyttet til at studere flere relaterede 

positioner i samme felt – et afgørende afsæt, som bliver personificeret af 

informanter, der netop kender hinanden. Det er imidlertid netop de kulturelle 

forskelle, som empirien analyseres efter: En interesse, der struktureres af topos- og 

logosmodellen, hvor det personlige ikke er afgørende vigtigt, selvom det i 

situationen kan være vanskeligt at håndtere 

Det er en udfordring for metodedesign-, feltarbejde- og analysepraksis, at jeg har 

valgt at forske i mit eget felt endda på den arbejdsplads, hvor jeg er ansat. Det 

skyldes, at min egen etnocentrisme kan risikere at sløre min indsigt i informanten 

og feltet som sådan. Som tidligere underviser i de pædagogiske fag (orlov) på 

uddannelsesstedet er det en del af min baggrund og héxis at interessere mig for, 

hvordan læreruddannelsen og de studerende kan blive bedre. Således er 

feltarbejde og analyser ikke upåvirket af, at jeg tidligere forholdt mig fagligt 

normativt til uddannelse og studerende gennem undervisning og ikke overvejende 

deskriptivt gennem forskning. Dette indebærer, at jeg er udfordret af min egen 

etnocentrisme, hvad angår kundskabsformer, livsformer og teori- og 

praksisforståelser (Højrup 2003). Jeg har således bemærket, at jeg i feltarbejdet og 

analyseprocessen har været særlig opmærksom på udtryk for thêoria og phrónêsis, 

træk af karrierelivsformen samt af den dialektiske teori- og praksismodel. Det har 

på den baggrund været en udfordring at gå ind i feltet og erfare, hvor få af disse 

udtryk jeg kunne finde. Dette gav på ph.d.-projektets andet WIP-seminar anledning 

til at diskutere, i hvor høj grad feltarbejde og analyser var udtryk for min 

etnocentrisme frem for informanternes egne indtryk. Således er afhandlingen ikke 

mindst et forsøg på at forholde mig til den etnocentriske udfordring, som ethvert 

feltarbejde er præget af, nemlig fordomme, som, hvilket Gadamer (Gadamer 2004) 

pointerer, er udfordringer i en samtale på et etisk og epistemologisk niveau. Mit 

metodedesign bidrager imidlertid til at illustrere mine etnocentrismer ved at give 

feltet sine egne stemmer, og således bliver mit perspektiv, inspireret af Merleau-

Pontys hermeneutiske fænomenologi (Merleau-Ponty 1964; Gallagher 1992), 



145 
 

anledningen til at erkende, at der findes andre perspektiver, herunder 

orienteringer imod andre kundskabsformer, livsformer og teori- og 

praksisforståelser. 

Min kontakt til uddannelsesstedet og uddannelseslederen som gatekeeper er med 

til at opbygge den tillidsfulde relation, men havde feltarbejdet været foretaget på 

et andet uddannelsessted, så havde de studerendes forventninger til mig som 

underviser i de pædagogiske fag sandsynligvis været mindre. Da de aktuelt viste sig 

at være ret høje, så bragte det mig i en række situationer, hvor de studerende 

spurgte om, hvad jeg syntes om deres undervisning. At svare på det kunne både 

øge tilliden og mistilliden mellem mig og informanten, idet vedkommende kunne 

opleve mig som enten oprigtigt interesseret i dem eller føle sig overvåget. I disse 

tilfælde ønskede jeg mig på den ene side en større distance til informanterne, men 

kunne på den anden side konstatere, at netop den nære relation udvikledes ved, at 

jeg engang imellem faktisk fortalte dem om, hvad jeg syntes om deres 

undervisning. Når de studerende således spurgte om min mening, så udnyttede de 

sådan set bare det design, som jeg selv havde lavet, og som de studerende troede 

på og brugte i tillid og fortrolighed i udviklingen af deres egen praksis.  

Det er, som tidligere nævnt, ikke lykkedes at lave feltarbejde også på 

ingeniøruddannelsen eller at have mere end to studerende med i casen. Én del af 

forklaringen herpå er manglende samarbejde med en god gatekeeper, men en 

anden er, at metodedesignet er så omfattende, at det står i vejen for at opnå et 

bredere udsnit af informanter og derfor mulighed for at udvælge de cases, som 

forekommer mest interessante. Dette er metodisk udfordrende, men ikke 

nødvendigvis metodologisk problematisk, idet disse samples i kvalitative 

sammenhænge ikke er søgt i en nomotetisk forstand (Flyvbjerg 2006; Simons 

2009). Ikke desto mindre kan det overvejes, om metodedesignet etisk kunne 

udsætte informanterne for en mindre eksponering og samtidig have tiltrukket flere 

informanter og derved bidraget epistemologisk til analyserne. Således kunne 

casedesignet have begrænset sig til praktikophold og Professionsopgaven, og 

metodedesignet til observation, interviews og dokumenter som i Bridging the Gap. 

Dette ville muligvis have forkortet forløbet og givet en vis bredde i empiriens 

materiale. Omvendt har afhandlingens metodedesign netop givet mulighed for en 

dybere, kvalitativ forståelse af informanternes praksis og selvforståelse, som 

supplerer Bridging the Gap bedre end ved at gøre det samme. 
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På baggrund af disse og tidligere refererede udfordringer vedrørende 

afhandlingens case og casedesign har jeg i anden sammenhæng argumenteret for, 

at relationen mellem forskeren og informanten i den ideografiske forskning ikke 

blot er en negering af et positivistisk, nomotetisk vidensideal, men også, at denne 

relation kan tydeliggøres i forskningen i kropslighed (Knudsen 2011a). Således kan 

forskeren i et positivistisk perspektiv fremstå som ’den skyldige, der har alt at 

vinde’, mens informanten er ’den uskyldige, der har alt at tabe’. Som pointeret 

ovenfor er det imidlertid ikke entydigt at afgøre, hvem der er ’den skyldige’, 

eftersom både forsker og informant fra hvert deres perspektiv udnytter 

feltarbejdets situation. Da det er et juridisk paradoks at være både ’skyldig’ og 

’uskyldig’ på én gang, vil jeg argumentere for, at forholdet mellem forsker og 

informant er kendetegnet ved at være sammenvævet, sådan som Merleau-Ponty 

(1999) beskriver subjektets relation til den anden. Denne metodologiske pointe 

fremmes i forskningen i kropslighed, når forskerens egen krop følger efter 

informanten, registrerer stemninger og eksponeres for informanternes 

intentionalitet, perception og udtryk (Engelsrud 2002; Fog 2004; Stelter 2011). 

Dette inkluderer, at forskeren ikke blot vælger sit felt, case eller informanter men 

også selv vælges med hensyn til, hvad forskeren kan bidrage med. Således er 

betegnelsen ’skyldig’ eller ’uskyldig’ for forsker og informant utilfredsstillende, idet 

relationen i højere grad kendetegnes ved en flertydig interdependens (Løgstrup 

1956; Merleau-Ponty 1999; Fog 2004). Denne sammenvævede relation er således 

en dyd i sig selv, idet projektioner mellem forsker og informant er uundgåelige, og 

forskerens dyd bør således bestå i at befinde sig midtvejs mellem overdrivelse (fx 

overfortolkning) og underdrivelse (fx objektiverende distance), som kan føre til 

subjektivistiske konklusioner eller obstruere feltarbejdet og analyser. Den dydige 

analytiske praksis, der viser forskerens for-domme, kan således være med til at 

opnå informantens tillid og afsløre vedkommendes kulturelt, indlejrede logos 

(Peshkin 1988; Simons 2009; Knudsen 2011a). 

OPSUMMERING 
Dette afrunder analyserammen, herunder analysemodel, analytiske kategorier, 

case- og metodedesign samt refleksioner over etiske og metodiske udfordringer. 

Afsnittet har taget udgangspunkt i den teoretiske referenceramme og 

Professionsbacheloruddannelserne som empirisk felt, og har derudaf formuleret 

den ramme, som analyserne i det følgende er skabt i. Dette er gjort ved at 

præsentere topos- og logosmodellen, som artikulerer bestemte strukturelle 

sammenhænge i feltet angående uddannelses- og praktiksteder samt teori og 
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praksis. På baggrund af en uddybning heraf har afsnittet herefter gennemgået 

afhandlingens case- og metodedesign. Herigennem er det vist, at hvor casedesign 

fremstår forholdsvis velafgrænset, dvs. defineret ved to lærerstuderende i forhold 

til topos- og logosmodellen, der er metodedesignet komplekst struktureret som en 

bricolage af seks forskellige metoder. Dette indebærer en række etiske og 

metodiske udfordringer, som efterfølgende er diskuteret. Således udgør 

Analyserammen en krumtap i afhandlingens dialektiske skifte fra begreber til 

fænomener, når den teoretiske referenceramme og analysestruktur følges i 

analyserne af feltarbejdets empiri. 
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Analyse: Mellem uddannelsessted, praktiksted og 

Professionsbachelorprojekt 
Analyserne herunder er fordelt på fem kapitler. De følger en forløbsstruktur, som 

svarer til den, informanterne gennemgår fra uddannelses- til praktikstedet og 

tilbage; når de forbereder sig til praktikken, gennemfører den, skriver 

Professionsbachelorprojekt og går til eksamen. Forud for disse analyser 

rammesættes praktikfaget og Professionsbachelorprojektet først af analyser af 

studieordningen og Bekendtgørelser i kapitel 1, og glidende herfra følges både Sille 

og Tina i overgangen til praktikstederne i kapitel 2. Disse to steder adskiller sig 

markant fra hinanden, og således fordeler de dybere analyser af de studerende sig 

på to forskellige kapitler. Pointerne i kapitel 4 tydeliggøres imidlertid gennem 

perspektiveringer til kapitel 3, og således ’mødes’ de studerende i analysen igen. 

Denne kontrasterende analyseform gentages i de afsluttende analyser af de 

studerendes erfaringer med at skrive Professionsbachelorprojektet i kapitel 5, og 

her henvises i øvrigt tilbage til den indledende rammesætning. 

KAPITEL 1: RAMMESÆTNING AF PRAKTIKFAGET OG 

PROFESSIONSBACHELORPROJEKT 
Dette kapitel analyserer rammesætningen for praktikfaget og 

Professionsbachelorprojektet med hensyn til, hvilke kundskabsformer der 

intenderes gennem forholdet til Bolognaprocessens mål og akademiseringen af 

læreruddannelsen. 

I de følgende analyser pointeres det, at der i Bekendtgørelsen til læreruddannelsen 

og i studieordningen på uddannelsesstedet er en række modsætninger mellem 

intentioner og praksisser vedrørende de studerendes kundskabsformer, der på én 

gang fordrer en afstand og et nærvær i de studerendes praktikophold. Disse 

modsætningsfulde intentioner og praksisser analyseres derpå i et kulturanalytisk 

perspektiv med særligt henblik på at vise, hvordan akademiseringen af 

læreruddannelsen interpellerer de studerende til at forholde sig observerende til 

praktikopholdet gennem intentioner om brug af videnskabelige metode. Det vises, 

at det sker, uden at uddannelsen strukturelt på hverken Bekendtgørelses- eller 

studieordningsniveau i nogen særlig grad indebærer en undervisning i brug af 

videnskabelig metode eller generelt har undervisere med forskningserfaring. I et 

kropsfænomenologisk perspektiv analyseres herefter uddannelsesstedets fysiske 
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rammer med særligt henblik på informanternes undervisningsmiljø. Heraf ses det, 

at de studerende kropsliggør deres linjefag og dermed på én gang er medskabere af 

holdets miljø men ikke mindst skabes som lærere af linjefagets kulturelle strukturer 

og kundskabsformer, som senere kommer til udtryk under praktikopholdet og i 

Professionsbachelorprojektet. 

INTENDEREDE KUNDSKABSFORMER PÅ UDDANNELSESSTEDET 
På læreruddannelsesstedet beskrives praktikfaget i studieordningen som centralt 

for uddannelsen som en professionsuddannelse og som et afgørende element i 

uddannelsens didaktiske planlægning af dens indholdsmæssige progression, idet 

praktikken ”forbinder uddannelsens teori og praksis med henblik på, at den 

studerende opnår kompetence til at forberede, gennemføre og evaluere 

undervisningsforløb”. Uddannelsen er struktureret på en måde, hvor de studerende 

ikke møder nye temaer i praktikfaget hvert år, men netop de samme ”i en stigende 

kompleksitet”. Dermed intenderer studieordningen en ”kvalificeret 

handlekompetence” hos de studerende i almindelighed og hos de 

fjerdeårsstuderende i særdeleshed, som med Professionsbachelorprojektet 

opsummerer kompetencerne fra alle tre tidligere praktikker og Professionsopgaver 

(University College Sjælland 2010: 6, 20 og 23).  

Dermed intenderes i studieordningen en ”lærefaglig undersøgelseskompetence”, 

som indebærer at anvende ”faglig og pædagogisk viden under brug af systematisk 

argumentation og videnskabelig metode” med henblik på akademisk kvalificering. 

Hertil skal Professionsbachelorprojektet ikke blot vise, at den studerende er 

”kvalificeret” til at undervise i folkeskolen, har bestået læreruddannelsen og har en 

”handlekompetence” i forhold til at varetage lærerarbejdet men yderligere, at den 

lærerstuderende er ”kvalificeret” til at videreuddanne sig på universitetet, idet den 

studerende har tilegnet sig kompetencer eller kundskabsformer gennem blandt 

andet brug af ”videnskabelig metode” i Professionsbachelorprojektet (University 

College Sjælland 2010: 92).  

På et specifikt niveau kendetegner det således praktikfaget, at de studerende 

intenderes at tilegne sig professionsrettede kompetencer, der i et 

kundskabsformperspektiv overvejende kan forstås som thêoria. Denne betegner en 

systematisk indsigt opnået gennem en bevægelse fra partikulære erfaringer (fx 

observationer, undervisningsplaner, elevarbejder etc.) mod universelle begreber (fx 

læring, didaktik, pædagogik, socialisering og dannelse etc.). Det kendetegner 
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derved praktikfaget i mindre grad at intendere thêorêsis, som beskriver en ren 

observerende, analyserende og distanceret kundskabsform, idet en 

professionsrettethed overvejende opnås gennem dialog, afprøvning, analyse, 

erfaring og teori, hvilket kendetegner praxis1 eller thêoria (Eikeland 2008). Det er 

også kendetegnende for praktikfaget, at de studerende intenderes at tilegne sig 

kundskabsformerne téchnê, når de uddannes til at kunne skabe et 

undervisningsforløb, som skal forberedes, gennemføres og evalueres. Der er i dette 

element af praktikfaget ikke tale om en indre, personlig involvering eller handling 

hen imod en etisk dyd i undervisningen selv, der kendetegner kundskabsformen 

phrónêsis, men derimod om tilegnelsen af kundskabsformen téchnê i skabelsen, 

poíêsis, af en undervisning, som forberedes, gennemføres og evalueres med 

henblik på Folkeskolens formål og elevernes forberedelse til samfundet, 

arbejdsmarkedet, ungdoms- og videreuddannelse etc. Målet med dette aspekt af 

praktikfaget ligger således uden for undervisningen selv.  

Med praktikfaget på fjerde årgang intenderes også, at de studerende tilegner sig 

kundskabsformen phrónêsis: ”Den studerendes selvstændige arbejde med klassens 

sociale liv, herunder intervention og relationsstøtte” (University College Sjælland 

2010: 23). Det kendetegner phrónêsis at beskrive et etisk ansvar forstået som en 

personlig involvering i valget af hensigtsmæssige midler i en konkret social 

sammenhæng. At opnå en kompetence i at ”arbejde med klassens sociale liv” 

forudsætter således en konkret klasse og ikke en abstraktion, en case eller en 

andens erfaring, men netop ”den studerendes selvstændige arbejde”, hvorved det 

forudsættes, at den studerende både gør sig personlige erfaringer men også møder 

et etisk efterstræbelsesværdigt eksempel, hvilket ideelt set udgøres af 

praktiklæreren. Dermed omplaceres uddannelsens indhold helt konkret fra 

uddannelsesstedet til praktikstedet. Når kundskabsformen phrónêsis intenderes og 

implicerer praktiklærerens praxis2 som ikke blot et middel men også et mål for en 

del af den studerendes uddannelse, bliver denne tvedeling særlig tydelig. 

Hermed er rammesætningen for praktikfaget præsenteret, og, som antydet, 

afhænger de intenderede kundskabsformer af de studerendes og praktiklærernes 

konkrete, kropslige relation, hvilket uddybes i kapitel 3 og 4, og når de studerende 

vender tilbage til uddannelsesstedet, som det analyseres i kapitel 5. En del af 

praktikfagets rammesætning handler om den empiriindsamling, som de studerende 

er pålagt at gennemføre i forbindelse med Professionsbachelorprojektet. 
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Professionsbachelorprojektet 

Selvom thêorêsis i mindre grad fremgår af praktikfaget, så intenderes det alligevel i 

Bekendtgørelsen og studieordningen, når de studerende i forlængelse af 

praktikopholdet skal foretage empiriindsamling og skriver deres 

Professionsbachelorprojekt ved at arbejde med ”videnskabelig metode”. Thêorêsis 

er faktisk en del af praktikfaget på hvert studieår, idet praktikfaget afsluttes med en 

Professionsopgave, der forstås som en progression hen imod 

Professionsbachelorprojektet og kvalificeringen til universitetet (University College 

Sjælland 2010: 12). Thêorêsis tilegnes ikke gennem dialog og afprøvning af 

teoretiske analyser af empiri indefra, men tilegnes gennem abstraktion fra at 

handle og ændre på den kontekst, som empirien er skabt i. Thêorêsis forholder sig 

udelukkende analyserende og beskrivende til empirien på en observerende og 

distanceret afstand til at skabe, poíêsis, og handle, praxsis2. Med til denne 

beskrivelse af ”videnskabelig metode” hører imidlertid en videnskabelig praksis, 

som i forhold til thêorêsis betyder at observere, beskrive, bruge videnskabelige 

metoder, teknikker etc., der kan forstås som khrêsis, dvs. evne til at anvende 

redskaber på en hensigtsmæssig og virtuos måde. En del af den videnskabelige 

praksis er en dialog omkring fund, analyser, teorier og metoder, som kan forstås i 

relation til thêoria og phrónêsis. En videnskabelig metode forudsætter yderligere, 

at den studerende lærer at forholde sig modtagende og reaktiv over for feltets 

fænomener, hvilket kan forstås som páthos, men også, at den studerende lærer at 

forholde sig refleksivt til de videnskabelige metoders etiske og sociale aspekter af 

en undersøgelse, hvilket er udtryk for phrónêsis.  

Således kendetegner det de intenderede måls héxis¸ dvs. en kulturel inkarnation af 

intentionerne med Professionsbachelorprojektets kundskabsformer, at de ikke 

udelukker hinanden men relaterer sig til hinanden. Som et aspekt af 

”videnskabelige metode” har thêorêsis alligevel en særlig betydning for 

identificeringen af målene med Professionsbachelorprojektet, fordi thêorêsis 

identificerer en forskningsmæssig afstand til praksis, som også findes i forskellen 

mellem forskningsarbejde og udviklingsarbejde, hvor viden henholdsvis udvikles 

eller anvendes/implementeres (Arnold 2000). Ifølge Bekendtgørelsen under 

Forskningsresultater og innovation (§ 17) skal læreruddannelsen ”inddrage 

resultater af nationale og internationale forsknings-, forsøgs- og udviklingsarbejder, 

der er relevante for lærerprofessionen og egnede til at bidrage til at udvikle og 

anvende ny professionel viden”, således at studerende kan ”indgå i sammenhænge, 

hvor der udføres forsknings- og udviklingsarbejder inden for det lærerfaglige 
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område” (Undervisningsministeriet 2007). Derved uddybes betydningen af 

”videnskabelig metode” til at ’anvende og udvikle ny viden’. 

Dette forudsætter en skelnen mellem nærvær og distance til praksis, og denne 

distance kan identificeres som thêorêsis. Af studieordningen fremgår dette mere 

detaljeret af kravene til de studerende om 

”b) at opsøge, afgrænse, tilegne sig og vurdere viden med relevans for 

lærerarbejdet, herunder opsøge og reflektere over ny viden, såvel forsknings- 

som udviklings- og erfaringsbaseret, c) at beskrive, planlægge, gennemføre 

og evaluere undersøgelser i og af lærer- og skolepraksis, d) beherskelse af 

forskellige tilgange til at beskrive, analysere og vurdere undervisnings- og 

anden praksis i skolen, e) demonstration af evne til at sammentænke og 

anvende faglig og pædagogisk viden under brug af systematisk 

argumentation og videnskabelig metode, f) det videnskabeligt undersøgende 

sprog, det klare, modtagerrettede sprog og det korrekte sprog” (University 

College Sjælland 2010: 92). 

Denne målbeskrivelse kan forstås som udtryk for, at uddannelsen blandt andre 

intenderer kundskabsformen thêorêsis, idet de studerende forventes at forholde 

sig til deres undervisningspraksis som udtryk for empiri og dermed ikke blot 

eksempler på fænomener, som de studerende skal forholde sig skabende eller 

handlende til men skal beskrive med henblik på analyse. 

Der stilles således store krav til de studerende om at kunne skrive på mange 

niveauer og sammentænke dem i tre slags sprog: Et videnskabeligt, et 

modtagerrettet og et korrekt sprog. Dermed stilles ligeledes store krav til 

bedømmelsen af Professionsbachelorprojekterne. I afhandlingens case er Sille og 

Tina ved at blive engelsklærere, og der er derfor en linjefaglig og her en sproglig 

dimension, som bedømmelsen af de studerendes opgaver rammesættes af, hvilket 

uddybes i kapitel 5. 

Modsætninger mellem intenderede kundskabsformer 

Dermed intenderer læreruddannelsen og uddannelsesstedet to kundskabsformer; 

phrónêsis og thêorêsis, som, trods den gnosologiske relation, er udfordrende at 

kombinere, fordi der er en udtalt spænding mellem dem i tilegnelsen af dem hver 

især, fordi den ene forudsætter nærvær og den anden distance. 
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Af målene med praktikfaget intenderes, at de studerende tilegner sig phrónêsis 

gennem konkrete erfaringer, idet de skal tilegne sig en bestemt form for kundskab, 

som kræver en personlig involvering, et etisk engagement, indlevelse og konkret 

erfaring ikke mindst med at handle, reflektere og bidrage til feltet/fænomenet med 

en etisk og politisk bevidsthed. Det er i denne forståelse en forudsætning for 

tilegnelse af en række mål med praktikfaget, at den studerende har mulighed for at 

lære dele af lærerarbejdets kontekstsensitive indhold gennem konkrete erfaringer 

og involvering. I en spændingsfyldt relation hertil intenderes samtidig, at de 

studerende tilegner sig kundskabsformen thêorêsis, som det kommer til udtryk i 

kravene om de akademiske arbejdsmetoder vedrørende indsamling af empiri og 

teorioplyst analyse (University College Sjælland 2010). Dette forudsætter, at den 

studerende er distanceret, beskrivende og ikke interesseret i at forandre 

fænomenet eller feltet, men forholder sig neutral i sin vurdering af de 

sammenhænge, modsætninger og årsager, som den studerende gennem 

teorioplyste analyser præsenterer og fremlægger i arbejdet med 

Professionsopgaverne og særligt i Professionsbachelorprojektet.  

Denne spænding indebærer, at de intenderede kundskabsformers udtryk og praksis 

kan fortolkes kulturelt afhængigt af præferencer og være måder at forstå kulturelle 

modsætninger mellem praktik- og uddannelsesstedet. Det centrale er, at det er 

udfordrende at tilegne sig begge kundskabsformer, fordi de studerende på én gang 

er involverede i praktikopholdet samtidig med, at de skal være på afstand af den 

skabte empiri uden at blive involveret. Således kan spændingen tage form af en 

potentiel modsætning, når de studerende både intenderes at tilegne sig en 

”professionsrettet viden” og ”kvalificering til universitetet”. Aktionsforskningen og 

casebaseret forskning er eksempler på, at dette ikke nødvendigvis er en 

modsætning (Launsø and Rieper 2005; Eikeland 2008; Simons 2009). Det 

underforstås imidlertid her, at også disse afhænger af videnskabsteoretiske 

overvejelser og har deres form for praktiseret stringens. 

Opsummerende er disse spændinger og potentielle modsætninger typiske for 

Professionsbacheloruddannelsernes intentioner om at være akademiske og 

anvendelsesorienterede på én gang. Deri ligger fx diskussionen om skolastisk vs. 

non-skolastisk læring og vidensformer i Professionsbacheloruddannelserne 

(Rasmussen 1999; Dreier 2002; Lave 2002; Rasmussen, Kruse et al. 2007). 

Praktikfagets kompetencekrav er således et indirekte udtryk for et forsøg på en vej 

ud af denne spænding ved at betragte forholdet mellem teori og praksis dialektisk, 
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idet målene; ”reflektere over ny viden, såvel forsknings- som udviklings- og 

erfaringsbaseret”, thêoria, og ”beskrive, planlægge, gennemføre og evaluere 

undersøgelser i og af lærer- og skolepraksis”, téchnê, i Studieordningen skal forstås 

som gensidigt relaterede aspekter af hinanden. Vanskeligheden består nu i at 

praktisere denne dialektiske teori- og praksismodel, og én af udfordringerne er, at 

den ikke er handlingsvejledende, foreskrivende (som den fusionære og polære 

model), men mestendels beskrivende. Således kan paragraffen fortolket med en 

større vægtning af techné være et udtryk for at forstå sammenhængen mellem 

teori og praksis som polær. Dermed udfordres intentionerne i Studieordningen og 

Bekendtgørelsen om en dialektisk teori- og praksismodel af studerendes og/eller 

vejlederes mere handlingsorienterede praksisser og teori- og praksisforståelser. 

INTERPELLATION AF PRAKTIKKEN OG PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET 
Denne spænding mellem ”professionsrettet viden” og ”kvalificering til 

universitetet” kan også betragtes som et udtryk for læreruddannelsens efterlevelse 

af Bolognaprocessens mål. Højrup (2002, 2003) kalder det en interpellation af det 

danske uddannelsessystem til internationale standarder, når der fra  

Læreruddannelsesloven fra 1991 (Undervisningsministeriet 1991) til loven i 1997 

indføres et ”Professionsbachelorprojekt” med brug af ”videnskabelig metode” 

(Undervisningsministeriet 1997), hvilket yderligere slås fast med loven fra 2006 

(Undervisningsministeriet 2007) med inddragelse af ”forskningsresultater” (Thejsen 

and Rasch-Christensen 2011). Med Bolognaprocessens målsætning om mobilitet 

mellem uddannelse i og mellem medlemslandene (EHEA 2012) og i forlængelse 

deraf Undervisningsministeriets bestemmelse af de Mellemlange Videregående 

Uddannelser som Professionsbacheloruddannelser (Undervisningsministeriet 2009) 

fordres et krav om, at de studerende forholdsvis let kan optages på en 

kandidatuddannelse efter bestået Professionsbacheloruddannelse. Det betyder 

konkret i forhold til praktikfaget, at der med Læreruddannelsesloven fra 2006 er 

indført en centraliseret præcisering af en række kompetencemål med 

læreruddannelsen. Praktikfagets identitet er på uddannelsesstedet karakteriseret 

ved to centrale kompetencer: 

”Dels praktisk/pædagogisk kompetence, der retter sig mod lærerens arbejde 

med børn og unge, dels analytisk kompetence, der retter sig mod at 

undersøge egen og andres praksis med henblik på en fortsat udvikling” 

(University College Sjælland 2010: 20). 
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Denne identitet for faget udmøntes i otte overordnede mål for praktikken og 

formuleres som kompetencer, den studerende forventes at opnå. Af 

studieordningen fra uddannelsesstedet fremgår det, at målet er, at den studerende 

opnår kompetence til at ”planlægge, gennemføre og begrunde undervisning, 

herunder træffe beslutning om formålstjenlige undervisnings-, arbejds- og 

organisationsformer”, og at den studerende kan inddrage ”professions-, udviklings- 

og forskningsforankret viden” (University College Sjælland 2010: 20). I forhold til 

Læreruddannelsesloven fra 1997 er faget Praktik derved blevet beskrevet mere 

detaljeret, idet det til sammenligning fremgår af Bekendtgørelse om uddannelse af 

lærer til folkeskolen fra 1997, at ”den studerende med udgangspunkt i de skoler, 

hvor praktikken finder sted, alene og i samarbejde med andre kvalificerer sig til at: 

Planlægge, gennemføre og vurdere undervisning” (Undervisningsministeriet 1997). 

Det er karakteristisk for 1997-loven, at der ”tages udgangspunkt i de skoler, hvor 

praktikken finder sted”, og at der således medtænkes den konkrete situerede 

erfaring (topos), ligesom flere temaer og problematikker er gjort konkrete 

indholdsmæssigt. 2006-loven er i den forbindelse mere abstrakt og muliggør i 

henhold til Bolognaprocessen, at den enkelte kan rejse fra sted til sted, land til land 

og måles på samme eksamensbevis og potentielt indgå hvor som helst som person i 

kraft af et individualiseret arbejdsmarked, med tilpasning til forskellige nationale 

uddannelser og vilkår i øvrigt.  

Denne tendens fremgår også af Aftaleteksten og regeringsudspillet om den ny 

læreruddannelse med sprogfag, internationalisering, individualisering og 

målbeskrivelse i kompetencebegreber i fokus (Uddannelsesministeriet 2012; 

Uddannelsesministeriet 2012; Følgegruppen for ny læreruddannelse 2012). En 

generel forskel mellem 1997- og 2006-loven er således skiftet fra, at de studerende 

skal ”kvalificere” sig til fx at ”varetage almene læreropgaver”, til at den studerende 

med 2006-loven skal opnå ”kompetence” til fx at ”a) planlægge, gennemføre og 

begrunde undervisning, herunder træffe beslutning om formålstjenlige 

undervisnings-, arbejds- og organisationsformer med inddragelse af it”. Skiftet fra 

målbeskrivelsen i kvalifikationer til kompetencer antyder større orientering imod 

praksis, men det indtryk nuanceres, hvis man betragter først betydningerne af 

ordene kvalificering og kompetence og dernæst sammenholder 

kompetencebegrebets anvendelse i uddannelsesstedets taksonomiske progression 

(UCSJ 2010: 3) med læreruddannelsens generelle højnede adgangskrav og 

eksaminationskrav (Undervisningsministeriet 2007). I et stats- og 
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livsformsperspektiv forbedrer alt dette vilkårene for studerende med 

karrierelivsformen, hvilket uddybes herunder.  

Kvalifikationer eller kompetencer? 

Jf. Den Store Danske, Gyldendals åbne encyklopædi (Gyldendal 2012), betyder at 

”kvalificere, (lat. qualificare, af qualis hvordan +-ficere), gøre egnet el. fortjent til 

noget, fx til at opnå en bestemt stilling el. til at gå videre i en sportsturnering”. En 

kvalificering betegner således et formelt niveau, som giver en bestemt adgang til et 

bestemt område men beskriver ikke, hvilke evner den kvalificerede har. Til 

sammenligning betyder ”kompetence, (af fr. compétence, af lat. competentia, af 

competere 'passe sammen, være egnet', af kon- og petere 'stræbe efter, forlange'), 

kunnen, dygtighed”. Kompetence dækker både over, at den kompetente har 

opnået et formelt niveau, der gør vedkommende egnet, men det betegner også en 

kunnen. At skifte beskrivelsen af målsætningen som en kvalificering med 

praktikken (og professionsbacheloruddannelserne generelt) ud med en 

kompetence i skiftet fra Læreruddannelsesloven 1997 til 2006 betegner således 

umiddelbart et skifte fra en mere formalistisk til en mere praktisk målsætning med 

uddannelsen. Denne opfattelse bekræftes af Uddannelsesminister Morten 

Østergaards udspil om en ny læreruddannelse, hvor ”en detaljeret, politisk 

regulering baseret på ”Hvad har du været igennem?” [er skiftet] til styring baseret 

på ”Hvad kan du?””(Uddannelsesministeriet 2012: 2).  

Denne praktiske målsætning betegner imidlertid ingen praktisk vending i 

forståelsen af læreruddannelsen, dvs. en forståelse af de studerendes læring, som 

tager udgangspunkt i sociale læringsfællesskaber (Schön 1987; Dreier 2002; Lave 

2002; Dreyfus 2002a), men betegner snarere, at indholdet af, hvad de studerende 

skal kunne efter uddannelsen, skal være mere målbart, jf. Bolognaprocessens mål 

om akkreditering af medlemslandenes uddannelser. Dette fremgår også af 

praktikkens detaljerede målsætning, hvor praktikken i hvert studieår er udmøntet i 

en række CKF’er, som markerer uddannelsens progression i forbindelse med 

praktikken, hvilket opsummeres i uddannelsesstedets studieordning, som anvender 

følgende taksonomi og afspejler Bekendtgørelsens beskrivelse af progressionen i 

uddannelsens fire praktikker (Undervisningsministeriet 2007): 

”Gennem læreruddannelsens praktikforløb skal du leve op til en progression, 

der i oversigtsform kan beskrives således: 1. år: Nysgerrig deltager / 2. år: 

Aktiv medspiller / 3. år: Selvstændig initiativtager / 4. år: Professionel udøver 

og rammesætter” (UCSJ 2010: 3). 

http://www.denstoredanske.dk/Samfund%2c_jura_og_politik/Sprog/Fremmedord/Sammens%c3%a6tningsled/kon-
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Denne taksonomi anvender i grove træk de samme trin som Dreyfus & Dreyfus’ 

sociale læringsteori fra 1) novice, 2) avanceret begynder, 3) kompetence, 4) 

dygtighed, 5) ekspertise, 6) mester og 7) visdom (Dreyfus 2002a; Dreyfus and 

Dreyfus 2002c), idet praktikkens målsætninger fra nysgerrig til professionel 

umiddelbart beskriver de fire første niveauer i taksonomien gennem en øget 

inddragelse af den studerende i praktikstedets praksis. Praktikkens detaljerede 

CKF’er for hvert studieår og taksonomi fra nysgerrig deltager, aktiv medspiller, 

selvstændig initiativtager og professionel udøver og rammesætter udtrykker den 

samme trinvise læring som Dreyfus’ taksonomi, men denne taksonomi medfører en 

individualiseret forståelse af læring, som Dreyfus & Dreyfus er blevet kritiseret for 

af blandt andre Dreier (2002). Ifølge Dreier overser Dreyfus & Dreyfus både den 

kontekstuelle betydning for individets læring men også individets personlige 

læringsbane, og en taksonomi fra novice til ekspert eller nysgerrig til professionel 

kommer fejlagtigt til at antage, at man kan forstå de studerendes læring 

uafhængigt af kontekst og baggrund.  

Følger man Dreiers teori (Dreier 2002), kan vekseluddannelserne i eksplicit grad 

forstås gennem social læringsteori, idet de studerendes personlige deltagerbaner 

på og mellem uddannelses- og praktiksteder er afgørende for at forstå, hvordan og 

under hvilke betingelser de studerende lærer at blive lærer – også efter de første år 

efter uddannelsen (Lindhart 2007). Det er i den henseende ikke muligt at isolere de 

personlige deltagerbaner til taksonomiske niveauer, der er adskilt fra hinanden, 

hverken under forberedelsen, gennemførelsen eller evalueringen 

(Professionsopgaven) af praktikken, fordi praksis både på praktik- og 

uddannelsessteder fordrer en stillingtagen og handlen af den studerende på 

baggrund af den studerendes personlige og kontekstafhængige erfaringer fra 

praktik- og uddannelsesstedet samt vedkommendes øvrige liv, som CKF’er eller 

taksonomien ikke kan adskille. Ved at forudsætte at praksis findes både på praktik- 

og uddannelsesstedet, kan man sammenfatte denne skelnen således: Praksis 

skelner ikke mellem kompetencer men beder om at handle. Taksonomien beder 

ikke om at handle men skelner mellem kompetencer. Så til forskel fra social 

læringsteori, jf. Dreier (2002), understreger taksonomien nærmere en 

individualisering af de studerende og en abstraktion fra praksis på praktikstedet, 

hvorved målbarheden af praktikfaget lettes, jf. Bolognaprocessens mål (EHEA 

2012). Individualiseringen af de studerende og abstraktion fra praksis reducerer 

parametrene i akkrediteringen af uddannelsen. Dette understøttes af, at hver 

praktik i Læreruddannelsesloven fra 2006 skal bestås ved en intern eksamen på 
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baggrund af Professionsopgaven i modsætning til Læreruddannelsesloven fra 1997, 

hvor kun den fjerde praktik var en bedømmelsespraktik (Undervisningsministeriet 

1997: § 18, Undervisningsministeriet 2007: § 52). 

Med hensyn til de øgede analytiske krav i det skriftlige arbejde så skal den 

studerende ifølge Læreruddannelsesloven fra 1997 kvalificere sig til: ”Skriftlig og 

mundtlig kommunikation af egne lærererfaringer”, hvilket i 2006-loven ændres til, 

at den studerende gennem praktikfaget og Professionsopgaven skal opnå 

kompetencer til at ”analysere undervisning og læring med henblik på udvikling af 

egen undervisning og skolens virksomhed som helhed med inddragelse af 

professions-, udviklings- og forskningsforankret viden”. Praktikfaget har i den 

sammenhæng fået højnet sin status i forhold til tidligere læreruddannelseslove 

gennem krav om beståelse af hver praktik, en øgning i detaljeringsgraden af 

praktikfagets formål i Fagets identitet, Mål som kompetencer og CKF’er generelt for 

faget og specifikt for studieåret og ikke mindst en generel øgning af 

læreruddannelsens analytiske krav til praktikfaget i målsætningen om de 

studerendes kompetencer i skriftlig vurdering af praktikken gennem 

Professionsopgaven (Undervisningsministeriet 2007). Professionsopgaven afleveres 

efter hver praktik og repræsenterer en progression gennem uddannelsen ved at 

arbejde med de samme emner på et højere og højere niveau hen imod 

Professionsbachelorprojektet, hvor målene til den studerendes kompetencer 

indbefatter brug af ”videnskabelig metode” (Undervisningsministeriet 2007; 

University College Sjælland 2010). Med Professionsopgaven ses altså en i 

akademisering af praktikfaget, der kommer til udtryk ved, at de studerende 

eksamineres i opgavens analyse af praktikerfaringer med ”inddragelse af relevant 

teori, begrundede vurderinger samt fremadrettede handlingsforslag”. Dette sker på 

en baggrund af øgede adgangskrav til uddannelsen med 2006-loven og 

konsolidering af krav om ”videnskabelige metoder”, inddragelse af 

”forskningsresultater” samt ”udvikle og anvende ny professionel viden” 

(Undervisningsministeriet 2007: § 10, § 17).  

Hjort (2008) argumenterer for, at kompetencebegrebets indførelse trods en øget 

tilegnelse af viden og legitimering af professionerne i den offentlige sektor også 

medfører en hierarkisering gennem krav om dokumentation. Lærere, 

sygeplejersker o.a. medarbejdere i den offentlige sektor bliver således ikke entydigt 

deprofessionaliseret, hævder Hjort, for selvom New Public Management indebærer 

øget kontrol og personlig karriereplanlægning, så indebærer de også muligheder 
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for at skabe ny viden om arbejdet med mennesker og derved en mulighed for at 

positionere sig selv (Hjort 2008: 47). Ifølge Uddannelsesleder S indebærer 

læreruddannelsen fra 2006 en ”elevgørelse”, som de på uddannelsesstedet finder 

uhensigtsmæssig. Gennem studieordningen og særligt i forbindelse med 

praktikfaget tilstræber uddannelsen derfor at identificere de lærerstuderende som 

studerende ved at betone deres individuelle ansvar for egen uddannelse.  

Uddannelsesleder S mener, ”at der er jo tegn i den nye læreruddannelse på en 

elevgørelse, fx sådan noget med at der er indført mødepligt på første år”, men at 

de på uddannelsesstedet prøver at få de studerende til at være ”dagsordenssætter, 

når de er i praktikken og vi skal have det her professionsmøde, mellem praktiklærer, 

studerende og underviser” (interview, Uddannelsesleder S., dec. 2010). Hun 

opfatter altså dele af læreruddannelsen fra 2006 på en måde, der identificerer de 

studerende som elever og derved uddannelsen som en skole, der administrerer 

ansvaret for elevens/den studerendes tilstedeværelse og i sidste ende tilegnelsen 

af de intenderede kundskabsformer. ”Elevgørelsen” kan imidlertid også betragtes 

som et dokumentations- og registreringsredskab, der, som Hjort hævder, er en del 

af kompetencebegrebets implikationer. Uddannelseslederens stræben efter at 

identificere de lærerstuderende som studerende kan ses som udtryk for at forsøge 

at dreje indholdet af kompetencebegrebet hen imod en praksisorientering og en 

identificering af de studerende som ansvarlige for deres egen uddannelse.  

Hjorts konklusioner understøtter, at i et stats- og livsformsperspektiv er særligt 

øgede analytiske krav, krav om dokumentation, øgningen af mobiliteten mellem 

Professionsbacheloruddannelser til kandidatuddannelser og en individualisering af 

læreruddannelsen et forbedret vilkår for karrierelivsformen. Det fremmer 

karrierelivsformens forståelse af uddannelsens mål (Højrup 2002, 2003) og gør den 

mere attraktiv, når den giver bedre adgang til mere komplekse opgaver og er 

struktureret ved målbarhed og gennemskuelighed. Den særlige form for 

praksisorientering, som følger af målbeskrivelsen i kompetencer, kan således 

forstås som en strukturelt kulturbetinget forståelse af praksis, som kan genfindes i 

karrierelivsformen. Dermed forstås praksisorientering i forhold til 

karrierelivsformen som praksis, hvilket vil sige, at akademiseringen af praktikfaget 

teleologisk opfattes som hensigtsmæssige midler til at opnå mål om øget 

praksisorientering, og at akademiseringen kausalt er den årsag, som betinger 

praksisorienteringen som virkning (Højrup 1995, 2002, 2003). Ifølge Højrup 

indebærer en livsforms praksis en etnocentrisk vurdering af andre former for 
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praksis, som de findes i den selvstændige livsform, lønarbejderlivsformen og den 

personorienterede livsform. I skiftene fra læreruddannelseslovene fra 1991, 1997 

og 2006 kommer dette til udtryk gennem læreruddannelseslovenes interpellation 

med Bolognaprocessens akademiske krav og dermed som karrierelivsformens kritik 

af andre livsformers måder at forstå læreruddannelsens indhold og organisering på. 

Som jeg vil pointere i afsnittet herunder, er den danske læreruddannelse i praksis 

slet ikke entydigt interpelleret i henhold til akademiske krav og mobilitet. Måske 

snarere tværtimod. 

Karrierelivsformens særlige praksisorientering kan dog yderligere tydeliggøres 

gennem kontraster til både den selvstændige livsform, lønarbejderlivsformen og 

den personorienterede livsform. I 2006-loven om faget praktik fremmes vilkårene 

for karrierelivsformens analytiske interesser gennem mål om ”formålstjenlige… 

organisationsformer… og evalueringsmetoder” samt mål om at ”analysere 

undervisning… med henblik på udvikling af egen undervisning og skolens 

virksomhed… med inddragelse af… forskningsforankret viden”. Dermed bliver 

karrierelivsformens praksisbegreb om øget afstand til den konkrete praksis samt 

øgede krav til refleksion og akademisering imødekommet. Disse står i kontrast til 

1996-loven om faget praktik, hvor den selvstændige livsforms, 

lønarbejderlivsformens og den personorienterede livsforms vilkår fremmes gennem 

mål om, at udgangspunktet for praktikken er ”de skoler, hvor praktikken finder 

sted”, hvor den studerende skal lære at ”varetage almene læreropgaver” og ”indgå 

aktivt i skolens daglige virksomhed” i ”samarbejde med elever om målsætning, 

læringsansvar og tilrettelæggelse af undervisningsforløb”. I 1996-loven gives 

således bedre vilkår for at forstå praktikfagets situative, praksisnære og 

kontekstsensitive form, som i forskellig grad præger den selvstændige livsforms, 

lønarbejderlivsformens og den personorienterede livsforms interesser for 

henholdsvis at indgå aktivt, ansvarligt og engageret i skolens virksomhed, at 

varetage ikke nærmere definerede læreropgaver samt at samarbejde med eleverne 

om undervisningsforløb. Det kendetegner således 1996-loven vedrørende 

praktikfaget, at de studerende skal opnå kvalifikationer, som i højere grad end i 

2006-loven er knyttet til den konkrete praksis, som de læres i, samt at refleksions- 

og dokumentationskravene tilsvarende er mindre.  

Kompetencebegrebets praksisorientering fremstår således som en strukturelt 

kulturbetinget forståelse, der er kendetegnet ved, at midlerne er en detaljering af 

praktikfagets mål, en øget individualisering og målbarhed men ikke mindst et 
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arbejde med praktikerfaringer, der tager udgangspunkt i forskningsresultater hen 

imod målene om øget mobilitet og akademisk karriereudvikling. Praktikfagets mål 

beskrives kun fra læreres og studerendes side og ikke som mål for Folkeskolen, og 

dermed åbnes op for detaljeret styring af læreruddannelsen, som her fremstår som 

en mulighed for personlig udvikling på baggrund af viden. 

I alle livsformer findes alle kundskabsformer. Lønarbejderlivsformen og den 

selvstændige livsform kendetegnes imidlertid særligt ved at være skabende, 

produktive og manipulerende af stof hen imod tilvejebringelsen af nye artefakter, 

hvilket særligt kundskabsformen téchnê beskriver. På samme måde som 

spændingen mellem thêorêsis og phrónêsis i praktikfaget og 

Professionsbachelorprojektet er der en lignende kontrast mellem 

karrierelivsformen og den personorienterede livsform. Hvor lønarbejderlivsformen 

og den selvstændige livsform er relativt fælles om téchnê, da er der en klar 

modsætning mellem de særligt kendetegnende kundskabsformer i 

karrierelivsformen og den personorienterede livsform om henholdsvis thêorêsis og 

et ideal om phrónêsis. Læreruddannelsen i almindelighed og praktikfaget samt 

Professionsbachelorprojektet i særdeleshed indeholder alle kundskabsformer, men 

den øgede akademisering skaber forbedrede vilkår for karrierelivsformen ved at 

intendere øgede mål om den akademiske thêorêsis, hvilket øger distancen til 

praksis ved at opprioritere en observerende, beskrivende form for kundskab i 

kontrast til en deltagende og overvejende kundskabsform som i phrónêsis. 

Hvis man sammenligner interpellationen af Bolognaprocessen i Danmark med 

Norge og Sverige, så medfører den imidlertid langt fra nogen entydig 

akademisering af læreruddannelsen eller af Professionsbacheloruddannelserne i 

disse lande.  

Undervisningens forskningsmæssige rammer  

I både Danmark, Norge og Sverige har professionsuddannelserne været 

konfronteret med samme mål i Bolognaprocessen (EHEA 2012) om at øge 

mobiliteten mellem professions- og universitetsuddannelserne. Men selvom man i 

alle tre lande på sin vis har placeret professionsuddannelserne på dertil oprettede 

University Colleges, så har man alligevel mødt Bolognaprocessens målsætninger på 

forskellige måder med hensyn til uddannelsernes forskningsmæssige forankring 

(Rasmussen 2009). I Norge varetages professionsuddannelserne på en Høgskole, 

som tilbyder undervisning både på bachelor-, master- og ph.d.-niveau med dertil 

ansatte professorer og andet videnskabeligt personale, og her praktiseres den 
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forskningsmæssige forankring af alle undervisere på professionsuddannelsen 

gennem en fast forskningstid som fx på Akershus og Oslo Høgskole (HIOA 2012). 

Der er en lignende model i Sverige, hvor professionshøjskolerne også varetages af 

en Högskola som fx i Malmö (MAH 2012). Her har underviserne ikke blot 

forskningstid, men det er et krav til ansøgerne, at de skal have en ph.d.-

uddannelse, og uddannelsen er organiseret som et universitet eller som en del af et 

universitet, hvilket i Göteborg vil sige, at fx læreruddannelsen er fysisk placeret på 

universitetet og varetages af Institutionen för didaktik och pedagogisk profession 

på Göteborg Universitet, hvor undervisere på læreruddannelse og 

universitetsunderviserne er en del af samme institut (GU 2012).  

I modsætning hertil har man i Danmark valgt, at forsknings- og udviklingsarbejdet 

på Professionshøjskoler er organiseret i centrale Forsknings- og 

udviklingsafdelinger, fx i University College Sjælland (UCSJ 2012), som samarbejder 

med tekniske, sundhedsvidenskabelige og pædagogiske institutter og fakulteter på 

en række universiteter. De samarbejder blandt andet om uddannelsen af ph.d.er, 

som professionshøjskolerne ikke selv varetager uddannelsen af og ikke selv har 

ansatte professorer til, ligesom underviserne på fx læreruddannelsen formelt ikke 

har forskningstid og ikke selv nødvendigvis bedriver forskning som en del af deres 

ansættelse. Aftalen om en ny læreruddannelse i Danmark gentager, at den hverken 

skal være femårig eller lægges under universiteterne, idet Uddannelsesministeren 

hævder, at den dermed ”risikerer … at akademisere uddannelsen og gøre den for 

teoretisk” (Fuglsang 2012). Dermed udelader regeringsudspillet kun at følge ét 

punkt, som Følgegruppen for den ny læreruddannelse med sin rapport kom frem 

til, nemlig at læreruddannelsen skal gøres forskningsbaseret (Følgegruppen for ny 

læreruddannelse 2012).  

Dette har også Danmarks Lærerforening argumenteret for, blandt andet ved at 

henvise til 2012 The International Summit on the Teacher Profession og en rapport 

fra OECD som konkluderer, at der er stigende behov for at øge de 

lærerstuderendes kompetencer (Education 2012; Lange 2012; Schleicher 2012). På 

baggrund af EVA’s evaluering af læreruddannelsen og Censorformandskabets 

rapport konkluderer følgegruppen, at læreruddannelsen lever op til krav om 

undervisernes uddannelsesniveau, at undervisningen i vidt omfang er 

vidensbaseret, og at det med hensyn til inddragelse af ny viden går i den rigtige 

retning. Det pointeres dog også, at undervisernes uddannelseskrav ligger lavere 

end i Canada, Singapore og Finland, at der ikke er tilstrækkelig fagdidaktisk 
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forskning i alle læreruddannelsens fag, og at inddragelsen af ny viden er mere 

personafhængig end systematisk (EVA 2003; Censorformandskabet 2010; 

Rasmussen, Bayer et al. 2010; Følgegruppen for ny læreruddannelse 2012). Dermed 

konkluderer Følgegruppen, at der trods den delvise efterlevelse af målene med 

Læreruddannelsesloven 2006 er behov for at gøre læreruddannelsen 

forskningsbaseret på baggrund af en 4-årig uddannelse på professionshøjskoler, og 

Følgegruppen anbefaler således blandt andet: At der skal stilles øgede krav til 

undervisernes kompetencer på læreruddannelsen (en vis andel af underviserne 

skal have forskeruddannelse eller tilsvarende). At professionshøjskolerne skal have 

ret til og mulighed for at drive egen forskning på lige fod med relevante 

forskningsinstitutioner for at kunne inddrage forskning i undervisningen samt 

ansætte ph.d.er uden de incitamenter, som findes på universiteterne 

(Følgegruppen for ny læreruddannelse 2012: 57).  

Det betyder imidlertid ikke, at man mener, at læreruddannelsen skal flyttes over på 

universiteterne, ”for [det] har de hverken ressourcer eller kompetencer til”, som to 

af Følgegruppens medlemmer, Jens Rasmussen og Lars Qvortrup, hævder 

(Rasmussen and Qvortrup 2012). Finn Held (2012: 33) kritiserer imidlertid 

Følgegruppens anbefalinger om ”deregulering” og ”professionsrettede 

kompetencer” som ”behaviorisme” og ”adfærdsteknologi” og betegner 

Følgegruppens analyser som fejlagtige og mangelfulde blandt andet ved at referere 

til Ove Kaj Pedersens analyser af fjernelsen af ”det personlige” fra Folkeskolens 

formål anno 2006. Peter Kemp (2012: 5) angriber ligeledes forslaget om at gøre en 

ny læreruddannelse forskningsbaseret ved at spørge: ”Hvad er det for et højere 

niveau, man tilstræber? Det er et niveau, der er rent redskabsorienteret. Dvs. man 

skal kunne skrive og regne. Men hvad med samfundskundskab, litteratur, historie 

og religion? Det siges der intet om”. Derved sigtes ikke mindst på, at 

”almendannelsen hverken findes i ånd eller bogstav” i oplægget til den ny 

læreruddannelse. Lars Qvortrup (2012: 9) finder dog intet belæg for at kritisere 

almendannelsens fravær i oplægget til den ny læreruddannelse og hæfter sig ved, 

at det empiriske og normative nødvendigvis må kombineres 

(Undervisningsministeriet 2006; Held 2012; Kemp 2012; Pedersen 2012; Qvortrup 

2012). 

Til trods for denne diskussion om almendannelse og adfærdsteknologi så giver 

diskussionen et samlet indtryk af, at der er to forskellige svar på den samme 

udfordring fra Bolognaprocessen vedrørende forvaltningen af en forskningsmæssig 
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forankring i professionsuddannelserne til fremme af mobiliteten mellem 

professions- og universitetsuddannelser, idet man i Norge og Sverige forankrer 

undervisningen i undervisernes professionsforskning, mens man i Danmark fortsat 

adskiller undervisningen og forsknings- og udviklingsafdelingerne. De to praksisser 

er derved enige om målet men uenige om midlet, idet man i Norge og Sverige 

forstår de mobilitetsfremmende midler som forskningstid på uddannelsen og 

derved forbinder forskning og professionsuddannelsens undervisning, mens man i 

Danmark forsker i uddannelsen og derved fortsat bevarer en forskel mellem 

forskning og professionsuddannelsens undervisning. På trods af disse forskellige 

syn på midler har man i Danmark fortsat intentioner om inddragelse af 

forskningsmæssige resultater, som det fx fremgår af Bekendtgørelsen 

(Undervisningsministeriet 2007) og Studieordningen (University College Sjælland 

2010). 

Selvom midlerne hen imod de samme mål er andre end i Norge og Sverige, så 

forvaltes de også forskelligt i Danmark – selv på den samme professionshøjskole. 

Det fremgår fx ved at sammenligne det observerede læreruddannelsessted med 

sygeplejerskeuddannelsen, hvor de studerende modtager undervisning i 

videnskabsteori og videnskabelig metode på forskellige måder. På den observerede 

læreruddannelse i 2011 er der et kortere forløb på omtrent to oplæg og to 

forelæsninger om Professionsbachelorprojektet generelt og videnskabsteori,19 

mens man på sygeplejerskeuddannelsen på den samme professionshøjskole 

underviser de studerende i et selvstændigt fag i 9. modul ”Videnskabsteori og 

forskningsmetodologi”, som udgør 5 ECTS-point (Undervisningsministeriet 2008). 

Denne forskel kan hænge sammen med, at sygeplejerskeuddannelsen har en 

national studieordning, som er nedfældet som Bilag 2 i Bekendtgørelsen for 

sygeplejerskeuddannelsen i modsætning til læreruddannelsen, som har regionale 

studieordninger og derved en selvstændig mulighed for at fortolke, hvordan 

undervisningen i videnskabsteori skal varetages.  

Dermed er læreruddannelsens indhold, organisering og strukturelle placering i 

Professionshøjskoler med uddannelsesstedernes regionale studieordninger ikke 

entydigt fremmende for akademiske arbejdsmetoder, arbejde med 

forskningsresultater eller udviklingen og anvendelsen af professionsrettet viden. 

                                                           
19

 Uddannelseslederen planlægger varetagelsen af videnskabsteori og metode i forbindelse 
med de fjerdeårsstuderendes Professionsbachelorprojekt i 2012 som en projektuge med 
dette særlige fokus (samtale, Uddannelsesleder, maj 2012). 
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Der forekommer i stedet at være en modsætning mellem de akademiske 

intentioner og den praktiske udformning af læreruddannelsens strukturelle vilkår i 

den statslige beskrivelse af akademiske mål med uddannelsen men også en 

manglende akademisering af undervisernes uddannelse og arbejdstid som i Sverige, 

ligesom der på uddannelsesstedet er tilsvarende akademiske mål som på 

sygeplejerskeuddannelsen men ikke afsættes samme undervisningsmængde i 

videnskabsteori og metodologi. Det er intentionen, at videnskabelig metode skal 

være en del af praktikfaget, Professionsopgaven og særligt 

Professionsbachelorprojektet, men der er begrænset undervisning i, hvordan de 

studerende skal indsamle eller analysere empirien videnskabeligt, idet 

feltarbejdeteknik, forskningsmetode og forskningsmetodologi er ikke en del af 

undervisningen på læreruddannelsen hverken ifølge Bekendtgørelsen eller 

studieordningen.  

Karrierelivsformen har således ikke entydigt gode vilkår på læreruddannelsen, som 

den realiseres, og analyserne på uddannelsesstedet af undervisningen, 

praktikforberedelsen samt praktikopholdene viser, at der i modsætning til de 

akademiske intentioner i Bekendtgørelser og studieordninger forekommer at være 

bedre vilkår for den personorienterede livsform, den selvstændige livsform og 

lønarbejderlivsformen, som ikke opfatter forholdet mellem arbejde og fritid ud fra 

en et spørgsmål om personlig karriere, mobilitet eller adgangen til en 

kandidatuddannelse men forholder sig til læreruddannelsen ud fra spørgsmål om 

henholdsvis medmenneskelige værdier, lønsomhed og arbejdstid/fritid, og disse tre 

livsformer er således på forskellig vis rettet mod sammenhængene mellem 

uddannelsen og arbejdet frem for karrierelivsformens rettethed mod uddannelse 

og karriere/mere uddannelse. 

KROP, TID OG STED PÅ UDDANNELSESSTEDET 
De strukturelt kulturbetingede opfattelser af læreruddannelsens praksis; 

mål/midler, årsager/virkninger (Højrup 2002) samt hvilket indhold og vægtning af 

kundskabsformer, uddannelsen har eller bør have, er også et spørgsmål om, 

hvordan uddannelsens konkrete undervisning manifesterer en stemning eller et 

miljø for, hvad det vil sige at være lærer, som de studerende kropsliggør ved at 

færdes i, handle, modtage og deltage i uddannelsesstedets kultur. Det antages 

således i den teoretiske referenceramme, at uddannelsesstedets fysiske indretning 

ikke blot udgør et klinisk renset rum og tid, som de studerende og deres 

undervisere findes i – hvad man i det antikke Grækenland kaldte chora og chronos 
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– men derimod indeholder traditioner, erfaringer, mønstre, vaner etc., som stedet 

ikke blot modtager fra de studerende, men som stedet også giver videre til de 

studerende og undervisere således, at de handler hensigtsmæssigt i forhold til 

stedets kultur i både sted og tid, hvilket Aristoteles kaldte henholdsvis topos og 

kairos (Aristoteles 1995, 1957). Dermed analyseres i afsnittet herunder, hvordan de 

studerendes erfaringer og vaner er kropsliggjorte som umiddelbare oplevelser af 

mening ved en situation, hvilket Merleau-Ponty (2002) kaldte den intentionelle bue, 

samt hvordan de studerende er intentionelt rettet mod stedet, men også hvordan 

stedet er rettet imod de studerende (Casey 2010). I et kropsfænomenologisk 

perspektiv handler uddannelsens intenderede og praktiserede kundskabsformer 

således om oplevelsen af mening i krop, tid og sted.  

Læreruddannelsesstedet ligger få minutters gang fra togstationen ved siden af 

VUC-uddannelsen og bygninger fra et tidligere gymnasium, som nu bebos af et 

rådgivende ingeniørfirma. Der har været en læreruddannelse i byen i 130 år (Holm 

1957). Den blev i 2007 nedlagt som selvstændig institution efter at have været 

under et CVU og derefter blevet en del af et University College. Bygningerne er 

udvidet over flere omgange; først med en større etplanstilbygning, som indeholder 

undervisningslokaler, faglokaler, underviserkontorer, kantine, auditorium og efter 

den seneste ombygning også uddannelsesstedets administrative kontorer. Den 

ældre del af bygningen anvendes forsat til undervisningslokaler, faglokaler og ikke 

mindst til diverse fejringer i festsalen, men ellers optages en del af lokalerne i 

bygningen af andre uddannelser så som sprogskole og lignende, der i perioder har 

lejet sig ind i bygningen. Denne udvikling er tilkommet efter den seneste udbygning 

af uddannelsesstedet, hvor der er kommet flere undervisningslokaler til som en 

følge af, at Center for Undervisningsmidler (CFU) er flyttet ind på 

uddannelsesstedet i 2008. Dermed er der opstået et øget behov for 

undervisningslokaler til dennes efteruddannelsesafdeling. Disse 

undervisningslokaler løser også en del af uddannelsesstedets behov for blandt 

andet at kunne samle undervisningen af første årgang (forholdsvis) på én etage, 

således at de studerende ifølge uddannelseslederen gerne skulle opleve en større 

grad af genkendelighed, fællesskab og kontinuitet i de sociale sider af deres 

uddannelse (interview, Uddannelsesleder S, 16.12.2010).  

Umiddelbart ved siden af uddannelsesstedet er der for nylig opført et kollegium, 

som supplerer det ældre, der er udvidet til at inddrage den tidligere rektorbygning, 

hvor Sille bor. Uddannelsesstedet har som en del af de organisationsmæssige 
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omstruktureringer dels undgået at blive nedlagt, som naboseminariet ca. 60 km 

væk blev det i 2008, og dels bevaret ikke blot Center for Undervisningsmidler men 

også at få tilført en ny uddannelse til stedet, nemlig Pædagoguddannelsen, som i 

2009 er rykket ind i en del af lokalerne med studerende og undervisere. Ifølge 

uddannelseslederen har denne sammenlægning ført til række overvejelser over, 

hvordan uddannelserne fagligt og socialt på studerendes og underviseres niveau 

samarbejder og supplerer hinanden, hvilket uddannelseslederen udtrykker en 

række tanker om særligt vedrørende arbejdsklima, studieklima, motivation, 

engagement etc., som blandt andet har ført til, at der er undervisere, som 

underviser på begge uddannelser, fælles julefrokoster, fælles fredagsbar etc. 

(interview, Uddannelsesleder S, 16.12.2010).  

Læreruddannelsesstedet er således præget af en vis heterogenitet, idet der er 

undervisere, studerende, administrativt personale og konsulenter fra flere 

forskellige uddannelser samlet i den samme bygning, som giver et indtryk af liv, 

foranderlighed, tempo, ”kaos” (hvem hører til hvor, hvordan finder jeg mit lokale?), 

som må være forstærket af, at både pædagog- og læreruddannelsen oplevede en 

stigning i ansøgertallet i 2009 og 2010 med en stagnering i 2011. Til trods for denne 

mulige forvirring for andre studerende på uddannelsesstedet så fik jeg i forbindelse 

med vores møde lejlighed til at betragte det sted, som mine informanter opholdt 

sig i, når de var sammen, nemlig i ’Engelsk’-lokalet, som udgør et samlende og 

kulturelt identificerende sted for dem, der skal være engelsklærere. Det er også 

derfor oplagt, at det er dér, vi mødes for at tale om feltarbejdet. 

At lære engelsk ved at tale engelsk  

’Engelsk’ er lidt mindre end de øvrige undervisningslokaler og indrettet med særligt 

henblik på netop faget engelsk, idet lokalet dels har navnet ’Engelsk’ og dels 

indeholder flere reoler med bøger om at undervise i engelsk, opslagsværker på 

engelsk, engelsk litteratur af både moderne og klassisk art (observation, 

uddannelsessted, 17.12.2010). Dertil kommer, at faget Engelsk i Læreruddannelsen 

2007 er blevet anerkendt som et Obligatorisk Linjefag på 72 ECTS-point på linje 

med Dansk, Matematik, Natur/Teknik + Fysik/Kemi, hvorfor Engelsk må siges at 

være et markant og stort fag i Læreruddannelsen og i Folkeskolen 

(Undervisningsministeriet 2007). Så stort, at EVA i en rapport fra 2011 kunne 

dokumentere, at de Obligatoriske Linjefags størrelse var en succes for disse fag på 

bekostning af de mindre fag (EVA 2011). Der er således tale om et linjefag med en 

udtalt selvbevidsthed omkring fagets rolle og betydning, som de studerendes 
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læreridentitet bliver interpelleret til i bindestregsidentiteten ’engelsk-lærer’. Denne 

peger på dobbeltheden i uddannelsen og professionen; at man på én gang er 

specialist og generalist, hvori der ligger diskussioner om, hvilken der fx i 

bedømmelsen af Professionsbachelorprojektet er vigtigst, herunder ’hvad er en 

god lærer?’ En stærk linjefagsbevidsthed peger på, at det i forhold til engelsk drejer 

sig om at blive god til sit linjefag særligt; sprogsyn, grammatik, udtale, ordforråd og 

linjefagsdidaktik.  

Ydermere er praktikken indrettet af uddannelsesstedet således, at de studerende 

primært kommer i praktik i deres linjefag på tværs af klasser og ikke på tværs af fag 

i en bestemt klasse (University College Sjælland 2010). Sille og Tina er i praktik i 

engelsk, og de forbereder deres undervisningsplaner formuleret på engelsk, og det 

er på opfordring af praktiklærerne, at de begge oversætter dem til dansk, således 

at forældrene kan følge med. Ved at være i praktik i fag i stedet for i en klasse skal 

de studerende undervise i henholdsvis to og fire forskellige klasser, hvilket ifølge 

Praktikleder AG styrker de studerende i deres fag, men udfordrer deres overblik 

over de forskellige klasser, og det betyder ydermere, at Tina ikke kan have én 

praktiklærer men må have to. Hun får derfor to forskellige vejledninger under 

praktikken, hvis nærmere forhold og situation jeg kommer ind på senere.  

Da jeg møder informanterne første gang 17.12.2010, fortæller Underviser A, at der 

kun tales engelsk i undervisningen, og at det er et fundamentalt, didaktisk princip, 

som engelsklærerne på læreruddannelsen generelt forsøger at få de studerende til 

at indrette deres undervisning i praktikken efter også. Ideen er, at man lærer 

engelsk ved at tale engelsk – også ved at tale om at tale engelsk. De studerende 

læser således linjefagsdidaktisk litteratur, som analyserer og diskuterer dette 

princip, og som Sille og Tina henviser til i deres Professionsopgaver (Harmer 2007). 

Inden mødet har jeg siddet på gangen ude foran ’Engelsk’ og gennem den åbne dør 

hørt, hvordan alle både studerende og underviser talte engelsk sammen, og 

hvordan det nogle gange blev en udfordring at bruge normale kraftudtryk i 

forbindelse med en fortælling om en personlig oplevelse, fordi engelske vendinger, 

slang etc. tydeligvis faldt lettere for den studerende, som havde engelsk som 

modersmål til forskel fra de andre. Alligevel blev undervisningen og alle samtaler 

holdt i engelsk efter hver af de studerendes bedste evne. Det didaktiske princip om 

at tale engelsk så meget som muligt på uddannelsesstedet afspejler således ”Fagets 

mål” om at have sprogbrugeren i centrum som et middel til at udvikle generelle 

sproglige færdigheder hen imod at lære andre sprog og kulturel bevidsthed. Det er 
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netop dette princip i handling, som jeg hørte gennem den åbne dør uden for 

’Engelsk’, og som Underviser A, Sille og Tina fortæller mig om, når de beretter om, 

hvordan undervisningen forløber. Samme princip er gældende for faget engelsk i 

Folkeskolen på det trin, som Sille og Tina skal i praktik på.  

En del af CKF’erne for Engelsk på læreruddannelsen handler om den kulturelle 

dimension (University College Sjælland 2010), og således er de sproglige, 

grammatiske og udtalemæssige færdigheder både mål og midler for, at de 

studerende kan tilegne sig en tilstrækkelig viden til at blive lærere i engelsk. I 

studieordningen fremgår det, at ”kernen” i engelsk ikke er engelsk, men ”sprog og 

kultur i et fremmedsprogligt perspektiv” med ”sprogbrugeren… i centrum”, og som 

det første fremmedsprog i Folkeskolen har engelsk således ”en særlig forpligtelse til 

at arbejde med sproglig og kulturel bevidsthed” (University College Sjælland 2010: 

53). I Engelsk er målet således ikke bare det engelske sprog, kultur eller samfund; 

faget er i sig selv et middel til at udvikle en bevidsthed om den generelle omverden 

uden om Danmark for de studerende og derigennem deres kommende elever i 

Folkeskolen. Af Faghæfte 2 Trinmål for faget Engelsk efter 7. klassetrin hedder det, 

at undervisningen ”foregår på engelsk med stigende forventninger til, at eleverne 

også benytter sig af engelsk i klasse- og samarbejdssituationer… Eleverne arbejder 

med at: opnå viden om kultur- og samfundsforhold” (Ministeriet for børn og 

undervisning 2009).  

Noget som Silles elever tilsyneladende har forstået, idet en af dem svarer i en 

evaluering (Sille, Professionsbachelorprojekt – se bilag 7): 

 

Sille skriver noget tilsvarende, nemlig at engelsk er det ”første egentlige globale 

sprog i verdenshistorien”. (Professionsbachelorprojektet, Sille, s. 8). Denne 

vigtighed ved sproget, engelskfaget og ikke mindst sprogtilegnelsesteorien 

afspejles i undervisningen på engelskholdet. Jeg deltog ikke i 

engelskundervisningen inden praktikken men i fremlæggelserne af 

Professionsopgaverne efter praktikken (videooptagelse af fremlæggelser, 
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11.3.2011), hvor Underviser A’s præsentation af dagens program, de studerendes 

fremlæggelser af deres opgaver og de medstuderendes kommentarer alle var på 

engelsk. 

Der synes således at være en sammenhæng mellem henholdsvis fagets CKF’er 

vedrørende ”sprogbrug” og undervisningens praksis, idet underviserens og holdets 

fælles måde at være i undervisningen på understøttede, bekræftede og tilstræbte 

at genbekræfte det didaktiske princip om at lære engelsk ved at tale engelsk. Dette 

princip forekommer både Sille og Tina og de andre studerende på holdet at følge, 

men både under indkald under praktikken til en midtvejsevaluering i februar og 

under fremlæggelserne af Professionsopgaverne i marts fremgår det, at de 

studerende har problemer med at gennemføre princippet i praksis. De beretter om 

afgørende forskelle på udfoldelsesmulighederne for princippets praksis på 

uddannelsesstedet og på praktikstedet (observation af professionsmøde, 8.2.2011, 

videooptagelse af fremlæggelser, 11.3.2011, videooptagelser af eksamen 

8.6.2011).  

Dette uddybes senere, og hér vil jeg foreløbig konstatere, at Engelsk som fag og 

som praksis på uddannelsesstedet af Underviser A, Sille og Tina opleves i en 

sammenhængende, stærk selvforståelse, idet de og holdet generelt forekommer at 

være enige om, at engelsk ikke blot er et spændende og vigtigt fag, som de er glade 

for, men også at de omgiver sig med et lokale, bøger, undervisningsmaterialer, et 

princip om at tale engelsk så meget som muligt og eget faglokale samt en på stedet 

fastansat underviser, der tilsammen skaber en bestemt stemning af en stærk faglig 

identitet, når jeg taler med dem om deres fag og undervisningen. 

Faglokalet ’Engelsk’ 

’Engelsk’ emmer således af engelsk: Der tales, skrives, læses, diskuteres, 

analyseres, fortælles vittigheder og forstås på engelsk, og Underviser A spørger til 

de studerendes refleksioner over netop at være engelsklærer, når de fremlægger 

deres Professionsopgaver (observation af professionsmøde 8.2.2011, 

videooptagelse af fremlæggelser, 11.3.2011, videooptagelser af eksamen 8.6.2011) 

og ikke mere generelt til at være lærer i Folkeskolen, ligesom hun i juni 

(videooptagelser af eksamen 8.6.2011) spørger til Tinas sprogsyn, når hun er til 

eksamen i Professionsbachelorprojektet og ikke til de almendidaktiske overvejelser, 

som Tina fremlægger ved brug af den didaktiske relationsmodel fra Hiim og Hippe 

(Hiim and Hippe 1997).  
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Begge prøver foregår i ’Engelsk’, som er en samlende faktor, og de studerende på 

holdet kalder det ”vores rum”. ’Engelsk’ er i stedfænomenologisk forstand ikke 

primært et rum men et sted, idet Engelsk som faglokale og møblerede 

kvadratmeter for undervisning på en uddannelsesinstitution fortrinsvis må forstås 

som en kulturel begivenhed, der opsamler erfaringer om at blive engelsklærere og 

på de baggrunde intentionelt gør noget ved dem, der er på stedet. Det er en levet 

erfaring af at være en del af uddannelsesstedets topos, der kommer til udtryk, når 

de studerende på engelskholdet oplever ’Engelsk’ som ”vores rum”, dvs. et sted, de 

på én gang selv har skabt – det er jo ”vores” – og som samtidig har skabt dem – dér 

bliver de engelsklærere. 

Engelskholdets måder at være sammen på om at tale engelsk, uddanne sig til 

engelsklærer og sammen forstå og tale om engelsklærerens betydning for 

Folkeskolen er ikke blot en praksis i den forstand, at der er en homogenitet og en 

bevidsthed omkring mål og midler, årsager og virkninger (Højrup 2002) eller en 

tilegnelse af kundskabsformer uden at forstå disse som inkarnerede héxis, fordi de 

studerende kropsliggør engelsklæreren i en intuitiv og prærefleksiv forstand 

(Aristoteles 1957; Aristoteles 1995a; Merleau-Ponty 2002; Eikeland 2008; Casey 

2010). Det mest markante udtryk for dette er, at de studerende skifter deres 

modersmål ud og manifesterer engelsklæreren i et komplet sprog med 

grammatiske regler, sproglige vendinger, slangudtryk, forskellige engelskdialekter, 

formelle udtryk etc., som de ikke taler i en hakkende, tøvende eller på afventende 

måder, men har eller arbejder med at få indarbejdet som intuitive mønstre og 

vaner – både som et sprog, der tales, og som en didaktik om sprog, der skal 

undervises i.  

Hvis man følger Merleau-Ponty (2002), kan disse vaner både forstås som kropslige i 

en social, kulturel eller individuel forstand. Engelsklæreren, undervisningen og 

uddannelsesstedet – men særligt det miljø, som udgøres af engelskholdets samlede 

stemning af erfaringer, rammer, vilkår og idealer for, hvordan og hvorfor man 

underviser i engelsk – betinger de måder, hvorpå de studerende optræder ved at 

tale og tale om engelsk. Den kropslige vane kan imidlertid ikke adskilles fra også at 

være motoriske færdigheder, idet udtalelsen af sprogets tone, accentueringer og 

rytme beror på en kropslig, fysisk kunnen eller færdighed, og derved er 

’engelsklæreren’ også i denne forstand en praksis, som de studerende kropsliggør 

prærefleksivt, dvs. en bevidsthed om sprogets og engelsklærerens gøren som 
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endnu ikke reflekteret, men som er en forudsætning for refleksionen (Merleau-

Ponty 1964).  

Ifølge Merleau-Ponty (Merleau-Ponty 1964b) er sproget uadskilleligt fra kroppen, 

da det er fra kroppen, at sproget bliver til som lyde, og det understøtter i den 

forstand det fagdidaktiske princip i engelsk, når Merleau-Ponty pointerer, at talen i 

den hverdagslige levede forstand og ikke grammatikken i en formel og statisk 

forstand er det oprindelige udgangspunkt for sproget. Men på samme måde som 

lærerstuderende og deres kommende elever i Folkeskolen skal lære engelsk 

primært gennem talen men i en vekselvirkning med grammatikken, således forstår 

Merleau-Ponty også sprogets hermeneutiske dialektik som en vekselvirkning 

mellem den immanente tale og den transcendente grammatik. Det gør han 

imidlertid uden, at der derved forudsættes en dualisme mellem at udføre sproget 

og reflektere over sproget. Pointen er derimod, som det også fremgår af 

observationerne på engelskholdet, at tale og grammatik er forankrede i kropslige 

vaner, som sociale, kulturelle, individuelle men ikke mindst motoriske færdigheder. 

Det er netop gennem at tale engelsk, at de studerende både i deres egen 

undervisning og den, de skal praktisere selv, reflekterer over, hvordan sproget 

lyder, kan give mening til et udtryk og hænger sammen grammatisk. Det kan ses 

som udtryk for det, Gallagher hævder, er en hermeneutisk-fænomenologisk pointe 

hos Merleau-Ponty, nemlig at kroppen er sædet for fortolkningen og refleksionen 

(Gallagher 1992; Merleau-Ponty 2002).  

De studerende, som jeg møder på holdet, er begejstrede for faget, dets didaktiske 

udfordringer og særlige rolle i Folkeskolen. Af Silles og Tinas udsagn til vores første 

møde, holdets generelle måde at tale om sig selv på under indkaldet i februar 

(observation af professionsmøde 8.2.2011) og til fremlæggelserne af 

Professionsopgaverne i marts (videooptagelse af fremlæggelser, 11.3.2011) samt 

efter eksamen i juni giver de udtryk for, at de som et hold på ca. 20 studerende på 

tværs af stamhold og 3. og 4. årgang har etableret en form for fælles identitet som 

engelsklærere i Folkeskolen: Således var det første, Tina sagde til de ventende 

medstuderende og kæreste, da hun havde fået sin karakter efter den sidste 

eksamen i juni: ”Nu er jeg engelsklærer!” (observation, uddannelsessted, 8.6.2011).  

OPSAMLING  
I dette kapitel har jeg præsenteret en række indledende rammer for 

læreruddannelsen, praktikfaget og Professionsbachelorprojektet i form af 
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Bekendtgørelser, studieordninger og observationer af møder og undervisning og 

har analyseret disse i henhold til den teoretiske referencerammes fokus på 

kundskabsformer, kultur og kropslighed. Det har vist sig, at disse indledende 

rammer ikke blot beskriver og øger forståelsen af læreruddannelsens intenderede 

kundskabsformer, men også hvordan man kan forstå disse som udtryk for en 

praksis, der er forskellig fra, hvordan læreruddannelsen er organiseret i Norge og 

Sverige, særligt når det kommer til akademiseringen af læreruddannelsen, 

herunder karrierelivsformens vilkår for tilegnelsen af den akademiske thêorêsis. Det 

er yderligere vist, at linjefagets selvforståelse står stærkt hos de studerende og 

bliver materielt manifesteret i fagets lokale og i de studerendes inkarnerede 

praktisering af engelsk som en primær orientering for deres uddannelse, herunder 

professionsdannelsen og den akademiske dannelse. 

Dermed er der præsenteret en indledende ramme i kronologisk forstand for de 

studerendes vej til praktikken og efterfølgende Professionsopgave og 

Professionsbachelorprojektet, men inden de studerende når dertil, skal de 

forberede praktikken. I kapitel 2 analyseres således ikke indledningen til men 

overgangen mellem uddannelsessted og praktiksted – topos – hvorved der i højere 

grad end i kapitel 1 illustreres en modsætning mellem praktik- og 

uddannelsesstedernes intenderede og praktiserede kundskabsformer – logos. 

KAPITEL 2: OM AT GÅ FRA UDDANNELSESSTED TIL PRAKTIKSTED 
I dette kapitel analyseres de lærerstuderendes forberedelsesfase fra 

uddannelsesstedet til praktikstedet som en overgang fra én del af uddannelsen til 

en anden i den vekslen, som Professionsbacheloruddannelsen består af, og som de 

studerende nu står i. Denne overgang er i sig selv interessant, fordi de studerende 

konfronteres med, hvad de har lært, idet de nu skal bruge det. Derved 

repræsenterer forberedelsen til praktikken en relativ tydeliggørelse af, dels hvad de 

studerende har lært eller ikke har lært, og dels hvordan uddannelsesstedet og 

praktikstedet fra hver deres del af uddannelsens vekslen betragter de væsentlige 

indhold i læreruddannelsen. De studerendes konkrete position er netop denne 

overgang, og dér udarbejder de selv, og potentielt under vejledning af undervisere 

og praktiklærer, en undervisningsplan. Dennes udarbejdelse, indhold og 

modtagelse på praktikstedet udgør en del af udgangspunktet i de følgende analyser 

af, hvilke kundskabsformer underviserne, de studerende og praktiklærer fokuserer 

på, hvilke kulturelle strukturer, overgangen mellem uddannelsessted går hen over, 

og endelig hvordan overgangen som en forberedelse fra at gå fra et sted til et 



174 
 

andet ikke blot afspejler de studerendes pædagogiske refleksioner men også 

indebærer et kropsligt perspektivskifte fra studerende til lærer. 

Praktikkens organisering  

Inden de studerende påbegynder praktikken, har uddannelsesstedet skemalagt en 

praktikforberedelsesperiode på to uger, hvor den normale undervisning er aflyst, 

og underviserne på skift i stedet for at undervise fungerer som vejledere af de 

studerendes undervisningsplaner. Sille og Tina har begge planlagt deres praktik i 

fagene engelsk og dansk, men det er særligt engelsk, der vægtes. Det er 

engelskunderviseren, Underviser A, som er deres vejleder under praktikken og 

derfor er eksaminator på deres Professionsopgave og 

Professionsbachelorprojektet. Sille og Tina arbejder med at forberede deres praktik 

ved blandt andet at kontakte deres praktikvejledere på praktikstederne. Praktikken 

er tilrettelagt på en sådan måde, at det er de studerende selv i alle praktikker, der 

skal tage kontakt til praktikstedet med henblik på at komme på forbesøg og at 

planlægge undervisningen for perioden samt aftale de konkrete rammer for 

vejledningen (UCSJ 2010). På læreruddannelsesstedet har fagets større vægtning 

ført til, at man har ansat et praktikteam, som koordinerer samarbejdet med 

praktikskolerne, fordeler praktikstederne blandt de studerende, uddanner 

praktiklærerne etc. Praktikfaget varetages således gennem en forberedelsesfase 

med de studerendes forbesøg på praktikstedet og undervisningsplanlægning, et 

praktikophold med vejledning og empiriindsamling og en efterbehandlingsfase med 

at skrive og fremlægge Professionsopgaven.  

UNDERVISNINGSPLANLÆGNINGENS KUNDSKABSFORMER 
De undervisningsplaner, som de studerende forbereder som et grundlag for 

praktikopholdet, udgør et eksplicit, materielt udtryk for overgangen mellem 

uddannelsesstedet og praktikstedet ved at indtage en særlig position som det 

dokument, der illustrerer, hvordan de lærerstuderende er blevet undervist på 

uddannelsesstedet, tænker om praktikstedet og forestiller sig at løse de 

undervisningsopgaver, som ligger i lærerarbejdet. Der er således på mange måder 

gode grunde til at være meget opmærksom på, hvordan de studerende formulerer 

disse planer, da de udgør den eneste tekst om de studerendes viden, ideer og 

forestillinger, som tages med i vekslen fra uddannelsessted til praktiksted.  

Da jeg møder Sille og Tina første gang, er de i gang med at afslutte 

praktikforberedelsesperioden, hvor de skal diskutere deres undervisningsplaner 

med praktiklæreren på baggrund af uddannelsesstedets krav om, at de skal 
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”fremlægge/fremsende en skriftlig undervisningsplan til praktiklæreren i god tid”, 

og at ”der arbejdes med overordnede planer ud fra den didaktiske relationsmodel” 

(UCSJ 2010: 4). De studerende forventes således at arbejde med både planlægning 

og kontakt til praktikstedet i denne periode, og Sille og Tina fortæller, at de begge 

har besøgt de klasser, som de skal ud i, og har talt med deres praktiklærere. Begge 

studerende (inklusiv Lærerstuderende D, M og To, som er førsteårsstuderende, og 

som jeg refererer yderligere til herunder) har fået godkendt deres 

undervisningsplaner, uden at nogen af dem har fremsendt deres planer i så god tid, 

at de har fået respons af praktiklæreren forud for praktikken efter juleferien.  

På praktikstedet fortæller Praktiklærer A senere, at hun er ”rystet” over Tinas 

niveau, og at hun snart skal være lærer i Folkeskolen efter sommerferien 

(interview, Praktiklærer A, 22.2.2011, del 2). Af Tinas undervisningsplan fremgår 

følgende:  

”Fredag 2 lektioner. Trinmål: Kommunikative færdigheder: forstå 

hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra 

dagligdagen, stille spørgsmål og udveksle informationer og synspunkter 

inden for centrale emner og situationer. Sprog og sprogbrug: udtrykke sig 

med en klar og forståelig udtale. Tavle mål: Alle skal læse og så vidt muligt 

forstå teksten. Alle skal prøve at tale engelsk” (Tinas undervisningsplan 

engelsk, 7. klasse – se bilag 6). 

Som det fremgår af dette uddrag, indeholder Tinas undervisningsplan ikke 

eksplicitte didaktiske refleksioner. Tina får derfor forholdsvis meget kritik for, at 

hendes undervisningsplaner er uklare og mangler mere præcise redegørelser for, 

hvilke didaktiske overvejelser der ligger bag ved planerne, herunder brug af midler, 

øvelser og progression. Praktiklærer A siger hertil, at ”man kan jo lave en fantastisk 

planlægning ved at skrive 47 mål af… Men altså; hvad er det, du lige præcis vil med 

det her?” (interview, Praktiklærer A, 12.1.2011, 24:01). Tinas anden praktiklærer, 

Praktiklærer L, siger i et interview noget tilsvarende (interview Praktiklærer L, 

januar 2011). Undervisningsplanerne mangler ifølge praktiklærerne en struktur, 

hvoraf det klart fremgår, hvilke delmål Tina har sat som trin på vej mod de 

overordnede mål, som hun har med undervisningen (interview 22.2. og 20.1.2011, 

observation af vejledning med Praktiklærer L, 10.1.2011). Begge praktiklærere er i 

øvrigt irriterede over ikke at have fået undervisningsplanerne, før praktikopholdet 

begyndte.  
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Silles praktiklærer, Praktiklærer J, er også kritisk over for Silles undervisningsplaner 

og særligt over for de manglende delmål i undervisningsplanerne, hvoraf følgende 

eksempelvis fremgår: 

(Undervisningsplaner for Silles praktik 2011 – se Bilag 5). 

Praktiklærer J fortæller i det første interview midtvejs i Silles anden uge i 

praktikken, at det er uklart ”hvad er det målet herude?... Sådan så man hele tiden 

holder fast i sig selv, og hvis man skal udvikle sit undervisningsmateriale” 

(interview, Praktiklærer J, 12.1.2011, del 2, 1:12). Det vigtigste, han vil give videre, 

handler om klasseledelse, og derfor er det vigtigt at have en klar plan for sin 

undervisning som en forudsætning for at kunne bruge sin intuition og afvige fra 

den i den konkrete undervisning der, hvor det er mest hensigtsmæssigt (interview, 

Praktiklærer J, 12.1.2011). Betragter man hvert uddrag af undervisningsplanerne, 

så fremgår det af Tinas plan, at hun gengiver trinmålene for klassetrinnet og ikke 

forholder sig til delmål, midler eller didaktiske refleksioner. Af Silles 

undervisningsplan fremgår det lidt tydeligere, hvilke midler og arbejdsformer der 

planlægges, men dog uden eksplicitte delmål eller didaktiske refleksioner.  

I forhold til uddannelsesstedets intentioner om brug af den didaktiske 

relationsmodel (Hiim and Hippe 1997), så forholder de studerende sig til planerne 

med få eller ingen didaktiske refleksioner over ’delmål’, ’midler’ etc. som udtryk for 
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thêoria eller kontekstsensitive overvejelser over ’rammefaktorer’, 

’elevforudsætninger’ etc. som udtryk for phrónêsis. Det kendetegner derimod de 

studerendes undervisningsplaner, at de mest af alt blot efterlever kravene om at 

blive afleveret. Dermed kan de studerendes måde at forstå undervisningsplanerne 

på karakteriseres som en héxis med en overvejende vægtning af khrêsis og téchnê.  

Dette peger på en modsætning mellem praktik- og uddannelsesstedet, idet de 

studerende lever op til uddannelsesstedets krav og derved er de gode studerende, 

mens praktikstederne er ’rystede’ og hævder, at dette ikke afspejler lærerarbejdet. 

Ikke desto mindre har uddannelsesstedet organiseret forberedelsen af praktikken 

på en måde, hvor de studerende selv har ansvaret uden hjemmel til, at 

uddannelsesstedet kan stille krav. Sille er selv opmærksom på den manglende 

vejledning på undervisningsplanerne, men fortæller ikke om det som noget 

problem til sin videodagbog efter den første dag i praktikken:  

”Og så var det lidt spændende at høre de kommentarer, jeg fik efterfølgende 

fra Lars og [Praktiklærer J], også når jeg selv tænker over det bagefter, at jeg 

jo nok, når jeg tænker over det alligevel har nogle didaktiske overvejelser for 

mine valg i den måde, jeg underviser på, hvilket er lidt overraskende, fordi jeg 

lidt synes, at når jeg har didaktik på seminariet, at jeg ikke rigtig helt synes at 

jeg kan finde ud af hvad det indebærer, og at jeg selv synes, at det er svært at 

komme med svar, når jeg bliver spurgt omkring, hvad mine didaktiske 

overvejelser er i min egen undervisning” (videodagbog, Sille, 4.1.2011). 

For Sille er det ikke uddannelsesstedet, der hjælper hende til at forstå, hvad 

’didaktiske overvejelser’ er, men derimod at blive konfronteret med det praktiske 

indhold og dets konsekvenser i praktikopholdet. Derved understreger hun, hvordan 

hendes héxis, dvs. en forståelse af undervisningsplaner overvejende som téchnê og 

khrêsis, forstår sammenhængen mellem undervisningen og praktikopholdet. Der er 

umiddelbart ikke noget i Silles oplevelse af uddannelsesstedet, der betragter denne 

héxis som problematisk – måske tværtimod: Hendes undervisningsplaner 

godkendes, hun modtager ingen vejledning af underviseren under praktikken, og 

Professionsopgaven godkendes primært med kommentarer til sproget (se kapitel 

5). Således bliver Silles héxis vedrørende ’didaktiske overvejelser’ før, under og 

efter praktikopholdet ikke udfordret af uddannelsesstedet men bliver derimod 

belønnet for at leve op til uddannelsesstedets praktisering af studieordningen. Det 

betyder dog ikke, at praktiklærerne er enige om, hvilke krav uddannelsesstedet bør 

stille til de studerende, som det fremgår nedenfor. 
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Praktikvejledningens forskelligheder 

Praktiklærer J er enig med Praktiklærer L og Praktiklærer A i, at det er vigtigt, at de 

studerende fastsætter delmål for de mål, som de opstiller i deres 

undervisningsplaner. Praktiklærer J forstår imidlertid undervisningsplanerne som 

udkast, de studerende skal lære at kunne afvige fra i nærværet over for klassen og 

den intuitive fornemmelse af, hvornår man skal forfølge elevernes forslag eller 

trække dem tilbage til planen (interview, Praktiklærer J, 12.1.2011). Det 

kendetegner Praktiklærer J’s héxis i forståelsen af undervisningsplanerne, at páthos 

(indlevelse i eleverne) og téchnê (organiseringen af progressionen) er vigtige, men 

det helt centrale er phrónêsis i den kontekstsensitive, etiske stræben efter at 

anvende de rette midler på det rette tidspunkt.  

Selvom Praktiklærer A og L intenderer thêoria i forventninger om didaktiske 

overvejelser, så kendetegner det overvejende begges héxis at udtrykke intentioner 

om téchnê og khrêsis, fordi de mener, at de studerende skal tilegne sig viden om, 

hvordan undervisningsmidlerne bedst bruges til at organisere, samle og skabe en 

undervisning, hvor eleverne ikke bliver forstyrret af hinandens uro eller lærerens 

mangel på evne til at igangsætte en opgave. Derudover er det afgørende for begge 

praktiklærere, at den studerende diskuterer og udvikler sine undervisningsplaner 

sammen med hende. Praktiklærer A efterlyser således en mere pædagogisk, 

didaktisk analyse og dialog (thêoria) samt overvejelser over hensigtsmæssige 

midler. Det gælder ikke blot for Tina men generelt på læreruddannelsen 

vedrørende undervisningsplaner, struktureringen af undervisningsmidlerne og ikke 

mindst organiseringen af timen med henblik på at optimere elevernes læring og 

undgå uro (khrêsis, téchnê). 

Således er Sille hos Praktiklærer J og Tina hos Praktiklærer A og L to gnosologisk set 

forskellige steder, hvad angår undervisningsplanernes kundskabsformer udtrykt i 

deres formål og funktion. Da dette er Silles og Tinas fjerde praktik, må det antages, 

at de forud for disse praktiklærere således har oplevet helt andre krav, og i det lys 

kan deres undervisningsplaner ses som former for navigation mellem forskellige 

kulturelt indlejrede steder, som fra hver deres héxis taler om, hvad en 

lærerstuderende ’skal kunne’. Denne navigationsevne fordres ikke mindst gennem 

læreruddannelsens praktikforberedelse, hvor praktiseringen af studieordningen 

tager andre former.  
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”Hvad og hvordan er let nok” 

I den periode som Sille og Tina forbereder og gennemfører deres praktikophold 

som fjerdeårsstuderende, følger jeg på samme uddannelsessted tre 

førsteårsstuderende M, D, To. Heller ikke de tre har sendt deres 

undervisningsplaner frem til praktiklæreren, således at hun kan nå at give dem 

respons. Det betyder, at de førsteårsstuderende – ikke ulig Sille og Tina – må 

revidere deres planer en hel del i begyndelsen af deres praktik, inden de selv og 

deres praktiklærere opfatter det som et tilstrækkeligt grundlag at gennemføre 

praktikken på. Således har alle fire praktiklærere (fordelt på de tre praktiklærere til 

de to fjerdeårsstuderende Sille og Tina, samt en praktiklærer til de tre 

førsteårsstuderende D, M og To) været kritiske over for de undervisningsplaner, 

som de studerende har lavet til praktikken. Praktikforberedelsen forekommer 

således ikke at leve op til praktiklærernes krav til undervisningsplanerne, og ved at 

betragte et uddrag af, hvordan forberedelsen forløb hos de førsteårsstuderende M, 

D og To, kan der måske anes en forklaring. Af en observation af 

praktikforberedelsen to dage før juleferien (praktikken begynder umiddelbart efter 

ferien) ses følgende: 

”Underviserens [underviser G] oplæg indeholder følgende skelnen til at 

arbejde med praktikforberedelsen: Hvad: Emnet for arbejdet med eleverne i 

praktikken. Hvordan: Organisation af arbejdet, undervisningen, midlerne, 

tilrettelæggelsen. Hvorfor: Danskfaglige og pædagogiske begrundelser 

herunder faglige mål, evalueringsformer af dels elevernes udtryk og dels af 

egen undervisning. Underviseren betoner klart, at de to første punkter er 

lette nok – det kan man let forstå, hvordan skal gøres – mens det vanskelige 

er det tredje punkt, som indebærer en større refleksion over, hvad men 

ønsker og skal opnå med undervisningen… Flere af de studerende, men langt 

fra alle, har som aftalt i forbindelse med praktikkens formelle organisering 

allerede besøgt deres praktiksted… Underviseren accepterer dette under 

forudsætning af, at de studerende selv forstår, at det ikke er til deres egen 

fordel” (observation 17.12.2010, uddannelsessted). 

Underviseren overlader det til de studerende selv at vurdere, om de med hensyn til 

’Hvad’ og ’Hvordan’ er tilstrækkeligt forberedte og har haft den intenderede 

kontakt med praktiklæreren. Derved forstår underviseren spørgsmålet om 

’Hvorfor’ som adskilt fra ’Hvad’ og ’Hvordan’ men som ’uddannelsesstedets 

spørgsmål’, dvs. de danskfaglige og pædagogiske, og de præsenteres som dét, der 
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er ’svært’. Det er måske lige netop her, at underviseren, de studerende og 

praktiklæreren misforstår hinanden, fordi praktiklærerne i praktikkens allerførste 

dage gør opmærksom på, at både ’Hvad’, ’Hvordan’ og ’Hvorfor’ er integreret men 

mangler i de studerendes praktikforberedelse. Det tredje punkt ’Hvorfor’ er i den 

sammenhæng særlig relevant, eftersom det helt mangler i de studerendes 

overvejelser over ’Hvad’ og ’Hvordan’. 

På baggrund af observationen er underviserens héxis overvejende kendetegnet ved 

thêoria, idet hun fokuserer på de studerendes refleksioner over, ’Hvorfor’ de 

vælger deres mål og midler i undervisningsplanerne, samt phrónêsis, idet hun 

understreger, at de studerende skal reflektere over de etisk kontekstafhængige 

faktorer. Underviseren fokuserer mindre på kundskabsformerne téchnê og khrêsis, 

dvs. ’Hvad’ og ’Hvordan’, og dermed mindre på den konkretisering af 

undervisningen, som de studerende skal foretage med undervisningsplanerne. 

Dermed bærer underviserens héxis og praksis præg af, at ’Hvorfor’ (thêoria) er 

vanskeligere og vigtigere end ’Hvad’ og ’Hvordan’ (téchnê og khrêsis). 

Praktiklærerne efterlyser derimod, at det ’svære’ og dermed det attraktive er, at de 

studerende forholder sig til en konkret sammenhæng mellem ’Hvorfor’, ’Hvad’ og 

’Hvordan’ i undervisningsplanerne. 

Underviseren og Praktiklærer A forekommer derimod enige om, at dialogen 

omkring udviklingen af undervisningsplanerne (thêoria) er afgørende for de 

studerendes udbytte af praktikken, hvilket imidlertid lader til at stå i kontrast til de 

studerendes praktisering af forberedelsesfasen. For selvom Sille, Tina og 

Lærerstuderende D, M og To alle besøger deres respektive praktikskoler og 

praktiklærere inden praktikopholdet, så sker det så tidligt i forberedelsesfasen og i 

så kort tid, at de endnu ikke har nogle undervisningsplaner at dialogisere med 

praktiklæreren omkring eller opnår et tilstrækkeligt indtryk af eleverne og klassen 

til at kunne forberede deres undervisningsplaner (observation af Praktiklærer L’s 

vejledning, 10.1.2011). 

Opsummerende viser de studerendes overgang fra uddannelsessted til praktiksted, 

at underviseren, de studerende og praktiklæreren i udgangspunktet har tre 

forskellige intenderede kundskabsformer eller héxis i forbindelse med praktikken: 

De studerende er fokuserede på khrêsis og téchnê, idet undervisningsplanerne 

mestendels skal laves af hensyn til uddannelsesstedets krav. Underviseren 

forudsætter, at de studerende selv har styr på ’Hvad’ og ’Hvordan’ i 

undervisningsplanernes udformning (khrêsis og téchnê), og er således optaget af, at 



181 
 

de studerende tilegner sig thêoria og phrónêsis i henholdsvis pædagogiske 

begrundelser for undervisningsplanerne og dialogen med praktiklæren omkring 

det. Praktiklærerne er imidlertid frustrerede over generelle mangler og efterlyser 

en konkretisering af ’Hvorfor’ (thêoria) i en overvejelse (phrónêsis) over ’Hvad’ og 

’Hvordan’ (khrêsis og téchnê). I et kulturelt perspektiv er overgangen fra 

uddannelses- til praktiksted derved et skifte mellem to topoi med hver deres héxis, 

selvforståelse og deraf en forståelse af den anden, som kommer til udtryk i de 

strukturer, som relationen mellem stederne blandt andet består af. 

KULTURELLE FORSKELLE MELLEM PRAKTIKFORBEREDELSE OG PRAKTIK 
Forberedelsesfasen og overgangen fra uddannelsessted til praktiksted illustrerer 

vekseluddannelsens dynamiske skift mellem to perioder men dermed også skift 

mellem to kulturelt forankrede steder i uddannelsen. Disse forskelle kan illustreres 

af Uddannelsesleder S, der siger om forskellene: 

”Vi har jo stadigvæk studerende der kommer og siger til os; ”at vi oplever når 

vi kommer i praktik, så siger vores praktiklærer, at nu skal I bare glemme alt 

det der om teori”. Jeg håber jo at vi med den nye læreruddannelse (fra 2006 – 

LEDK) her, nu får nye lærere ud, som også har set nytten af øh, at udfordre 

deres oplevelser i praksis og undersøge og perspektivere osv. deres oplevelser 

i praksis og i professionen, også ved teorier” (interview, Uddannelsesleder S, 

december 2010). 

For uddannelseslederen er synet på forholdet mellem teori og praksis dialektisk; de 

udfordrer hinanden og er to sider af samme sag. Denne forbindelse er blandt andet 

skabt ved at opprioritere praktikfaget på uddannelsesstedet, således at det 

begynder i oktober, mens opholdet gennemføres i januar/februar og 

efterbehandles frem til maj. Dertil kommer, at uddannelsesstedet skal koordinere 

den øgede indsats med praktikskolerne, og det afslører en række nuanceringer af, 

hvordan praktikfagets opprioritering praktiseres. Uddannelsesstedet tilstræber 

således at følge med i den omstillingsproces, som den nye læreruddannelse 

kræver. Praktiklærer M (praktiklærer til lærerstuderende D, M og To) bekræfter, at 

der er sket en positiv ændring af uddannelsesstedets fokus på praktik, idet der ”er 

virkelig sket er kvalitetsløft. Og på seminariet har man jo fået nogle lærere, der 

virkelig går til bidet og som også er skolede i det og ved hvad det handler om” 

(interview, Praktiklærer M, januar 2011). 
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Indsatsen for at knytte uddannelses- og praktiksted bedre sammen bevirker, at 

Praktiklærer M oplever, at praktikopholdet fungerer meget bedre, end det hidtil 

har gjort. Den større vægtning af praktikken betyder imidlertid ikke, at 

praktiklærerne får et øget antal vejledningstimer med de studerende. For Silles og 

Tinas vedkommende er vejledningen på fjerde årgang formelt fire timer under hele 

perioden fra oktober til maj inklusiv selve praktikopholdet, som på fjerde årgang er 

7 uger med 14 undervisningstimer om ugen. Under disse rammer vælger alle de 

studerende i materialet at begrænse brugen af vejledningsmængden til selve 

praktikopholdet, lidt til perioden før og slet ingen efter opholdet på praktikstedet. 

Man kunne yderligere spørge kritisk til, hvordan praktikstederne oplever, at 

uddannelsesstedet har opprioriteret praktikfaget men reelt har sat praktikstederne 

til at løse opgaven for de samme midler. Praktiklærer M siger dertil, at det har 

været diskuteret rigtig meget i Danmarks Lærerforening, ”hvor der ikke en nogen 

sådan entydig holdning til det, for man vil jo også gerne hjælpe unge eller nye 

studerende i gang” (interview, Praktiklærer M, januar 2011). På et spørgsmål om, 

hvad Praktiklærer A mener om antallet af vejledningstimer, tilslutter hun sig 

kritikken: ”Det er jo latterligt. Jeg kan slet ikke forstå, hvordan man er kommet frem 

til sådan noget ud over, at det er økonomi, det handler om” (interview, Praktiklærer 

A, januar 2011). Opprioriteringen af praktikfaget har altså i Praktiklærer M’s og 

Praktiklærer A’s opfattelse men tilsyneladende også i Danmarks Lærerforening ikke 

været en opprioritering af deres vejledningsarbejde, og selvom de to praktiklærere 

oplever samarbejdet mellem praktikskoler og uddannelsessted forskelligt, så 

forekommer inddragelsen af praktiklærerne i planlægningen og den eventuelle 

udvikling af praktikfaget at være begrænset. Fælles for de to praktiklærere er, at 

overgangen mellem uddannelsessted og praktiksted kunne lettes ved, at 

praktikstedet dels blev informeret eller inddraget mere i praktikfagets planlægning, 

og at uddannelsesstedet og læreruddannelsen tog mere udgangspunkt i 

Folkeskolens virkelighed (interview, Praktiklærer M, januar 2011. Interview, 

Praktiklærer A, januar 2011). 

Alene i praktik 

En del af denne problematik handler om praktikkens længde og formål. Dette 

tydeliggøres af Praktikhæftet til fjerde årgang, hvoraf det fremgår at:  

”Målet med skoleperioden er, at du som studerende kommer så tæt på 

lærerens dagligdag som muligt dvs. at du i en sammenhængende periode på 

4 uger arbejder alene uden din praktiklærer. Alene skal forstås sådan, at du 
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træder i praktiklærerens sted med det faglige og pædagogiske ansvar for 

lærerens opgaver under en læringssynsvinkel og i et uddannelsesperspektiv. 

Det er således stadig et studium at være i praktik på 4.årgang ikke et arbejde. 

Du er altså ikke ustøttet i praktik i skoleperioden. Du skal både i praktikkens 

to første uger og i den sidste uge undervise i samarbejde med din 

praktiklærer. I aleneperioden kan du forvente en bagvagt i form af 

praktikansvarlige leder og/eller praktiklæreren” (UCSJ 2010: 2). 

Således understreger uddannelsesstedet, at de studerende skal opfatte praktikken 

som en del af deres egen uddannelse og ikke betragte den som et arbejde trods 

udgangspunktet i lærerens hverdag.  

For at komme tæt på ”lærerens dagligdag” har man imidlertid defineret 

praktikopholdet på fjerde år gennem en fortolkning af Bekendtgørelsen således, at 

de studerende i løbet af deres praktikperiode på 7 uger skal være alene i klasserne, 

dvs. uden at praktiklæreren er til stede, i 4 uger men med en bagvagt til rådighed. 

Aleneperioden forklares med det pædagogiske argument, at den studerende 

”træder i praktiklærerens sted med det faglige og pædagogiske ansvar for lærerens 

opgaver under en læringssynsvinkel og i et uddannelsesperspektiv”. Dermed lægges 

op til en praksislæring, hvor den lærende indgår i en legitim perifer deltagelse, som 

fx Lave argumenterer for (Lave 2002), men samtidig forholder man sig til en kritik af 

mesterlære (Rasmussen 1999), idet det understreges i Praktikhæftet, at det er ”et 

studium at være i praktik på 4.årgang ikke et arbejde”. Således understreges det, at 

udgangspunktet for den studerendes praktik er vedkommendes egen læring.  

Aleneperioden er en fortolkning af Bekendtgørelsen (§ 7, stk. 2), hvori det hedder, 

at praktikken ”afsluttes med, at den studerende selvstændigt forestår 

undervisningen” (Undervisningsministeriet 2007). Dermed fortolker 

uddannelsesstedet ”selvstændigt forestår undervisningen” som en ”aleneperiode”, 

hvilket ikke er praksis på læreruddannelsen i University College Capitol (UCC 2011), 

men til gengæld er en del af læreruddannelsen i VIA University College (VIA 2011), 

og der må således siges at være tale om en udbredt men ikke generel 

fortolkningspraksis af det ”selvstændige” i fjerdeårspraktikken på 

læreruddannelsesstederne.  

Organiseringen af de studerendes måder at komme ”tæt på lærerens dagligdag”, 

uden at læreren er til stede, opleves imidlertid af Praktiklærer L som problematisk:  
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”Det skal være så autentisk som muligt, men jeg mener ikke at autenticiteten 

nødvendigvis går af, fordi jeg befinder mig i lokalet. Men det mener man så 

fra seminariets side at på fjerdeårspraktikken, der skal de være derinde 

alene… Hun kender jo heller ikke forældresamarbejdet, så hvor autentisk er 

det? Hvorfor skal hun være alene?” (interview, Praktiklærer L, januar 2011). 

Praktiklærer L stiller her spørgsmålstegn ved, hvorfor uddannelsesstedet fortolker 

autenticiteten ved praktikopholdet gennem en ”aleneperiode” og ved fravær af 

praktiklæreren, hvilket to af de øvrige praktiklærere i materialet også undrer sig 

over (interview, Praktiklærer A, 22.2.2011, Praktiklærer J, 1.3.2011). De vurderer, 

at praktikopholdet i forvejen ikke er en autentisk lærerdagligdag, så ved fraværet af 

praktiklæreren afskriver man sig muligheden for, at den studerende kan få hjælp til 

at se sine praktiske erfaringer i en større sammenhæng, der inddrager flere 

elementer af lærerens dagligdag. 

I et stats- og livsformsperspektiv ses hermed en kulturel forskel på praktik- og 

uddannelsesstedet: Uddannelseslederen giver i tråd med studieordningen og 

Bekendtgørelsen eksplicit udtryk for at betragte forholdet mellem teori og praksis 

dialektisk og dermed kritisk, analytisk, samt at fastholde intentionerne om, at de 

studerende skal lære gennem en analytisk distanceret tilgang til ”lærerens 

dagligdag”, hvor relationen mellem teori og praksis er kendetegnet ved at være to 

forskellige men relaterede perspektiver på samme sag. Dette kan forstås som 

udtryk for karrierelivsformens udgangspunkt i den personlige udvikling af 

kompetence imod en stigende kompleksitet i opgaver, hvilket understøttes af den 

strukturelle akademisering af læreruddannelsen hen imod en øget mobilitet i 

henhold til Bolognaprocessen, Læreruddannelsesloven fra 2006 samt Aftaleteksten 

om en ny læreruddannelse (EHEA 2012; Uddannelsesministeriet 2012; University 

College Sjælland 2010).  

I modsætning hertil opfatter Praktiklærerne A, L og M ikke praktikskolen som de 

studerendes ’eksperimentarium’, hvor udgangspunktet blot er de studerendes 

egen læring, men som arbejdsplads, hvor eleverne skal kunne gå til afgangsprøve. 

Således må praktiklærerne reelt ignorere det lille vejledningstimetal for at give de 

studerende den hjælp, som de har brug for. I praktiklærernes perspektiv kan 

praktikken kun handle om ”lærerens dagligdag”, hvis praktiklærerens vejledning og 

vurdering af den studerende anerkendes som en væsentlig del af uddannelsen 

gennem eksempelvis et øget antal vejledningstimer og/eller et længere 

praktikophold (interview, Praktiklærer A, 20.1.2011). Således er praktiklærernes 
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udsagn udtryk for den selvstændige livsform, hvor ”lærerens dagligdag” ikke består 

af ’11 dansktimer på en uge’, men af en blanding af mange forskellige fag og 

opgaver, som læreren skal være i stand til at få til at hænge sammen i en effektiv 

og lønsom helhed uden at tage udgangspunkt i sin egen læreproces men i 

elevernes. 

Opsummerende har der her vist sig at være en række kulturelle forskelle mellem 

praktik- og uddannelsesstederne. En at disse kommer til udtryk, når 

uddannelsesstedet forlænger praktikfagets varighed, men ikke inddrager 

praktiklærerne i uddannelsesstedets planlægning og udvikling af faget eller i den 

enkelte studerendes tilrettelæggelse af undervisningsplaner, således at 

praktikstedet og praktiklærerens indflydelse afspejler den mængde af timer, som 

de bruger på at vejlede de studerende. Det er ligeledes bemærkelsesværdigt, hvor 

betydningsfulde praktiklærerne er for de studerendes udvikling og læring, men 

samtidig underprioriterede. Der forekommer derfor at være tale om, at 

praktikstederne inddrages i praktikfaget i en interpellationsform, frem for at 

praktikken handler om ”lærerens dagligdag”. Denne skal nemlig ikke forstås, som 

praktikstederne selv opfatter det, men som uddannelsesstedet opfatter det, og de 

kundskabsformer, som praktikstederne opfatter som hensigtsmæssige, téchnê, 

khrêsis og phrónêsis, enten forudsættes hos de studerende eller nedprioriteres ved 

at fokusere på thêoria i Professionsopgaven men i praksis i mindre grad på thêoria i 

undervisningsplanen, sådan som praktiklærerne mener er mest hensigtsmæssigt.  

AT GÅ FRA UDDANNELSESSTED TIL PRAKTIKSTED ER EN KROPSLIG ERFARING 
I analyserne af kundskabsformer og kulturelle strukturer ovenfor er det vist, at der 

er en række modsætninger mellem, hvilke kundskabsformer de studerende, 

underviseren og praktiklæreren intenderer med praktikfaget og -opholdet, samt at 

uddannelsens vekslen mellem uddannelses- og praktiksted kan forstås som en 

vekslen mellem to kulturer. Når de studerende skifter mellem uddannelsessted og 

praktiksted, så befinder de sig således i en særlig situation eller sted, nemlig i en 

overgang, hvilket vil sige, at de studerende rent metaforisk går hen over en samling 

eller afstand, og at de i den bevægelse omstiller sig fra det ene sted til det andet. 

Derved er overgangen i sig selv et sted forstået som en begivenhed, der 

intentionelt udfordrer de studerende til at tage noget med sig fra det ene sted til 

det andet, som de mener, de kan bruge.  
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At stå i selve overgangen og se sig tilbage, mens man bevæger sig fremad, er 

imidlertid ikke primært en refleksion, hvor alt, hvad der er nødvendigt, huskes, men 

primært en levet fase, hvor vaner, automatiserede reaktioner, traditioner, mønstre 

og velafprøvede rutiner danner baggrund for den forberedelse og de 

undervisningsplaner, som de studerende er i gang med at lave. Dette bliver 

tydeligt, når man bemærker, at samtlige studerende i materialet modtog 

forholdsvis hård kritik for deres undervisningsplaner af deres praktiklærere, men at 

de studerende ikke stillede spørgsmål ved den forberedelse, som 

uddannelsesstedet havde vejledt dem i. De studerendes reaktion forekommer i det 

lys ikke entydigt at være kendetegnet ved at være en refleksion over, hvad de kan 

tage med i praktikken men at være betinget af uddannelsesstedets kulturelle 

strukturer, traditioner og miljø, som kropsliggøres af de studerende i 

forberedelsesfasen.  

Hvis man betragter en del af den statistik, som er lavet om eventuelle misforhold 

mellem forberedelsesfasen og praktikopholdet, så kan det ikke genfindes hos de 

studerende generelt på uddannelsesstedet eller på professionshøjskolerne. I 2010 

deltog uddannelsesstedet i en tilfredsundersøgelse foretaget af Ennova A/S 

(www.ennova.dk), som sammenlignede de studerendes svar på uddannelsesstedet 

med studerendes svar de to øvrige læreruddannelsessteder i professionshøjskolen, 

med resten af professionshøjskolens svar samt med svar fra 

læreruddannelsessteder i tre andre professionshøjskoler. På uddannelsesstedet 

havde 225 ud af 323 studerende (70 %) svaret på spørgeskemaet, og det viste, at 

78 % af de studerende på uddannelsesstedet vurderede, at ”uddannelsesstedet 

forbereder mig på praktikken”, mens fx kun 55 % af de studerende på et af de to 

andre læreruddannelsessteder svarede det samme (Ennova 2010). De studerende 

forekommer således ikke at opleve en større modsætning mellem praktik- og 

uddannelsesstedets krav til forberedelsen, idet over ¾ af de studerende oplever sig 

forberedte til praktikken.  

AKF publicerede i 2010 en rapport om studerendes oplevelser af sammenhæng 

mellem teori og praksis på professionshøjskoler (Jensen and Hasselman 2010). 

Rapporten viser, at med hensyn til uddannelsesstedets undervisning, så har 

undervisernes kompetence i forhold til holdundervisning den største betydning for 

de studerendes oplevelse af sammenhængen mellem teori og praksis, mens 

undervisernes kompetencer inden for forberedelse og efterbehandling af 

praktikken har den næststørste betydning. Ydermere oplevede et flertal af de 
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studerende den største tilfredshed med undervisernes evner til netop forberedelse 

til og efterbehandling af praktikken. Ennova- og AKF-rapporten viser således det 

samme; at de studerende er tilfredse med uddannelsesstedets forberedelse til 

praktik, og disse tal stemmer overens med de kvalitative undersøgelser foretaget 

hos Sille, Tina og lærerstuderende D, M og To.  

Paradokset er imidlertid, at alle de fem studerende modtog kritik af deres i alt fire 

praktiklærere for deres forberedelse til praktikken, men ingen af de studerende 

rettede derefter en kritik imod den vejledning og godkendelse af deres 

undervisningsplaner, som de havde fået af deres undervisere i 

forberedelsesperioden, ligesom de ikke kritiserede undervisernes kompetencer i 

forhold til at vurdere, hvad der er en tilstrækkelig undervisningsplan.  

Som svar på paradoksets udfordring kan sluttes, at de studerende ikke vurderer, at 

underviserne er medansvarlige for deres undervisningsplaner, men at det derimod 

alene er den studerendes eget ansvar at være tilstrækkeligt forberedt. Således er 

de studerendes svar på spørgsmålet om uddannelsesstedets forberedelse af de 

studerende til praktikken i Ennova- og AKF-rapporterne ”gratis”, fordi de ikke 

betragter underviserne som signifikant involverede i praktikforberedelsen. Således 

fortæller de studerendes vurdering af uddannelsesstedets praktikforberedelse 

alligevel ikke noget om kvaliteten af forberedelsen, fordi de studerende lægger 

hele ansvaret for forberedelsen på sig selv, hvilket hænger sammen med 

praktikfagets beskrivelse i Praktikhæftet Praktik på første årgang og Praktik på 

fjerde årgang (UCSJ 2010). Her fremgår det blandt andet, at det er de studerendes 

ansvar at skabe kontakt til praktikstedet, at forberede undervisningsplaner, at 

aftale med praktiklæreren, hvordan de kommer til at arbejde med de relevante 

opgaver etc., og praktikperioden på hvert af de fire år på læreruddannelsen 

fokuserer på de studerendes individuelle udvikling af lærerkompetencer fra 

”deltager” til ”professionel”. 

At stå i en overgang 

Når de studerende således står i overgangen mellem uddannelsessted og 

praktiksted, så er den normale undervisning suspenderet, og underviserne fungerer 

som vejledere for de studerendes undervisningsplaner. Gennem forberedelsen 

intenderes, at denne overgang eller fase skal bære præg af de studerendes 

refleksioner over, hvad de skal undervise i og linjefagets didaktik. Som det fremgår 

af nedenstående observation, så har overgangen som sted og en begivenhed i sig 

selv en intentionalitet rettet imod de studerende, idet forberedelsesfasens 
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suspension af undervisningen medfører en overdragelse af ansvaret til de 

studerende. Observationen er foretaget i forbindelse med Bridging the Gap på den 

næstsidste dag i praktikforberedelsesperioden af et hold førsteårsstuderende, 

heriblandt Lærerstuderende D, M og To. I forberedelsesperioden forventes, at de 

studerende forud for dette dels har arbejdet med, hvad, hvordan og hvorfor de vil 

planlægge, gennemføre og evaluere deres praktik, samt at de i kvalifikationen af 

dette har modtaget vejledning af deres undervisere men yderligere dels har været i 

kontakt og besøgt praktikstedet og praktiklæreren og dels har fremsendt deres 

praktikplaner og fået vejledning på disse af praktiklæreren. 

De studerende sidder passivt ved bordene og lader til enten blot at snakke 

med hinanden eller læse mails på deres computere, og der er en stemning af 

at de studerende enten ikke kan eller vil gå i gang med at arbejde med deres 

praktikforberedelse. Underviseren spørger ud i lokalet, hvordan det går i de 

forskellige grupper, og de svarer hende, at de ikke kan finde ud af at gå i 

gang selv. Underviseren giver derpå et hurtigt overblik over, hvad 

praktikforberedelsen handler om mens hun stiller spørgsmål ud i lokalet, som 

særligt de meritstuderende, der er en del ældre end gennemsnittet svarer 

omfangsrigt på, nemlig hvad det er, de skal lave i praktik. Derefter fortæller 

nogle af de studerende kort, hvad de har tænkt sig at arbejde med i 

praktikken, og gruppen med Lærerstuderende D, M og To fortæller om deres 

avisprojekt, som de præsenterer som en helhedspræget idé der er meget lidt 

forberedt og med mange uafklarede spørgsmål, som de dog lover at have 

klar til selve praktikken (observation, 17.12.2010, uddannelsessted). 

Af observationen fremgår det, at de studerende har forholdsvis svært ved at 

koncentrere sig om at få lavet deres undervisningsplaner, og til trods for det 

fremskredne tidspunkt i praktikforberedelsesperioden møder mange ikke op til 

undervisningen, har endnu ikke indgået de forpligtede aftaler med praktikstederne 

eller har ikke deres undervisningsplaner klar. Underviseren forstår dette som de 

studerendes eget ansvar, og der er hverken i praktikhæftet eller studieordningen 

nogle former for sanktionsmuligheder over for studerende, som underviseren 

vurderer ikke er tilstrækkeligt forberedte til praktikken, ligesom underviseren ikke 

foretager en formel godkendelse af de studerendes undervisningsplaner.  

En organisering, hvor det er de studerendes eget ansvar at planlægge praktikken, 

udelukker således sanktioner over for dårligt forberedte studerende, hvilket 



189 
 

adskiller sig fra fx ingeniøruddannelsen, hvor en studerende afviste at deltage i 

interviews:  

”Jeg betragter min praktikplads som en seriøs arbejdsplads, hvor jeg gerne vil 

gøre en god figur, da jeg også ser det som en god mulighed for at få et 

arbejde efter endt uddannelse. Derfor er jeg måske ikke umiddelbart specielt 

interesseret i at bruge en masse arbejdstid på interviews osv.” (e-mail, 

Ingeniørstuderende, 1.2.2011). 

På ingeniøruddannelsen forekommer der således at være tale om motiverende 

sanktioner, som bliver en del af den studerendes vurdering af praktikkens og 

praktikforberedelsens betydning. På læreruddannelsesstedet er der i modsætning 

hertil en forholdsvis uproduktiv og ikke entydig rationel brug af de tidsmæssige 

ressourcer, som forberedelsesfasen indeholder. De lærerstuderende er således ikke 

nervøse for at komme uforberedte ud i praktikken i forhold til de 

ingeniørstuderende, som ansøger om deres praktikpladser, som var det et reelt 

arbejde på det private arbejdsmarked (Ingeniørhøjskolen 2012). For selvom 

lærerfaget i dag oplever en stigende arbejdsløshed efter i en længere periode at 

have haft omtrent fuld beskæftigelse og mangel på uddannede lærere, så 

illustrerer ovenstående observation en relativt mindre orientering imod at opbygge 

et fundament for lærerens karriere gennem praktikken og 

praktikforberedelsesperioden, end der er for de ingeniørstuderende (Ritzau 2008; 

Christensen 2011). Den individuelle motivation til at være tilstrækkelig forberedt til 

praktikken er altså mere diffus, og underviseren kan kun vejlede de studerende i 

blandt andet at bruge den didaktiske relationsmodel samt at indsamle 

observationer af særligt interessante fænomener til brug for Professionsopgaven 

og for Professionsbachelorprojektet (Hiim and Hippe 1997; UCSJ 2010; Ministeriet 

for børn og undervisning 2009; University College Sjælland 2010).  

Når de lærerstuderendes praktikforberedelse således forekommer mindre rationelt 

udnyttet end de ingeniørstuderendes, så kan man spørge, om de lærerstuderendes 

overgang udover en refleksiv planlægning også består af en prærefleksiv 

forberedelse på det perspektivskifte, som er en del af den omstilling fra at være 

studerende med en lærer til at være lærer med elever, som betinges af det kropslige 

skifte fra én institution til en anden, der er en del af vekseluddannelsernes 

grundvilkår. Uden derved at udelukke de ingeniørstuderende fra samme erfaring så 

er dette perspektivskifte ikke nødvendigt for den ingeniørstuderende, som ’blot’ 
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skifter fra at være studerende til at være medarbejder men med de krav til 

omstilling, som det indebærer.  

Af observationen forekommer det at fremgå, at de lærerstuderende har vanskeligt 

ved at påtage sig ansvaret for deres undervisningsplaner og komme i gang, og 

deres koncentration afledes let, imens underviseren taler om vigtigheden af at 

besøge sit praktiksted og arbejdsforhold, som om de studerende allerede enten var 

i arbejde eller var kolleger med underviseren. Hvis man betragter vekslen mellem 

uddannelsessted og praktiksted som et perspektivskifte fra at være studerende til 

at være lærer, så er det at være i arbejde eller være en kollega en del af det, som 

praktikforberedelsen tilsyneladende handler om, og underviseren italesætter 

således en del af problematikken, som skiftet indebærer, nemlig i en diskussion om 

den levede dagligdag på praktikstedet. At skifte fra uddannelsessted til praktiksted 

indebærer således et kropsligt, prærefleksivt perspektivskifte fra at være 

studerende til at være lærer (som praktikant). Det antages her, at denne erfaring er 

en del af uddannelsens betingelser, når Lærerstuderende M siger, at det er ”en helt 

anderledes verden man kommer til, altså man har jo altid været elev og så lige 

pludselig skal man jo så være lærer og give fra sig og lære fra sig”. Han er vant til at 

være i folkeskolen, hvor han kan ”se sine elever, også, de sidder bare og tænker det 

samme, ikke også. Øh, jeg skal bare igennem skoledagen” (interview, 

Lærerstuderende M, januar 2011). Dermed understreger han, hvad de 

fjerdeårsstuderende (Sille og Tina) allerede har flere erfaringer med, og som derfor 

antages at være gældende for dem også; at perspektivskiftet er en ”omvæltning”. 

Dvs. at perspektivskiftet fra studerende til lærer også handler om at se: At ”se sine 

elever... de sidder bare og tænker det samme” udtrykker en dobbelthed, som de 

lærerstuderende oplever, når de kan se på eleverne, som de selv blev set af deres 

underviser og selv så på denne.  

Således projicerer de ikke blot sig selv på eleverne men erfarer også, hvordan deres 

perspektiv er skiftet; at de nu ikke længere ses som elever men ses af elever, og 

denne selvfølgelighed er på én gang både voldsom og logisk men illustrerer også en 

gensidighed i den studerendes og elevernes relation og dermed en forholdsvis 

ubesværet evne til at skabe balance i den nye situation, som den studerende er 

kommet i. Merleau-Ponty (1964) ville således sige, at situationen på én gang giver 

mening, netop i kraft af, at den studerende immanent tilskriver den en bestemt 

betydning, samtidig med, at situationen transcendent betinger den studerendes 

erfaring, idet kroppen lever perspektivskiftet og derved prærefleksivt balancerer 
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det blive en del af eller bebo et nyt sted (Merleau-Ponty 2002). Forberedelsesfasen 

kan således også forstås som udtryk for det, Merleau-Ponty kaldte un écart, dvs. et 

spring imellem at se og at blive set (Dillon 1997; Olkowski 1997; Merleau-Ponty 

2000). I Merleau-Pontys brug af udtrykket er der tale om et begreb, der 

sammenfatter den dobbelthed, der er ved kropsligheden; at den på én gang er 

forudsætningen for at se og samtidig for at blive set. Écart beskriver således 

dobbeltheden i de studerendes skift fra studerende til praktikant. Det er nu de 

studerende, der skal skabe undervisningen som et sted og begivenhed for eleverne, 

og de studerende står i forberedelsesfasen således over for at skulle træde fra 

tilskuerrækkerne og op på scenen. Selvom dette normalt er et uvant skifte i et 

teater, så beskriver det lige netop den voldsomhed og naturlighed, hvormed de 

studerende skal skifte perspektiv.  

Forberedelsesfasen handler for så vidt om at introducere de studerende for denne 

betingende dobbelthed ved at være lærerstuderende: Ligesom kropsligheden 

betinger sammenvævningen og springet imellem at se og at blive set, så 

rammesætter læreruddannelsens vekslen netop dét, og således er de lige nu i gang 

med at foretage dette écart. Ved at forstå overgangen som de studerendes 

perspektivskifte fra et sted til et andet tydeliggøres, at de studerende i den 

kropslige vekslen fra uddannelsessted til praktiksted, fra bænk til tavle, fra 

tilstedeværelse til klasseledelse, fra lektier til planlægning etc. står over for at skulle 

manifestere deres egen måde at gøre det på, som uddannelsen handler om, og 

derved at skulle manifestere deres egen subjektivitet. Forberedelsesfasen handler 

således ikke blot om at reflektere over, hvad, hvordan og hvorfor en 

undervisningsplan skal formuleres, men om, at de studerende prærefleksivt 

forbereder sig på det perspektivskifte, som uddannelsens organisering betinger for 

deres kropslige beboelse af et nyt sted, hvorfra de skal skabe og skabes af en 

undervisning, vejledning og erfaring. 

OPSAMLING 
De kundskabsformer, thêoria og phrónêsis, som underviseren intenderer i 

praktikforberedelsesfasen, er kropsligt forankrede i overgangens praksis som en del 

af måden at arbejde med undervisningsplaner på; de skal tage udgangspunkt i en 

konkret klasse og give didaktiske begrundelser i dialog med praktiklærerne, thêoria, 

om mål og midler. Denne praksis begynder i den partikulære observation med 

besøg på praktikskolen og konkrete overvejelser over midler i 

undervisningsplanerne, phrónêsis. Underviserens praksis, som kendetegnes ved at 
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bære træk af karrierelivsformen, udøves med kropsliggjort vane og selvfølgelighed 

men kontrasteres af de studerendes praksis med en vægtning af khrêsis og téchnê, 

idet de kun forbereder sig i det mest nødvendige omfang. Uddannelsesstedets 

praksis kontrasteres ligeledes af praktiklærerens praksis, der bærer træk af den 

personorienterede og den selvstændige livsform og intenderede mål om at se 

thêoria og phrónêsis i sammenhæng med kundskabsformerne khrêsis og téchnê, 

hvor undervisningsplanerne begrundes didaktisk gennem blandt andet dialog med 

praktiklæreren, men derudover formuleres de med præcise angivelser af, hvad de 

skal bruges til. I overgangsfasen fra et sted til et andet og mellem to forskellige 

kulturer kropsliggøres de studerendes egne bud på, hvordan de under de givne 

kulturelle betingelser selv ønsker at være lærer i undervisningsplanernes materielle 

udtryk for deres foreløbige og afprøvende læreridentitet. De studerende står 

bogstavelig talt på en bro mellem disse forskellige praksisser omgivet og rammesat 

af uddannelsens strukturer, som på uddannelsesstedet fremmer en 

karrierelivsform og en individualistisk læring gennem kompetencemålsætninger og 

på praktikstedet fremmer den selvstændige livsform og den personorienterede 

livsform gennem ansvarliggørelse af de studerende, fx i forhold til 

undervisningsplanlægningen men også den praktiske udførelse af lærerarbejdet, 

som de følgende kapitler vil uddybe. 

KAPITEL 3: SILLE PÅ PRAKTIKSTEDET 
På baggrund af de ovenstående, indledende kapitler vedrørende uddannelsens og 

de studerendes betingelser og overgangsfase rettes i nedenstående kapitel nu 

fokus på den ene fjerdeårsstuderende, Sille, og hendes erfaringer med at undervise 

på Skole V og modtage vejledning af Praktiklærer J. Kapitlet tager udgangspunkt i 

transskriptionen af en videooptagelse, som giver anledning til at vise og diskutere, 

hvilke kundskabsformer Sille praktiserer og stræber efter i sin måde at lære og 

praktisere klasseledelse på. Ved også at inddrage interview, videodagbøger og 

observationer så perspektiveres Silles erfaringer i forhold til den vejledning, som 

hun modtager af Praktiklærer J, og der illustreres en række kulturelle ligheder og 

modsætninger mellem deres livsformer og dermed hvilke betingelser, Silles 

intenderede kundskabsformer praktiseres under. Afslutningsvis foretages en 

kropsfænomenologisk analyse af det transskriberede videoklip, og 

kundskabsformernes inkarnerede betingelser illustreres yderligere ved at henvise 

til Silles refleksioner i videodagbøgerne.  
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Min vej til praktikstedet og dets indretning 

Sille er i praktik på Skole V, der har to spor fra 0. til 6. klasse. Skolen ligger i en 

landsby naturskønt op ad en skov tæt ved vandet med ca. 6 km til den nærmeste 

større by, hvor uddannelsesstedet ligger. På skolen er der også en SFO og en klub, 

som eleverne kan gå i efter skole. Da jeg ankommer, spørger jeg om vej til 

lærerværelset og bliver hjulpet af en imødekommende lærer. Der er en nyere 

hovedbygning med sadeltag ved siden af en ældre hvidkalket bygning fra omkring 

1930’erne, og derimellem ligger lærerværelset i en tilbygning med fladt tag fra 

70’erne. Der er en sportshal lidt væk samt flere moderne bygninger, hvori 6. 

klasserne (de ældste) holder til, og endelig en gruppe nyere pavilloner, der danner 

et L ud mod hovedbygningen, hvori 4.-5. klasserne bor. Herunder ses to billeder fra 

Skole V. Til højre ses lærerværelset indefra, hvor alle medarbejdere (lærer, 

pædagoger, kontorpersonale, håndværkere, ledelse etc.) spiser frokost sammen, 

og herunder ses den tavle på lærerværelset, som personalet bruger til at 

kommunikere med hinanden om gode & dårlige ting ved arbejdet og 

arbejdsforhold (observation, Skole V, 4.1.2011). Selve lærerværelset føles stort, og 

på væggene hænger sympatitilkendegivelser fra andre kredse af Danmarks 

Lærerforening i forbindelse med den verserende konflikt med kommunen. Der er 

positive og negative bemærkninger på Post It-sedler i en humoristisk tone om, hvad 

der kendetegner Skole V som en god skole. 

  



Der er således tale om en mindre skole, der langsomt er blevet udvidet med 

moderne faciliteter, men som fortsat ikke er større, end at hele personalet kan 

have et fællesskab om at mødes til frokost og til udveksling af erfaringer. Både min 

og Silles tilstedeværelse bliver således let bemærket af det øvrige personale, som 

spørger os begge, hvad vi laver, om vi begge er studerende, om vi er tvivl om noget 

etc., og således fornemmes stedet at være meget inviterende, inddragende og 

fællesskabsorienteret. Da jeg møder Sille, introducerer hun mig for sin 

praktiklærer, Praktiklærer J, som jeg kender fra uddannelsesstedet, da jeg 

underviste der. 

I de to første uger af praktikken sidder Praktiklærer J med i klassen, hver gang Sille 

underviser, han hjælper med kopier, dvd-afspiller/projektor, uddeling af ark, at 

holde ro (særligt over for elever med særlige behov), og efter hver time taler Sille 

og Praktiklærer J kort sammen typisk i selve klasseværelset, mens eleverne er ved 

at spise madpakker eller på vej ud til frikvarter. Der er således ikke tale om en 

intensiv vejledning, hvor Praktiklærer J giver Sille en nedskreven, struktureret 

feedback efter hver time, hvor de forholder sig til, hvad hun ifølge studieordningen 

på fjerde år skal, hvad hun ifølge egen planlægning vil, og hvad hun ifølge hans 

observationer gør (hvilket er praksis i vejledningen hos Praktiklærer L af Tina på en 

anden skole). Under en samtale efter praktikopholdet og i videodagbogen under 

fortæller Sille, at de ikke holdt mere end to møder, og at hendes indtryk var, at 

Praktiklærer J på den ene side havde markeret, at der var en begrænset mængde 

vejledning til rådighed (4 timer for syv uger), og at hun derfor ikke tog initiativ til at 

bede om vejledning, mens hun heller ikke følte et behov for vejledning. 

Praktiklærer J afholder dog vejledningsmøder, og jeg interviewede Praktiklærer J 

dagen før deres første deciderede møde 12.1.2011, dvs. en uge efter, at 

nedenstående videooptagelse om evaluering fra uddraget fandt sted.  

AT LÆRE AT EVALUERE – ELLER HVORDAN FLIPOVEREN OVERTAGER TIMEN 
Herunder præsenteres en transskription af en videooptaget dialog mellem Sille og 

eleverne i en 5. klasse. Det er den fjerde dag i praktikken, og Sille samler op på 

ugens arbejde med fantasygenren. Uddraget er på én gang en enkel situation om at 

forsøge at evaluere, men også en illustration af en række komplekse 

sammenhænge, heriblandt hvor vanskeligt det kan være at tilegne sig de mest 

hensigtsmæssige kundskabsformer, når man skal evaluere i praksis, hvordan 

praktiklærerens kulturelt betingede forståelse af klasseledelse præger vejledningen 
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af den studerende, samt hvordan den studerende forholder sig til krop, tid og sted i 

samspillet med eleverne og klasseværelset.  

Sille har planlagt sin praktik sådan, at hun arbejder med fantasygenren i alle de 

timer, hun har, dvs. i dansk og engelsk og i 5. og 6. klasse skal eleverne arbejde med 

fantasy, hvilket er sket i samråd med Praktiklærer J, således at hun kan koncentrere 

sig om klasseledelse (interview, Praktiklærer J, 20.1.2011). Af hendes 

undervisningsplan fremgår det, at eleverne skal arbejde med fantasy på forskellige 

måder ved fx at skrive mindre historier, arbejde med ler, se film og høre musik, 

som relaterer sig til genren og til genrer, der ligger tæt op ad fantasy (se Bilag 5 for 

Silles undervisningsplaner). Hun har imidlertid bevidst skjult, hvilke mål arbejdet i 

klassen skal føre hen til, hvilket hun i sit Professionsbachelorprojekt efterfølgende 

fortryder, idet eleverne derved ikke gøres medbestemmende for undervisningen – 

et generelt mål og middel, som Sille anbefaler, at alle lærere har (Sille, 

Professionsbachelorprojekt, bilag 7, s. 6, 21-27, 35). Ydermere har Sille etableret 

delevalueringer som en del af undervisningsplanerne i klassens time hver fredag, 

og hun fortæller i en videodagbog, at hun er blevet inspireret til en bestemt model 

for disse i sin tredjeårspraktik, da hun var på udlandsophold i Vexsjö (videodagbog, 

Sille, 9.1.2011).  

I en samtale med mig efter timen efterlyser hun bedre sanktionsmuligheder over 

for elever, der sjofler timen, og at hun vil forsøge at være mere bestemt og streng, 

fordi der stilles så store krav til, at eleverne skal lære noget bestemt (observation, 

Sille, 7.1.2011). I videodagbogen, som hun indspiller to dage efter denne samtale 

og time, fortæller hun endvidere, at hun synes, 5. klassen er gode til at arbejde 

sammen, men at hun savner bedre muligheder for at finde ud af, hvad de egentlig 

kan hver især, fordi de altid hjælper hinanden (videodagbog, Sille, 9.1.2011). 

Således er det ikke en tilfældig opsamling, Sille foretager i dette videoklip, men en 

planlagt del af undervisningsforløbet, hvor hun registrerer, om eleverne har lært 

noget, om hun skal korrigere sine planer, mål og midler for næste uge etc.  

I klassen har de tidligere skrevet kendetegn ved genren ned på en flipover, som 

Sille har glemt, at hun har stillet ved siden af tavlen, så alle kan se svarene på 

hendes spørgsmål. I dag spørger hun således klassen om, hvilke kendetegn der er 

ved fantasygenren, og mange elever rækker hånden i vejret og svarer. Sille skriver 

svarene op på tavlen.  
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Klasseværelset er aflangt, og tavlen hænger på den lange side af det 

rektangulære rum, og eleverne sidder ved kvadratiske gruppeborde á 4-6 og 

kan se på hinanden, direkte mod tavlen eller mod døren. På væggene er der 

forskellige elevprodukter, fx opgaver, tegninger, postkort. Der er vinduer i 

begge de korte sider af rummet med reoler på den ene langside, og på den 

anden er der en tavle på ca. 1½ x 1 meter med hjul på, hvor en flipover er 

stillet ved siden af. Ved de tre drengeborde er der ryddet, navneskilte står 

fremme, og de sidder alle sammen og er mere eller mindre rettet imod Sille 

og tavlen. Ved det ene pigebord er de i gang med at tegne, og kun én af dem 

ser op på tavlen og Sille – ellers sender de af og til blikke til hinanden uden at 

sige ret meget: 

Sille: Jeg tænkte at… 

Elev 1: Vi skal lave noget sjovt. 

Sille: Skal vi lave noget sjovt? Jeg ved ikke, om det bliver sjovt. Det må I jo 

bedømme efterfølgende. Ja. Men nu har vi jo gennemgået en hel masse 

kendetegn for fantasygenren. Ja. Kan I huske nogle af dem efterhånden? Det 

må I kunne. 

(Elev 2 sidder helt fremme ved tavlen og flipoveren, og fra hvor han sidder, 

kan han let læse, hvad der står på den). 

Elev 1: Hvad for noget? 

Sille: Nogle kendetegn på fantasygenren. Ja.  

(Fire drenge rækker hånden i vejret) 

Sille: Elev 2 (Sille siger hans navn). 

Elev 2: Magi (han svarer hurtigt og nævner – uden at Sille har set det – et af 

kendetegnene, som står på flipoveren).  

Sille: Ja. [navn på Elev 2]. Magi. Ja. 

(Sille vender sig om og skriver ’magi’ på tavlen, mens Elev 2 siger ”lige der 

henne”, og ved at pege viser han en anden elev, som sidder over for ham, at 

svarene står på den flipover, som er ved siden af tavlen. Elev 2 smiler, og den 
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anden elev griner. Eleven ved siden af Elev 2 opfatter det også og drejer 

hovedet, så han kan se flipoveren uden om Sille, og de fleste af drengene 

lader til nu at have fundet ud af, at Sille har glemt flipoveren. Derefter 

rækker næsten alle drengen en arm i vejret. Ved pigebordet er der nu to, 

som ser op på tavlen, men ingen af dem markerer). 

Sille: Er der nogen, der har et bud?  

(De fleste af drengene rækker ivrigt en finger i vejret). 

Sille: Ja [navn på Elev 3]? 

Elev 3: Kampen mellem det gode og det onde.  

(Elev 3 siger det i et roligt og normalt toneleje, der ikke afslører, at han læser 

op af flipoveren. Flere af drengene griner). 

Elev 7: Aj! 

(Elev 7 slår et hul i luften og kigger over imod Elev 3, som åbenbart kom først 

med at sige det, som Elev 7 ville have sagt). 

Sille: Ja. 

(Sille vender sig om for at skrive ’kampen mellem god/ond’ på tavlen. En 

tredje elev læner sig helt frem over sit bord for at kunne komme til at læse, 

hvad der står på flipoveren, mens Sille vender ryggen til og skriver på tavlen. 

Drengene griner til hinanden, og der er nærmest en kamp om at komme til at 

læse, hvad der står på flipoveren, og derpå sige det, når de bliver spurgt. Ved 

’pigebordet’ er der ingen, der griner, læner sig frem for at se flipoveren 

bedre eller rækker hånden op for at svare på Silles spørgsmål, selvom to af 

dem af og til ser op imod tavlen, så tegner de fortsat videre og skeler til 

hinanden af og til). 

Elev ?: Det står også… 

(Mange rækker hånden i vejret, nogle fniser, og flere læner sig nu frem, så de 

kan se, hvad der står på flipoveren). 
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Sille: Ja, [Elev 1] (Sille nævner elevens navn, mens hun ser overrasket og 

lettere stresset ud. Hun har en langærmet, tyk sweater på, som hun hele 

tiden trækker op i ærmerne, og hendes blik er en smule rådvildt). 

Elev 1: Fantasi uden grænser. 

(Elev 1 siger det med forvrænget stemme, og selve udtrykket ’fantasi uden 

grænser’ forekommer kunstigt for elevernes normale måder at tale på. Der 

fnises blandt drengene, mens Elev 1 svarer. Sille ser ud, som om hun er 

blevet overrasket, og har nu travlt med at skrive elevens svar på tavlen). 

Sille: Fantasi uden grænser. Ja. 

(Elev 1 undertrykker et grin. Flere andre elever fniser. Sille reagerer ikke på 

grinet, men vender sig om igen og skriver ’fantasi uden grænser’ på tavlen. 

Da hun har skrevet to ord, så bryder en af pigerne ind uden at have rakt 

hånden op).  

Elev 4 (pige): Du ved godt, at de bare står og læser på den der hvide, der står 

der? 

Elev 1: Nej, jeg gør ikke.  

Elev 4: Jo, det gør du. 

Elev 1: Nej. Ok.  

(Eleverne taler videre roligt i munden på hinanden, mens Sille skriver tavlen. 

Elev 1 smiler og læner sig tilbage i stolen. Der er nu ikke så mange drenge, 

der rækker hånden op længere. Måske fordi der ikke står så mange ord på 

flipoveren mere, eller fordi de synes, at det er forkert bare at læse op). 

Sille: Hm hm.  

(Sille skrivere videre). 

Sille: Hvis I har noget.. Det ser ud som om I kigger på noget herovre?  

Elev 1: Nej, nej. 
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(Sille vender sig rundt for at se, om klassen ser på noget bag ved hende, og 

hun opdager flipoveren. Hun drejer kun overkroppen men har forsat 

fødderne rettet ud imod klassen, og hun svinger derfor hurtigt tilbage og 

lader ikke til at være irriteret over at opdage flipoveren. Hun går derimod lidt 

til siden, så alle kan se flipoveren). 

Sille: Hm hm, jamen det er også fint nok. 

(Sille trækker let op i ærmerne, træder lidt mere til siden, og da eleverne 

rækker fortsat hænderne i vejret for at svare på, hvad der kendetegner 

fantasygenren, så glider undervisningen videre, da en elev kommer med 

endnu et kendetegn). 

Elev 5: Fantasidyr. 

Sille: Fantasidyr. Ja. 

(Sille går et par skridt tilbage imod tavlen for at skrive på tavlen. På 

flipoveren kan man se, at der står ’fantasidyr / fabeldyr’. Elev 4 (pige) og de 

andre ved pigebordet siger ikke noget og tegner videre på deres tegninger). 

Elev 6: Fabeldyr. 

Sille: Skal jeg skrive både fantasidyr og fabeldyr, synes I?  

Elever: Ja. 

(Sille vender sig om og skriver på tavlen). 

Elev ?: Hvad er forskellen? 

Sille: Ja, det er et godt spørgsmål: Hvad er forskellen?  

(Sille vender sig halvt om fra tavlen og ser på klassen, da hun stiller 

spørgsmålet videre tilbage til dem. Eleverne taler med hinanden om 

forskellene, og ved pigebordet er der én, der kommer med et bud ud i 

rummet uden at række hånden i vejret, mens Sille skriver på tavlen. Så snart 

Sille vender sig om for at bede eleverne svare, trækker hun sig tilbage og ser 

ned på sin tegning, og det er en af drengene, som markerer, der svarer) 

(videooptagelse, Sille, 7.1.2011, 0:36-2:23). 
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Her slutter transskriptionen af videooptagelsen. Umiddelbart efter den gengivne 

evaluering vender Praktiklærer J tilbage til klasseværelset med kopier af den 

fantasyhistorie, som klassen nu skal bruge i en læseopgave. Eleverne læser op på 

skift i næsten 45 minutter, og de lader til at være rigtig glade for det. Derpå spørger 

Sille, om eleverne kunne genkende nogle af de kendetegn ved fantasygenren, som 

de lige havde gennemgået, og det har de fleste af eleverne mange bud på – bortset 

fra pigebordet, som fortsat tegner.  

Det er imidlertid værd at bemærke, hvordan kendetegnene ved fantasygenren i 

første omgang er kommet ind i klasseværelset, idet elevernes svar i det 

ovenstående synes at bære præg af ord og udtryk, som er relativt avancerede i 

forhold til deres aldersgruppe. Fra en observation af Silles undervisning tidligere på 

ugen fremgår følgende: 

”Sille skriver kendetegn ved fantasygenren, og mens hun gør det, ser hun 

direkte ned i undervisningsmaterialet, som enten er fra 

CFU/praktikskolen/seminariet. Hun holder undervisningsmaterialet tæt til 

kroppen og kigger af og til koncentreret ned i det og læser… Eleverne lader til 

at notere det ned, som Sille har skrevet på tavlen, men jeg får ikke indtryk af, 

at de også skriver det ned, som står på flipoveren, hvor gruppernes egne svar 

står” (observation, Sille, januar 2011). 

Jeg var ikke til stede i alle timerne og antager derfor, at de kendetegn, som blev 

skrevet op på tavlen senere, blev overført til flipoveren, hvor de står, da hun samler 

op. Elevernes svar i videooptagelsen er således ordret repetition af 

undervisningsmaterialets formuleringer, og det forklarer, hvorfor Sille på 

videooptagelsen ser så imponeret ud over eleverne.  

OPSUMMERING AF UDDRAG & INDLEDNING TIL ANALYSE 
Af disse to uddrag ses, at Sille og klassen tidligere har brugt en flipover men har 

glemt den. Eleverne bliver dog opmærksomme på den og læser op af den, som om 

de kendte alle svarene. Uddraget illustrerer imidlertid ikke blot en studerendes 

forglemmelse men giver anledning til at betragte en række vilkår for den 

studerendes undervisning, heriblandt hvilke kundskabsformer hun forstår 

evaluering og klasseledelse med under Praktiklærer J’s vejledning. Uddragene viser 

også, at Sille gennem sin tætte brug af undervisningsmaterialet lader til at have 

fundet en vis ro og overskud til at tale med eleverne om fantasygenren frem for 

blot at notere deres svar på tavlen.  
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EVALUERINGENS KUNDSKABSFORMER 
I et aristotelisk perspektiv illustrerer videouddraget, at Sille umiddelbart udtrykker 

sin héxis overvejende som téchnê, idet hun fastholder sin planlagte opsamling af 

ugens forløb selv under de ændrede vilkår. Derved forholder hun sig instrumentelt 

til både spørgsmål og svar uden at hverken forholde sig analyserende (thêoria) eller 

overvejende (phrónêsis) til sin praxis til trods for, at hun udtrykker intentioner om 

begge dele.  

Silles héxis udtrykt i téchnê afspejler ikke blot, at Sille gør det så godt, som hun kan, 

men at hun gør, som der intenderes i studieordningen, hvoraf det fremgår, at de 

studerende skal opnå kompetence i ”Planlægning, gennemførelse og evaluering af 

undervisning [og] anvendelse af evaluering på alle niveauer, herunder samspillet 

mellem formative og summative evalueringsformer” (University College Sjælland 

2010: 23). Den studerende skal således lære at skabe et overblik over, hvad 

eleverne har lært, og hvilke delmål og midler der har været befordrende for at 

opnå de trinmål, der er for en given klasse, og evaluering beskrives som en 

instrumentel, upersonlig evne til at anvende de rette midler i skabelsen af et 

bestemt produkt. At hun forstår og praktiserer evaluering som téchnê er således 

hensigtsmæssigt i forhold til, hvad der dels forventes af hende, idet hun kan 

konstatere, at hun faktisk har evalueret med eleverne, uanset om de enten læste 

op af en flipover, som drengene gjorde, eller slet ikke deltog, som pigerne gjorde.  

Af videoklippet ses et umiddelbart paradoks mellem Silles intentioner om at ville 

vide, hvad eleverne kan, og at fastholde en test af dette, der er blevet afsløret som 

falsk af Elev 4. Paradokset består i, at Sille, i forhold til thêoria, ikke analyserede 

evalueringens udbytte men medvidende danner sig et indtryk af, hvad eleverne kan 

huske, som ikke stemmer overens med virkeligheden, selvom hun i samtaler med 

mig og videodagbogen efterfølgende efterlyser bedre redskaber til dette 

(observation, Sille, 7.1.2011). I henhold til studieordningen og téchnê er der ikke 

krav til kvaliteten af evalueringen, og uddraget illustrerer således, hvordan en 

instrumentel forståelse af evaluering kan føre til ubrugelige konklusioner 

vedrørende elevernes men også de studerendes læring: Den pågældende 

evaluering kan ikke afgøre, hvad eleverne har lært, men gennemførelsen af 

evalueringen for evalueringens egen skyld lærer heller ikke de studerende at 

evaluere. 
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Selvom hun ikke bruger situationen til at overveje, hvordan hun enten kan forholde 

sig til elevernes snyd, sit eget tab af autoritet eller lignende, så er det imidlertid 

klart, at hun faktisk prøver at få det bedste ud af situationen ved hverken at blive 

vred eller gå i panik men ved at acceptere, at hun selv havde ansvaret for 

flipoveren, og at hendes fejltagelse ikke skal gå ud over hverken eleverne eller den 

positive stemning ved, at næsten alle rækker hånden op og er ivrige efter at svare 

på hendes spørgsmål. Det er i højere grad dette phrónêtiske ideal i hendes 

forståelse af klasseledelse som et etisk og socialt ansvar, der præger Silles 

undervisningsstil. Det ses fx når hun tager udgangspunkt i elevernes interesser i 

undervisningsplanlægningen (lydoptagelse af Praktiklærer J’s vejledningsmøde, 

17.1.2011, 0:50), idet hun mener, at eleverne primært skal turde sige noget for at 

lære uden nødvendigvis at sige noget, der er rigtigt (observation, Sille, 7.1.2011, 

engelsktimer i 6. klasse), og når hun udviser en langstrakt tålmodighed med de 

vanskelige elever. Alt dette, hvilket imponerer hendes praktiklærer (interview, 

Praktiklærer J, 12.1.2011, 35:37). Disse eksempler er træk ved Silles egen 

undervisningspraksis, som antages ikke blot at være bevidste men også udtryk for 

et generelt ideal for klasseledelse, som med en kundskabsform er et udtryk for 

phrónêsis. 

Det er denne tilgang til klasseledelse, som hendes praktiklærer selv deler og mener, 

at Sille fortsat skal lære og udvikle, og som han derfor roser og støtter hende i. 

Vilkårene for Silles læring af phrónêsis er således ikke blot gode men er under 

Praktiklærer J’s vejledning og påvirkning også langt bedre, end at Sille lærer en 

klasseledelsesform præget af téchnê og thêoria. Dermed kan man fortsat finde 

udtryk for både téchnê og thêoria i Silles og Praktiklærer J’s måder at udøve 

klasseledelse på, men de er ikke kendetegnende for deres generelle måder at 

fortrinsvis at lægge vægt på lærerens kontekstsensitive intuition, etiske og sociale 

ansvar. Denne klasseledelsesstil kan også analyseres som udtryk for en 

personorienteret livsform (Højrup 2002) og dermed en selvforståelse, der 

opponerer imod instrumentelle og akademiske klasseledelsesformer. 

KLASSELEDELSESKULTUR OG PRAKTIK – I SMULT VANDE? 
Med Silles fokusering på klasseledelse efter et phrónêtisk ideal kan hendes 

selvforståelse i lærerarbejdet siges at være en del af en bredere kultur for 

klasseledelse. I et stats- og livsformsanalytisk perspektiv (Højrup 2002) kan det 

betragtes som udtryk for den personorienterede livsform. Dette fremgår både af 

ovenstående uddrag af empirien, af Praktiklærer J’s generelle opfattelse af Sille og 
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af ros under vejledning for at tage udgangspunkt i elevernes behov og interesser 

(interview med Praktiklærer J, 12.1.2011, lydoptagelse af Praktiklærer J’s 

vejledningsmøde, 17.1.2011, 0:20, interview med Sille, 6.1.2011, del 2, 21:02), af 

mine observationer af hendes tålmodige måde at forholde sig til elevernes 

reaktioner og egne fejl i undervisningen (observation 4.1.2011, interview med 

Praktiklærer J, 12.1.2011, 23:50, videooptagelse, 3.2.2011, 0:20) samt af hendes 

udprægede brug af sig selv og sine personlige interesser for valg af 

undervisningsmidler og -indhold (videooptagelse, 2.2.2011, 10:50, samtale med 

Sille, 3.2.2011, interview med Sille, 6.1.2011, del 2, 20:40). Samlet set danner dette 

et indtryk af, at Sille praktiserer en form for klasseledelse og undervisning, hvor hun 

tilstræber at bruge sit personlige nærvær, engagement og egne interesser som et 

middel og et mål i sig selv til at kunne gennemføre undervisningen. I modsætning til 

lønarbejderlivsformens (Højrup 2002) adskillelse af arbejde og fritid kan Sille siges 

at opfatte et vist sammenfald mellem arbejde og fritid i den personlige orientering 

mod menneskelige relationer.  

Dermed bærer hun også træk af den selvstændige livsform, hvilket understøttes af, 

at hun er vokset op med selvstændige erhvervsdrivende i hjemmet og ønsker at 

tage ansvar for undervisningen selv og i særlig grad nyder aleneperioden uden 

hverken at bruge praktiklæreren eller modtage vejledning af underviseren 

(interview med Sille, 6.1.2011, 1:05, interview med Sille, 2.2.2011, 42:20, interview 

med Praktiklærer J, marts 2011, 1:44). Hendes undervisningspraksis er dog ikke i 

udpræget grad effektivitetspræget men i hendes egen forståelse ofte lidt tilfældig 

eller improviseret (videodagbog, 6.1.2011, 1:20). Sille bærer også træk, der kan 

forstås som karrierelivsformen, da hun valgte at tage et studieophold på Vexsjö 

Universitet (interview med Sille, 6.1.2011, 2. del, 21:22), om end hendes valg af 

læreruddannelsen efter egne ord i højere grad var et udtryk for, at hun ikke kunne 

få andet og havde behov for et arbejde, mere end at hun decideret så 

læreruddannelsen som et trin i længere karriereudvikling (interview med Sille, 

6.1.2011, 2. del, 9:25). Således forekommer den personorienterede livsform i højere 

grad end de øvrige livsformer at kendetegne Sille, og dette kan være en del af 

forklaringen på, hvorfor Praktiklærer J giver hende så lidt kritik af hendes 

manglende organisering, fordi hendes praktik trods alt foregår i smult vande (i 

modsætning til Tina over for Praktiklærer A, som jeg vender tilbage til senere), da 

de begge bærer træk af den samme livsform. 
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Praktiklærerens klasseledelsespraksis 

For Praktiklærer J’s vedkommende kan hans opfattelse af klasseledelse også ses 

som udtryk for en personorienteret livsform, når han forklarer, at det er den 

personlige autenticitet, der er mest central ved klasserumsledelse, og som læreren, 

i Praktiklærer J’ forståelse, er nødt til at være: 

”Det er utrolig vigtigt at turde være en autenticitet. Det er utrolig vigtigt at 

flytte din personlighed, at turde være din egen personlighed i klasserummet, 

når vi snakker klasserumsledelse. Det duer ikke, du påtager dig en rolle. Det 

er så nemt for børnene at se det. Du kan ikke være en anden, end den du er. 

Det tror jeg ikke” (interview, Praktiklærer J, 12.1.2011, 19:10).  

Det er en personligt udleveret, engageret levende person, som Praktiklærer J 

forstår som afgørende for lærerens arbejde, idet enhver rolle, skuespil eller 

personlig afstand bliver gennemskuet af eleverne, og dermed mister læreren sin 

troværdighed og mulighed for at lede klassen. Inspireret af Per Schulz Jørgensens 

(Jørgensen 1999) skelnen mellem det faglige, det pædagogiske og det personlige 

ben som tre centrale dele i lærerens arbejde spørger jeg Praktiklærer J, hvilken del 

han mener, der er den vigtigste egenskab ved lærerarbejdet: ”Nogle [elever] 

kræver, at du bliver meget personlig og indgår i en meget tæt relation med dem, 

fordi det måske er de eneste troværdige voksne, de har i deres liv…” Praktiklærer J 

mener derfor, at læreren ”skal kunne alle tre ting, men du skal kunne forskyde 

ligevægten mellem alle tre ting, tror jeg i forhold til situationen” (interview, 

Praktiklærer J, 12.1.2011, 20:24). Dermed lader han til at forstå de to andre 

elementer ud fra det ene, nemlig det personlige og den konkrete, nærværende 

kontakt med eleven, hvormed det personlige har primat således, at det faglige og 

det pædagogiske ben er varianter af det personlige ben ved at være forskellige 

måder at være personlig på (interview, Praktiklærer J, 1.3.2011). 

Da jeg interviewer Praktiklærer J 12.1.2011, har han kunnet følge Sille i to uger, og 

når jeg spørger til hans vurdering af Sille, så afviser han at svare kategorisk, fordi 

han stadig betragter denne fase som begyndelsen af praktikken. Ikke desto mindre 

vil han gerne fremhæve en række positive træk i Silles udvikling, fra han mødte 

hende to måneder før selve praktikopholdet til denne fase af praktikken. Efter 

påbegyndelsen af praktikopholdet oplever Praktiklærer J, at Sille har ”vundet”, dvs. 

hun i højere grad, end han først vurderede, har en klar autoritet i klasserummet, 

idet han mener, at hun taler højt og klart og sender signaler om, at hun 

bestemmer.  
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Alligevel er der i klasserumsledelsen noget, Praktiklærer J mener, der er helt 

afgørende ikke blot for Sille men generelt for enhver lærerstuderende at lære. Det 

er således fint, at hun har valgt at holde sig til at arbejde med fantasygenren i både 

engelsk og dansk, fordi han vurderer, at det vil være godt for hende at kunne 

koncentrere sig om at øve sig på klasserumsledelse. Trods talrige stavefejl både på 

dansk og engelsk, når Sille skriver på tavlen, er han ikke bekymret for det faglige, 

fordi det vigtige er, at hun lægger vægten på at være bedre ”til at spille bold op ad i 

alle situationer”. Hermed mener han blandt andet, at hun skal være bedre til at 

bruge rummet og dets forandringer og blive opmærksom på dette ved at nå rundt 

til alle børnegrupperne (observation, Sille, 4.1.2011, interview, Praktiklærer J, 

20.1.2011). Klasseledelse handler ifølge Praktiklærer J ikke blot om fysisk nærvær 

og tilstedeværelse men om den organisation af undervisningen, som klasseledelse 

indebærer, og han fremhæver det som et centralt punkt, at børnene ved, hvad 

målet er med det, de laver, og dét har Sille tilsyneladende vanskeligt ved at gør 

klart for dem (interview, Praktiklærer J, 12.1.2011, del 2). 

Denne organisationsevne indebærer ifølge Praktiklærer J en teoretisk viden om at 

kunne opstille mål og midler for undervisningen, men i selve klasserummet er det 

vigtigere at kunne navigere i forhold til den konkrete klasse og være parat til at rive 

dagens program i stykker og tage udgangspunkt i, hvor eleverne fører dig hen: 

”Rent teoretisk kan man ikke, specielt når man skal ud i praktik på en klasse, man 

ikke kender, rent teoretisk kan man ikke sætte en målsætning op, som man går 

benhårdt og snorlige efter” (interview, Praktiklærer J, 12.1.2011, 22:18). For at 

kunne udvikle sig som lærer er man i Praktiklærer J’s perspektiv nødt til at kunne 

ændre sine undervisningsplaner, når man blive flyttet af eleverne, for ellers vil man 

opleve, at undervisningsplanen ”falder igennem over for eleverne” (interview 

Praktiklærer J, 12.1.2011). Dette vil sige, at man ifølge Praktiklærer J teoretisk godt 

kan prøve at sige, at børnenes forudsætninger er ”sådan her”, men man vil opleve 

noget andet i praksis. At ændre undervisningsplanerne handler ifølge Praktiklærer J 

grundlæggende om at tage mest muligt hensyn til, at børnene skal lære noget. Det 

gælder også i forhold til at kunne tage sig af det sociale i klassen, fordi en uløst 

konflikt kan forhindre, at nogle elever kan lære noget, hvis ikke læreren hjælper 

med til det. Således må undervisningsplanen nogle gange også ændres af sociale 

hensyn.  

Det mest afgørende for Praktiklærer J er således klasserumsledelse, som han 

forstår varetaget af en kontekstsensitiv lærer, der planlægger en undervisning, som 
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han/hun bagefter er parat til at droppe og følge eleverne derhen, hvor de 

udtrykker sig. ”Selvfølgelig” er det vigtigt at kunne planlægge et 

undervisningsforløb, men for Praktiklærer J handler det også meget om at kunne få 

det i spil: ”Hvis ikke det fungerer i klassen, jamen så er der bare ikke noget læring i 

det” (interview, Praktiklærer J, 12.1.2011, 29:50). Praktiklærer J fortæller 

retrospektivt, at han gerne ville have organiseret vejledningen af Sille anderledes, 

så han kunne være med i hendes undervisning mindst en time om ugen frem for at 

overlade hende til sig selv i aleneperioden (interview, Praktiklærer J, 1.3.2011, 4:0). 

Dette ønske skyldes ikke mindst, at Praktiklærer J er ked af at have sluppet noget af 

kontakten til eleverne i klassen. Således må hans ønske om mere deltagelse i 

hendes praktik ses som udtryk for ikke blot hans egne behov men også for en 

forståelse af vejledning som tæt forbundet med de konkrete erfaringer, oplevelser, 

følelser og situationer, som undervisningens praksis bibringer Sille.  

Praktiklærer J’s tilgang til vejledningen kendetegnes altså ved den 

personorienterede livsforms levede engagement frem for akademiske analyser af 

undervisningens tilrettelæggelse, som fremmes af karrierelivsformen, eller at hun 

gennem en udleveret undervisningsplan gennemfører en undervisning i en 

upersonlig opgaveløsning, som det fremmes af lønarbejderlivsformen, eller at Sille, 

som i den selvstændige livsform, helt og holdent overtager klassen og alle dens 

funktioner, således at Praktiklærer J ikke behøver at bekymre sig om elevernes 

trivsel. Sille og Praktiklærer J bærer derved en del af de samme træk, som 

genfindes i den personorienterede livsform (Højrup 2002), hvis tilgang til 

professionen er en del af en mere generel og idealistisk forståelse af det centrale i 

lærerens arbejde, som også fremgår af Danmarks Lærerforenings opstillede 

professionsidealer – særligt det tredje og fjerde mål (Lærerforening 2002): 

”3:… Læreren vil betragte den enkelte elevs udvikling som et mål i sig selv og 

indrette sine undervisningsmål efter elevens evner og behov … Læreren vil 

vise eleven omsorg, være tilgængelig for denne, stille sig åbent og lyttende og 

stræbe efter, at eleven opfatter læreren som sin fortrolige… 4: Læreren vil 

give elever med større behov mere opmærksomhed og hjælp end elever med 

mindre” (Lærerforening 2002: 3-4). 

Professionsidealet indeholder i alt elleve mål vedrørende faglighed, pædagogisk 

refleksion, ret & pligt, dannelse, demokrati, social orientering og samfundsmæssige 

mål o.a., der ved en nærmere granskning sandsynligvis kan genfindes træk af både i 

Praktiklærer J’s og Silles praksisser. Dermed er pointen, at udtryk for den 
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personorienterede livsform er en blandt flere anerkendte måder i Danmarks 

Lærerforening at forstå lærerprofessionalisme og dermed klasserumsledelse på, 

som Praktiklærer J og Sille således kan finde bekræftelse og legitimation for i deres 

egen praksis.  

Som en betegner for dette syn på klasseledelse taler Praktiklærer J således 

konsekvent om barnet frem for eleven, idet han understreger betydningen af at 

betragte det levede liv som et udgangspunkt for sin klasseledelse ved at se barnet 

som et menneske og ikke blot et abstrakt, modtagende objekt, der kan kaldes elev, 

men et skabende subjekt der, som et menneske, engang imellem ændrer 

betingelserne for undervisningen. Dermed refererer Praktiklærer J indirekte til en 

pædagogisk filosofi, der overordnet set kan betegnes som progressivisme, hvis 

repræsentanter blandt andet tæller John Dewey, Ellen Key, Jean-Jacques Rousseau, 

Maria Montessori og andre, idet de alle lægger en betydelig vægt på den konkrete 

erfaring som et udgangspunkt for at lære (Hermansen 1998; Illeris 2009).  

Etnocentrisk klasseledelseskultur 

I et stats- og livsformsperspektiv (Højrup 2002, 2003) er Silles og Praktiklærer J’s 

klasseledelsespraksis udtryk for den personorienterede livsform, som adskiller sig 

fra de tre øvrige livsformer ved at forstå lærerarbejde som en velfærdsprofession 

med vægt på menneskelige relationer, der oppebæres af et sammenhold, et etisk 

ansvar. Praktiklærer J forstår således klasseledelse som en mellemmenneskelig 

involvering i modsætning til den selvstændige livsform, som begriber 

lærerprofessionen gennem dagsværkets og driftens lønsomhed. 

Karrierelivsformens fortolkning af lærerprofessionen deler et fokus på personligt 

engagement men ikke på menneskelige relationer. I modsætning hertil anser 

lønarbejderlivsformen ikke lærerprofessionen som målet, men derimod fritiden 

som målet og arbejdet som et middel hertil. Af denne kontrastering fremgår det, at 

Sille og Praktiklærer J betragter lærerprofessionen på en bestemt kulturelt 

struktureret måde, som yderligere kan belyses ved at betragte deres teori- og 

praksisforståelse. 

Praktiklærer J’s personorienterede opfattelse af klasseledelse kan nemlig ses i 

sammenhæng med den fusionære teori- og praksismodel, idet hans udgangspunkt 

for at forstå lærerprofessionen hverken blot er teori eller praksis men en levet 

integration af teori og praksis, hvor en social bevidsthed om klassens trivsel er 

udtryk for en fusionær orientering imod frihed og retfærdighed. I den forstand 

placerer fusionsmodellen ifølge Freire sit praxisbegreb  på linje med phrónêsis i 
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modsætning til et teoretisk udgangspunkt i thêoria eller et instrumentelt 

udgangspunkt i téchnê, som i denne tænkning menes at føre til henholdsvis enten 

intellektualisme eller instrumentalisme (Freire 1993). Praktiklærer J’s afvisning af 

en ren teoretisk eller praktisk tilgang til undervisningsplanlægning og -

gennemførelse samt hans understregning af det personlige engagement hen imod 

klassens trivsel kan således forstås både som udtryk for den personorienterede 

livsforms forståelse af klasseledelse og kendetegnes som en fusionær teori- og 

praksisopfattelse, hvilket kan perspektivere de kulturelle forskelle mellem praktik- 

og uddannelsesstedet.  

Som vist ovenfor gives karrierelivsformen gode vilkår med Læreruddannelsesloven 

fra 2006, hvilket understøttes af uddannelsesstedets studieordning, hvoraf det 

fremgik, at der med praktikfaget og Professionsbachelorprojektet intenderes en 

dialektisk opfattelse af relationen mellem teori og praksis. Over for 

uddannelsesstedets intenderede og praktiserede kultur, teori- og praksismodel og 

kundskabsformer illustrerer Praktiklærer J således en kulturel modsætning ved at 

forstå lærerarbejdet ud fra den personorienterede livsform, en fusionær teori- og 

praksismodel og med intentioner om phrónêsis som den bærende kundskabsform i 

vejledningen af de lærerstuderende. Dermed kan Praktiklærer J’s forståelse af den 

kontekstsensitive klasserumsledelse med udgangspunkt i den personorienterede 

livsform forstås etnologisk ikke blot som et ideal for, hvad klasserumsledelse bør 

være, men hvad klasserumsledelse i hans øjne er (Højrup 2003). Dette udtrykker 

ikke blot en selvforståelse men en iboende kritik af andre former for af 

klasserumsledelse, idet han fx siger, at ”hvis ikke det fungerer i klassen, jamen så er 

der bare ikke noget læring i det”. Dermed antages forud for præmissen, ”fungerer i 

klassen”, at læreren har en bestemt fornemmelse for klassen, hvormed målene 

med praktikfaget på fjerde årgang forstås på en særlig måde, hvoraf det fx fremgår: 

”Lærerens opgave og ansvar: Lærerens arbejde med årsplaner i samspil med 

alle klassens fag og læreren som iværksætter af pædagogiske handlinger og 

udviklingsarbejder. Elevforudsætninger: Intervention og opfølgning i forhold 

til elever med læringsvanskeligheder. Ledelse af undervisning og udvikling af 

klassens sociale liv og læringsmiljø. Den studerendes selvstændige arbejde 

med klassens sociale liv, herunder intervention og relationsstøtte” (University 

College Sjælland 2010: 23. Mine fremhævninger – LEDK). 

Heraf fremgår det ikke, at læreren eller en lærerstuderende forudsættes at have en 

kropslig, levet, intuitiv fornemmelse for klassen, eleverne og de ændrede 
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betingelser, og at den lærerstuderende kan nå målene med praktikfaget gennem 

midler og forudsætninger, som understøtter karrierelivsformens kontekstfrie 

refleksion over praksis. I Praktiklærer J’s beskrivelse af klasserumsledelse 

præsenterer han imidlertid en forståelse og selvforståelse, som udelukker andre 

muligheder, og derved repræsenterer Praktiklærer J ikke en fortolkning i en åben 

diskussion, der principielt kunne have været anderledes, men derimod en bestemt 

strukturelt betinget kultur for, hvad klasserumsledelse ’er’.  

At forstå klasserumsledelse som at være kontekstsensitiv er således et udtryk for 

en kulturel struktur, en livsform, som forholder sig til andre livsformer dels i en 

kamp om anerkendelse, hvor hver livsform forholder sig ekskluderende og 

etnocentrisk til hinanden, og dels i en interpellationsproces, hvor en livsform 

forsøger at tilpasse sig generelle vilkår. Derved er Silles forhold til målene med 

praktikken rammesat af Praktiklærer J’s og praktikstedets kultur for at forstå, hvad 

en lærer skal kunne, og som det fremgår af interviewet med Praktiklærer J, så er 

klasserumsledelse og en kontekstsensitiv forståelse heraf afgørende. Denne 

forståelse skaber dårlige vilkår for de andre livsformer og fungerer relativt 

ekskluderende og etnocentrisk i forhold til studieordningens øvrige mål med 

praktikken vedrørende indsamling af empiri til deres Professionsbachelorprojekt 

(UCSJ 2010: 5). Så; ligesom disse mål giver gode vilkår for karrierelivsformen, så 

giver Praktiklærer J’s personlige livsforms fortolkning af klasseledelse ikke gode 

vilkår for, at Sille kan få vejledning i, hvordan hun skal forholde sig til eksempelvis 

empiriindsamlingen som en del af praktikken – det er fx ikke et tema, som figurerer 

i deres vejledningssamtaler. 

Opsummerende rammesættes de praktiserede kundskabsformers forhold til de 

intenderede kundskabsformer af fx den studerendes livsform og de vilkår, som 

praktiklæreren, uddannelsesstedet og Bekendtgørelsen sætter. Denne relation 

betyder imidlertid også, at handletvangen i praktikfaget – planlægning som dialog 

frem for observation, den instrumentelle frem for den analytiske gennemførelse af 

undervisning samt refleksionen over praktikken som forskrivelse frem for 

beskrivelse – betyder, at det er praktikopholdet, praktikvejledningen og ikke mindst 

reaktionerne fra eleverne, der er rammesættende for, hvordan 

professionsopgavens og Professionsbachelorprojektets akademiske mål indfries af 

den studerende, hvilket jeg vender tilbage til i kapitel 5.  

Når handletvangen ved praktikfaget interpellerer uddannelsesstedets mål i en 

handlingsorienteret retning for praksis, så er der ikke blot tale om 
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kundskabsformer og kulturelle strukturer, men om konkrete studerende, som 

oplever skiftene fra uddannelsessted til praktiksted og tilbage til uddannelsesstedet 

og derigennem erfarer stedernes varierende praksisser som møder med at være og 

gøre lærerstuderende på. Dette fænomenologiske perspektiv illustrerer, at 

forholdet mellem de studerende og de intenderede og praktiserede 

kundskabsformer i denne vekslen er en levet, kropslig relation, hvori de studerende 

qua deres kropslige eksistens både ser og kan ses, hvilket understreger forholdets 

umiddelbare gensidighed og intuitive karakter. Ved at vende tilbage til 

videouddraget præsenteres i den følgende analyse således et fænomenologisk 

perspektiv på Silles praksis i en specifik og mere generel forstand.  

KROP, TID OG STED OVERSKRIDER PLANLÆGNINGEN 
Silles praksis er i de tidligere analyser fortolket i retning af, at hun i et 

téchnêperspektiv praktiserer en instrumentel klasseledelsesstil med fokus på 

planen frem for situationen, og at hun i et phrónêsisperspektiv stræber efter men 

forsømmer en anledning til at tale om tillid, mens hun i et thêoriaperspektiv 

overser muligheden for at reflektere over, hvad hun kan vide om klassens niveau, 

og endelig at hun i et perspektiv af den personorienterede livsform er optaget af at 

bevare en god stemning og relation mellem sig selv og klassen. Fokus har således 

været på at forstå, hvilke kundskabsformer der intenderes og praktiseres i 

praktikfaget, i praktiklærerens vejledning og i Silles undervisning ved at betragte 

kundskabsformernes praksis og relation til livsformernes kulturelle strukturer.  

Videoklippet er i overskriften kaldt ”når flipoveren overtager timen”, hvilket 

betegner Silles fænomenologiske erfaring af, at hun i udgangspunktet intenderede 

en evaluerende opsamling på baggrund af en stræben efter at vide, hvad eleverne 

kan men i gennemførelsen overskrides af ikke blot klasseværelsets fysiske 

indretning men oveni købet i form af den flipover, som hun selv har udfyldt. I en 

fænomenologisk forstand er det således flipoveren, der overtager timen i det 

øjeblik, eleverne opdager svarene på flipoveren, og det nu er den, der skaber 

eleverne – særligt drengene, som er ivrige efter at svare. Ydermere består 

flipoverens liste af kendetegn tilsyneladende af undervisningsmaterialets liste. 

Således udgør flipoverens magt ikke mindst i kraft af, at kendetegnenes 

formuleringer afspejler en analytisk og autoritativ position, hvilket Silles ukritiske 

accept også vidner om.  
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Derved distanceres Sille fra undervisningen og eleverne, idet flipoverens skabende 

magt gennem elevernes formuleringer ikke blot overrasker Sille men i en vis 

forstand forfører hende, idet hun ikke bemærker den mangel på kontekst, som 

elevernes svar fremkommer i, jf. det avancerede sprog for 5.-klasses-elever. Hun 

underviste tidligere i de selv samme udtryk og stod på det tidspunkt med 

undervisningsmaterialet tæt til kroppen, når hun skulle stave kendetegnene på 

tavlen, og oplever nu, at eleverne uden tilsyneladende større anstrengelse kan gøre 

det samme. Det vækker ingen intuitiv opmærksomhed hos hende, at hun og 

eleverne åbenbart ved stort set det samme om fantasygenrens kendetegn. 

Flipoverens fysiske tilstedeværelse overtager således elevernes aktive deltagelse og 

forfører Silles umiddelbare indtryk af at have gennemført en succesfuld evaluering, 

indtil en pige protesterer, og Silles intentioner om at skabe et indtryk af elevernes 

viden bliver på kort tid ændret til at høre elevernes oplæsning af flipoverens 

indhold, idet hun træder til side, så alle kan se, og den gode stemning bevares. 

I et kropsfænomenologisk perspektiv (Merleau-Ponty 1964) hviler disse slutninger 

på Silles levede, kropsligt, prærefleksive erfaring af de sekunder og minutter, der 

går, mellem at eleverne opdager flipoveren, og til hun har accepteret den og har 

valgt at gå videre. Her tilskriver hun umiddelbart situationen en meningsfuldhed, 

der gør, at undervisningen hverken bryder sammen eller giver hende anledning til 

at ændre undervisningsplanen. Derved kan flipoverens magtovertagelse forstås 

som stedets intentionalitet (Casey 2010), dvs. den invitation, nye vaner og 

modstand, som fysiske og kulturelt indlejrede omgivelser emmer af, hvorved Silles 

praksis overskrides. I det lys er Silles handletvang manifestationer af stedets 

intentionalitet, som inviterer Sille til at fortsætte med at spørge klassen på trods af, 

at hun ved, at de fusker, hvilket illustrerer den kropslige indlejring af Silles téchnê i 

situationens handletvang, når hun skal lære klasseledelsespraksis. 

Undervisningens tidsmæssige aspekt er en del af disse betingelser, og hvis man 

bedriver klasseledelse uden styr på sin tid, så ”er du doomed”, som Praktiklærer L 

formulerer det. I modsætning til den aristoteliske skelnen mellem oplevet og 

opmålt tid, kairos og chronos, så uddyber en fænomenologisk tidsanalyse med 

udgangspunkt i subjektets tidsbevidsthed, hvordan den oplevede tid er inkarneret i 

subjektet præfleksivt (Zahavi 1997; Merleau-Ponty 2002; Zahavi and Gallagher 

2008). I Silles bevidsthed om, hvad eleverne har arbejdet med, og hvad hun derfor 

skal spørge om, har hun en umiddelbar forestilling om, hvilke spørgsmål hun kan 

stille. Det betyder, at hendes intuitive tidsbevidsthed om dette forløb kan ses som 
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udtryk for tre sammenhængende faser: 1) Retention (just passeret tidslig erfaring), 

2) urimpression (øjeblikkets tidslige erfaring) samt 3) protention (foregribelse af 

kommende tidslig erfaring). I videoklippet foregriber Sille (protention), at eleverne 

kan de svare, når hun spørger dem (urimpression), på baggrund af umiddelbart 

tidligere erfaringer (retention). Silles tidsbevidsthed anskues hermed ikke i en 

reflekteret, mentalistisk betydning, der afspejler en didaktisk opbygning af 

spørgsmål og svar i en bestemt progression, men at Sille har en prærefleksiv 

bevidsthed om klassens fælles erfaringer med forløbets emne, fantasygenrens 

kendetegn, som nu er udgangspunktet for opsamlingen. Når Sille således forventer 

at få svar på, hvad eleverne har erfaret (retention), men ignorerer, at deres svar 

afsløres som falske, og hun i situationen (urimpression) vurderer, at hun godt kan 

stille nye spørgsmål med en fortsat intention om (protention) at få gyldige svar, så 

giver disse spørgsmål ingen mening, fordi deres foregriben (protention) bygger på 

et indtryk (urimpression), der ignorerer den tidligere erfaring (retention), nemlig 

afsløringen. Denne mangel på mening ved opsamling kommer til udtryk hos Elev 1, 

når han svarer med forvrænget stemme, og når pigen afslører fuskeriet.  

Tidsbevidsthed er intuitiv, og klassens levede erfaring med et givent emne svarer til 

at høre de to første toner i en akkord, hvormed den sidste foregribes. På samme 

måde rammesættes den intuitive oplevelse af meningsfuldhed med, hvad der tales 

om – inklusiv i Silles opsamling. En evt. overraskelse ville dermed bestå i, at de 

foregrebne svar udeblev eller tog en uventet form. På en måde er det netop, hvad 

der sker i videoklippet, når eleverne svarer formfuldendt. Alligevel er denne 

overraskelse ikke større, end at Sille accepterer den, og der er snarere tale om, at 

Sille faktisk ikke overraskes (protention), idet analysen af hendes protentionelle 

tidsbevidsthed derimod peger på, at hun prærefleksivt ikke udelukker men 

derimod foregriber, at eleverne kan svare på hendes spørgsmål lige så godt, som 

hun selv kan. Dermed illustrerer hendes oplevelse af tiden en identificerende 

interkropslig relation til eleverne, for da det går op for Sille, at svarene står på 

flipoveren, træder hun til siden, så alle kan se den. I forhold til hendes intentioner 

om at vide, hvad klassen ved, så er denne praksis uhensigtsmæssig, men analysen 

af Silles tidsbevidsthed peger på, hvor vanskeligt det faktisk er at forholde sig til 

handletvangen, stedets intentionalitet, identifikationen med eleverne og ikke 

mindst at udvikle en intuitiv tidsbevidsthed, som indebærer at kunne foregribe helt 

uventede svar og reagere på dem – ved fx at handle (phrónêsis) i situationen på 

situationens vilkår.  
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De fænomenologiske sted- og tidsanalyser illustrerer, at Silles intuitive 

tidsbevidsthed i denne situation ikke har en umiddelbar sammenhæng men 

derimod er kendetegnet ved, at hun er udfordret med hensyn til at orientere sig 

efter situationens ændrede betingelser, idet hendes fortsatte spørgsmål viser, at 

hun forsøger at fastholde, at det er hende, der skaber timen, imens elevernes brug 

af flipoveren viser, at timen nærmere bliver skabt af stedet og tiden. Videoklippet 

viser i den forstand blot, at Sille mangler undervisningserfaring, og at dette handler 

om at tilegne sig en intuitiv tidsbevidsthed og kontekstsensitiv forståelse for timen 

som kairos, hvor ændrede betingelser for elevernes svar (retention) giver nye 

forventninger (protention) til timens forløb og ugens evaluering.  

Klasseledelsens kropslighed  

En fænomenologisk analyse viser, hvordan Praktiklærer J vejleder Sille til at forstå, 

at hendes måde at bedrive klasseledelse på handler om den måde, som hun 

kropsligt præsenterer stoffet. Dette kommer til udtryk, når Praktiklærer J ønsker, at 

Sille har større forståelse for, hvordan eleverne oplever hendes undervisning og 

klasseledelsesstil. Af en observation fremgår det at:  

”En hel time er gået, hvor klassen har været meget passive, og hvor Sille har 

stået ved tavlen eller flipoveren og stillet spørgsmål, som kun meget få har 

svaret på… Hun tager et billede frem, som er trykt på et A4-ark, og det går 

hun rundt med i klassen fra gruppebord til gruppebord, så alle kan se det… 

Eleverne skal nu fortælle, hvad de ser på billedet, mens Sille går op til tavlen 

igen. Der er dog kun meget få og kun fra den sædvanlige gode drengegruppe, 

der svarer… Hun er løbet tør for stof, og der er 10 minutter tilbage…, og 

Praktiklærer J bruger tilsyneladende bevidst tiden på at give hende respons 

på den første time. Han beder hende om at være mere konkret, så eleverne 

bedre kan forbinde deres erfaringer med begreber: Sille skal åbne 

spørgsmålene mere, så eleverne kan forbinde egne erfaringer med det, hun 

siger… Sille skal stille sig anderledes ved tavlen, så den bliver åbnet mere op. 

Ved stå med ryggen til eleverne når hun skriver, så er fordelen, at eleverne 

kan se, hvad hun skriver, men ulempen er, at hun bliver mindre relationel til 

det, eleverne har at sige, dvs. at hun skal prøve at stå mere med siden til. Hun 

har i det meste af timen stået ca. en halv meter fra tavlen og ikke flyttet sig 

ret meget i gennemgangen og ikke så meget rundt blandt grupperne i 

gruppearbejdet, som hun kunne have gjort” (observation, Sille, 4.1.2011). 
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Sille omtaler denne første dag som ”frustrerende” og ”ikke helt som planlagt” 

(videodagbog, Sille, 5.1.2011). Observationen er valgt, fordi den viser de potentielt 

største kontraster mellem, hvad Sille allerede kan, og hvad hun skal lære, når hun 

forholder sig til klasseværelsets fysiske omgivelser; tavlen, bordopstillingen, 

flipoveren og brug af tekniske hjælpemidler. Senere under praktikopholdet 

anvender hun både musik og film, og klassen arbejder kortvarigt med ler og 

billeder. I denne indledende situation er hun ifølge Praktiklærer J udfordret af sit 

forhold til tavlen.  

Tavlen, kridtet og stedet lige foran tavlen giver hende et sammenhængende, 

entydigt og forudsigeligt blik ud over klassens bordopstilling, elever og eventuelle 

forstyrrelser og dermed et klart defineret perspektiv, der fastholder en bestemt 

position, hvorfra Sille stiller spørgsmål, og eleverne svarer. Sille bebor således 

stedet på en måde, hvor hun tager udgangspunkt i sin egen position som den 

vigtigste for undervisningen, og elevernes veldefinerede pladser på stole ved 

bestemte borde udgør en kontravægt i hendes kropslige balancering af 

klasseværelset (Merleau-Ponty 2002). Praktiklærer J foreslår, at hun bevæger sig 

lidt mere, og understreger derved en for ham generel pointe: Eleverne har godt 

nok lettere ved at læse, hvad hun skriver på tavlen, men når hun stiller sig 

anderledes, så kan eleverne bedre relatere sig til det: En forskel, som handler om at 

tage udgangspunkt i det, eleverne allerede ved, som kan genfindes i den 

personorienterede livsforms praksis (Hiim and Hippe 1997; Højrup 2003). 

Praktiklærer J’s pointe er, at en nærværende relation til stoffet, klassen og eleverne 

forudsætter, at hun tør udfordre sin balancering af klasseværelset, dvs. at hun 

forholder sig til rummet ikke ved at betragte det, som om hun er i stand til 

forholdsvis egenhændigt at skabe klassens miljø, men at hun gennem sit eget 

perspektiv forstår, at der er andre afgørende perspektiver, nemlig elevernes. Sille 

skal fysisk sætte sig ind i denne forskel ved at ændre på sit kropslige perspektiv, så 

teksten på tavlen ikke skrives med udgangspunkt i hendes position men med 

udgangspunkt i elevernes. På den måde ændres balanceringen af rummet, når hun 

sætter sig ned ved elevernes pladser. Pointen med at skrive på tavlen er således i 

mindre grad at give ny information og i højere grad at bebo klasseværelset på en 

måde, hvor hun intuitivt og prærefleksivt lever sig ind i, hvordan klassens 

forskellige elever fra deres forskellige perspektiver, baggrunde og positioner ser på 

tavlen, og at det i den forstand er dem, der skriver på tavlen, og Sille, der sidder på 

en stol i klasseværelset, da det er elevernes relation til teksten på tavlen, der er 

udgangspunktet for at kunne lære, hvad der står.  
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Denne måde at bruge tavlen og de andre illustrative redskaber i observationer og 

videoklip kan forstås i sammenhæng med det, Merleau-Ponty kalder en kiasme, 

dvs. en flertydig sammenvævning (Merleau-Ponty 2000). Observationen af 

Praktiklærer J’s fremhævning af tavleskrivningens relationelle betydning illustrerer 

således, hvordan Sille bebor rummet, relaterer sig til eleverne og derigennem er 

sammenvævet med eleverne i en flertydig kiasme. Dette nuancerer, at relationen 

ikke blot findes mellem forskellige kropslige perspektiver, men at kropslighedens 

fælles udgangspunkt til en vis grad udvisker grænserne mellem perspektiverne i en 

udlevering af sig selv til hinanden. Dermed er oplevelsen af den subjektive erfaring 

decentreret, dvs. ikke længere et definerende udgangspunkt men i en proces af at 

skabe, mens det skabes (Madison 1990; Olkowski 1997; Merleau-Ponty 1999).  

Videoklippet om flipoveren er udtryk for det samme, nemlig at det er elevernes 

perspektiv, som skaber timen i en kiasme med Sille. Kiasmen understreger således 

stedets intentionalitet, idet flipoverens og tavlens intentionalitet kan siges at være; 

’skriv og læs på mig’ (Casey 2010). Det er ikke kun Sille, der modtager den slags 

invitationer, men også eleverne, som opmærksomt ser op på tavlen. Af 

observationen ses også, at det rundsendte billede forfører ved at kalde på 

opmærksomheden men ikke gør mere, og således kan Sille ikke få en dialog i gang, 

hvilket Praktiklærer J forklarer ved, at eleverne ikke kan relatere sig til det. Pointen 

er, at sammenvævningen mellem Sille, materialerne og eleverne ikke ændrer sig, 

men kunn den måde, som hun forholder sig til den på, og det er netop dét, hun i 

perspektivet af den personorienterede livsform ifølge Praktiklærer J skal lære.  

Silles oplevelse af kiasmen knytter sig således til hendes personorienterede 

livsforms interesse i, at klassen er velfungerende, herunder at elever er 

motiverede. Heri oplever hun, at det er der, lærerens ansvar ligger, og da hun i en 

række situationer udfordres af elevernes manglende motivation til at tale engelsk, 

så motiverer det hende til at skrive både Almen Didaktik-opgave (se bilag 10) og 

Professionsbachelorprojekt (se bilag 7) om emnet. Én af frustrationerne knytter sig 

til, at eleverne ikke reagerer positivt på at lære engelsk ved at tale engelsk – en 

oplevelse som hun deler med de andre på engelskholdet, da de mødes til 

professionsmøde og senere til fremlæggelse af professionsopgaven for blandt 
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andet at udveksle erfaringer.20 Sille inspireres altså af denne udfordring til at skrive 

om motivation i engelskundervisningen, som jeg vender tilbage til i kapitel 5.  

Opsamling 
Dette kapitel har taget udgangspunkt i Silles erfaringer med undervisning og 

vejledning i hendes praktikophold og har berørt en række af de refleksioner, som 

hun efterfølgende har formuleret i videodagbogen og 

Professionsbachelorprojektet. De centrale pointer i kapitlet er, at Sille bærer en del 

af de samme træk fra den personorienterede livsform som hendes praktiklærer, og 

det betyder, at de er forholdsvis enige om at praktisere en kontekstsensitiv 

klasseledelsesstil og en stræben efter en phrónêtisk kundskabsform. Alligevel 

fremgår det, hvor svært det er at lære, idet relationen til eleverne, klassens 

indretning og fysiske forhold ikke blot repræsenterer elementer, som hun på 

baggrund af sine refleksioner og kulturelle præferencer kan tage stilling til og 

omorganisere, men at stedets intentionalitet og hendes indtræden i rummet også 

omorganiserer hende. Dette viser, hvordan den studerende ikke blot er relateret til 

men også prærefleksivt sammenvævet med det miljø, som hun bliver en del af 

under praktikopholdet, og at udfordringen således er at forsøge at forholde sig til 

denne sammenvævning, som intuitivt giver hende anledning til at optage vaner, 

der kan være i direkte modstrid mod hendes intentioner men også er betingende 

for hendes efterfølgende refleksioner. 

Disse forhold skal forstås kontekstuelt relateret til Silles partikulære situation på en 

lille, imødekommende skole med en praktiklærer, der bærer træk af den samme 

livsform som hun selv. Disse kulturelle særpræg bliver mere fremtrædende, når 

analysen herunder bevæger ind på Tinas praktikskole, Skole I, som kendetegnes 

ved andre kulturelle strukturer, og således tager analysen nu tydeligere form af en 

sammenlignende caseanalyse. 

KAPITEL 4: TINA PÅ PRAKTIKSTEDET 
De foregående kapitler har vist, hvordan de to lærerstuderende forberedes til 

praktikken, og under hvilke rammer dette sker, hvilket er blevet uddybet med 

analyserne af Silles erfaringer fra Skole V. Dermed er det vist, at 

uddannelsesstedets og Bekendtgørelsens intenderede kundskabsformer fortolkes 

                                                           
20

 Underviser A vælger at holde professionsmødet fælles for alle sine studerende i praktik 
på uddannelsesstedet i stedet for hver for sig på praktikstedet sammen med de respektive 
praktiklærere (observation, Uddannelsessted, 8.2.2011).  
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og rammesættes af praktiklærerens og skolens livsformer. I følgende kapitel 

analyseres Tina på Skole I ved blandt andet at sammenligne med Silles 

praktikophold, hvorved praktikstedernes kulturelle strukturer for 

kundskabsformernes kropslige forankring bliver tydeligere. I kapitlet herunder skal 

vi derfor følge Tina og hendes erfaringer med at lære at blive lærer ved at fokusere 

på den vejledning, som hun modtager af Praktiklærer A og Praktiklærer L.  

Konklusionen på analyserne er, at hvor Sille modtager en vejledning i klasseledelse 

betinget af den personorienterede livsform om at være en kontekstsensitiv, 

indlevende og omsorgsfuld lærer, hvor særligt phrónêsis tilstræbes inkarneret, så 

erfarer Tina derimod, at hendes praktiklærere er optaget af klasseledelse med en 

stærk prioritering af elevernes læring. Deri ligger et større fokus på 

kundskabsformerne téchnê og khrêsis som et udtryk for en undervisningspraksis 

som selvstændig livsform, hvilket Tina interpelleres til gennem konkrete, kropslige 

teknikker. De to studier af de lærerstuderendes praktikforberedelse og 

praktikophold beskriver således spændinger i forholdene mellem praktikstederne 

og uddannelsesstedets overvejende intenderede kundskabsformer; thêoria og 

thêorêsis. Dette peger på, at de studerendes kulturelt betingede og kropsligt 

inkarnerede former at blive lærere på overskrider en idealistisk forestilling om, 

hvordan man faktisk bliver lærer ved at understrege nogle kulturelle 

modsætninger: Dels mellem praktik- og uddannelsesstederne men dels også 

indbyrdes mellem praktikstederne om, hvilke kundskabsformer der er centrale for 

at uddanne ’en god lærer’. Et afgørende aspekt af denne diskussion er forståelsen 

af forholdet mellem teori og praksis i relation til Professionsbacheloruddannelsens 

akademisering, som uddybes i det efterfølgende kapitel 5. Herunder skal vi først 

møde Tina og hendes erfaringer med at være i praktik på Skole I med hendes 

praktiklærere A og L. 

Min vej til praktikstedet og dets indretning 

Skole I ligger midt i en større provinsby omgivet af flere kommunale og statslige 

institutioner og bygninger, varehuse, p-pladser og deraf en hel del trafik. Som en af 

kommunens større folkeskoler modtager den ikke blot elever fra det nærliggende 

distrikt men også fra en skole som Skole V, der ikke har en udskoling (7.-9. klasse). 

Som udskoling er det ifølge Praktiklærer A Skole I’s opgave også at få elever fra 

Skole V til at bestå afgangsprøven til trods for, at skolen ikke har haft dem hele 

tiden men modtaget dem med de kundskaber, som de nu engang har, 

underforstået: Det er først nu, at disse elever i hendes perspektiv oplever, at de 
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skal lære noget, ikke blot fordi læreren siger det, men fordi de skal bruge det til 

noget, og således skal de ”bringes op på niveau”, som Praktiklærer A udtrykker det 

(interview, Praktiklærer A, 12.1.2011).  

Da jeg første gang ankommer til skolen, har jeg aftalt med Tina, at hun skal hente 

mig ved indgangen. Der er et vældigt liv af børn, pedeller, lærere og 

rengøringspersonale. Bygningen er i gule mursten i et design, der kunne være fra 

1970’erne, hvor taget er fladt, vinduerne store og hovedindgangen minimal. Når 

man træder ind, er der umiddelbart mørkt uden entydige retninger for, hvor man 

skal gå hen. Skolen er opbygget i sideordnede fløje, og Praktiklærer A’s 

lærerværelse, hvor Tina har den største formelle tilknytning, ligger på første sal i 

begyndelsen af en gang, hvortil der støder fire-seks klasseværelser. Skolen har også 

et centralt lærerværelse med lærernes dueslag. Det ligger i stueetagen ikke ret 

langt fra Praktiklærer A’s lærerværelse, men det bruges ikke dagligt til at samle 

lærerne, der har deres egne lærerværelser. Tina og jeg mødes flere gange i dette 

rum, fordi hun mener at, dér kan vi være i fred og tale frit sammen.  

 

Ovenstående foto er et billede af skolens indretning og viser skolens 

afdelinger/fløje eller ’byens kvarterer’. Det er en evakueringsplan, som nærmest 

blev aktuel, da fotoet blev taget, idet Tina og jeg efter et interview blev låst inde på 

en gang og måtte kalde efter hjælp ud af vinduet. Reddet af en tilkaldt brandmand i 

forbindelse med en udløst alarm kom vi ud igen, og jeg stod tilbage med en 

bekræftelse af de tidligere indtryk af Skole I som et sted med et højt tempo med 

mange mennesker, som ikke nødvendigvis kender hinanden. Denne ’storbyskole’ er 

organiseret efter rationaler om selvstændighed, ansvar og decentrerede afdelinger, 
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der alligevel hænger sammen med en central ledelse, som naturligvis har opsat en 

evakueringsplan, et alarmsystem, en systematik omkring uddeling af nøgler og 

adgangsbegrænsning i bygningerne, som man i øvrigt kan færdes relativt frit i – 

også efter skoletid, hvor klubber, foreninger og skolefritidsordninger sætter deres 

præg. 

Tina er målbevidst og fortæller, at hun vil søge arbejde som lærer med henblik på 

ansættelse cirka seks måneder senere. I modsætning til Sille afleverer hun sit 

Professionsbachelorprojekt til tiden i maj 2011 (Sille udsatte afleveringen et år) og 

kunne således dimittere en måned senere som ”engelsklærer” med karakteren 12. 

Det høje faglige niveau og målrettethed adskiller hende fra Sille, som er forholdsvis 

ydmyg, ikke så målrettet imod at få et arbejde og ikke får lige så høje karakterer. 

Praktikopholdet perspektiverer ydermere disse forskelle gennem en række 

strukturelle forskelle: Sille er i praktik på en lille skole med to spor til 6. klasse med 

ét lærerværelse, hvor alle mødes. Skolen ligger i en landsby, og anvender man det 

som en metafor for nærhed, forudsigelighed, gensidig omsorg og traditioner, er 

Silles praktikskole i sig selv en ’landsby’ med egen ’borgmester’, ’funktionærer’ og 

’borgere’, som alle kender hinanden eksempelvis omkring lærerværelset, hvor alle 

spiser frokost sammen. Tina derimod er i praktik på en større byskole med fire spor 

til 9. klasse, opdelt i flere selvstændige afdelinger i form af selvstyrende team med 

egne lærerværelser. Før den nuværende faglige konflikt med kommunen 

administrerede disse team selv en række spørgsmål vedrørende 

arbejdsplanlægning (interview, Praktiklærer A, 12.1.2011). Afdelingerne kan med 

en bymetafor minde om ’lokalområder’ i en ’storby’, som skaber storbyens 

oplevelse af et højt tempo og foranderlighed.  

Dette kommer Tina i særlig grad til at opleve på sin krop, da hendes praktik og 

skema er organiseret med henblik på, at hun har flest mulige engelsk- og 

dansktimer svarende til sit linjefag, hvorved hendes timer er fordelt hen over fire 

klasser og to praktikvejledere, to afdelinger, to lærerværelser, to team og to hold 

kolleger. I modsætning til Silles 5. og 6. klasse, et tæt lokalmiljø og en omsorgsfuld 

praktiklærer, så skal Tina undervise i tre forskellige 7. klasser og en 8. klasse, der 

alle er orienteret imod folkeskolens afgangsprøve i klasser med op til 29 elever. 

Disse betingelser, dvs. meget arbejde, stort pres, fokus på effektivitet og disciplin, 

lader umiddelbart ikke til at være udpræget dårlige for Tina, der ligesom Sille 

forekommer at være i praktik i smult vande. Dette indtryk ændres dog hurtigt, da 

det går op for Tina, hvordan praktiklærerne praktiserer under disse betingelser. 
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SAMMENBRUD OG YDMYGHED. KUNDSKABSFORMER I ET LÆRERTEAM 
Tinas praktik begynder med en konflikt allerede første dag, og selvom Sille også 

havde en vanskelig start, så var problemerne langt større for Tina. Hun havde 

fremsendt sine undervisningsplaner lige akkurat før juleferien, og det var efter 

praktiklærernes opfattelse med til at skabe den vanskelige samarbejdssituation. 

Tinas problematik viste sig at være tosidig; dels var Praktiklærer A og Praktiklærer L 

meget kritiske over for hendes undervisningsplaner, som de ikke var blevet 

inddraget i at udforme, og dels var den ene 7. klasse (som herefter kaldes Klasse 3) 

en udfordrende klasse: Der var meget uro, flere elever med særlige behov og et 

lavt fagligt niveau. Klasse 3 har således faste støttelærere og generel 

opmærksomhed fra afdelingens side, og det er således i Klasse 3, at Tinas praktik 

og problemer begynder.  

På praktikopholdets første dag ringer hun således til mig og fortæller, at hun ikke 

oplevede at have tilstrækkelig styr på timen, men værre var det, at Praktiklærer A 

havde været kort for hovedet. I de følgende uger forværres samarbejdet, og 

Praktiklærer A antyder ifølge Tina, at hun ikke vil lade hende bestå praktikken. 

Forholdet mellem Tina og praktiklærerne er således tidligt præget af Tinas 

opmærksomhed på, om hun består praktikken, og det øger hendes 

opmærksomhed på praktiklærernes respons. Således er Tinas praktikophold mere 

målrettet og produktorienteret end Silles, hvor fokus var på hendes proces med at 

lære klasseledelse (interview, Praktiklærer J, 12.1.2011). En fredag eftermiddag i 

den tredje uge i praktikken opstår en situation, som Tina oplever som så alvorlig, at 

hun involverer andre parter. Tina ringer igen, græder og fortæller mig, at hun har 

besluttet sig for hverken at ville undervise Klasse 3 eller have Praktiklærer A som 

praktiklærer mere, om det så skal betyde, at hun skal tage praktikken om næste år. 

Timen var efter Tinas opfattelse gået helt galt, fordi eleverne havde været meget 

urolige. Oplevelsen var blevet forværret af, at en støttelærer i klassen havde en 

helt anden opfattelse, og at klasselæreren havde rådet Tina til ’at bede dem om at 

være stille, for det virker, når jeg siger det’. Begge reaktioner oplevede Tina som 

mangel på forståelse, hjælp og opbakning, og hun vælger derfor samme dag at tale 

med skolens praktikmentor og en underviser fra uddannelsesstedet (ikke hendes 

egen) om en løsning både på problemerne i Klasse 3 og samarbejdet med 

Praktiklærer A. Tina finder i disse samtaler ud af, at hun vil foreslå, at Praktiklærer L 

overtager den fulde praktikvejledning, og at Praktiklærer A overtager 

undervisningen i Klasse 3 med Tina som observatør (telefonsamtale, Tina, 

21.1.2011). Den følgende mandag morgen præsenterer Tina denne plan for 
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Praktiklærer A, som reagerer ved at acceptere at undervise i stedet for Tina og 

anerkender, hvor svært det er: ”Det er en klasse som denne, der kan få mig til at 

droppe det hele efter 37 år”, som hun siger (observation, Tina, 24.1.2011). Senere 

tager de et møde sammen, og Tina bliver overtalt til at vende tilbage og acceptere 

Praktiklærer A som praktiklærer. Tinas problemer viser sig primært at handle om 

Klasse 3, idet samarbejdet med Praktiklærer A bedres, dog uden at Tina 

efterfølgende til fremlæggelsen af professionsopgaven anerkender, at Praktiklærer 

A’s relation til Tina var en hjælp ud af krisen (videooptagelse, uddannelsessted, 

11.3.2011).  

I mellemtiden skal Tina observere og Praktiklærer A undervise, hvilket er en unik 

situation i praktiksammenhænge på fjerde årgang, fordi princippet i de fire 

praktikkers taksonomi er, at de studerende begynder med at observere og slutter 

med en aleneperiode (University College Sjælland 2010). Ikke desto mindre er de 

begge enige om denne kortvarige ordning, som sammen med Praktiklærer L’s 

vejledning efterfølgende viser sig at have en stor effekt ikke blot for Tina i Klasse 3 

men også for Tinas undervisning i de tre andre klasser. Af observationen af 

Praktiklærer A’s undervisning fremgår det at: 

”Praktiklærer A er meget aktiv, der er et højt tempo, og hun er nontolerant 

overfor smarte bemærkninger, glemte notesbøger, småsnak, irrelevante 

kommentarer. Nogle kommer for sent, banker på og sætter sig stille ned. 

Praktiklærer A accepterer, men låser derefter døren. Klassen sættes i gang 

med at formulere spørgsmål, og der er forholdsvis ro… Hun bruger meget 

energi på at gå rundt og kontrollere, tysse, organisere og holde gang i 

progressionen. Nu skal de arbejde i grupper med de spørgsmål, som de har 

lavet. Praktiklærer A styrer organiseringen af gruppearbejdet og kalder 

eleverne tilbage til deres pladser. Hun instruerer dem i at bruge deres 

tekstbog og skælder ud på en støjende elev, tænder en cd-afspiller og vandrer 

rundt og holder styr på, at alle ser i tekstbogen, mens de hører cd-

afspilleren… Praktiklærer A skriver tre opgaver til teksten op på tavlen og 

instruerer i opgave + ekstraopgave og understreger vigtigheden af at 

arbejde. Der er 100 % ro i klassen, hvilket er meget sjældent… Tina sætter 

elev i gang, som dog afviser med, at han er færdig. Praktiklærer A siger højt 

fra bagerst i lokalet, at det er han ikke, og Tina siger ikke mere… Praktiklærer 

A skælder ofte ud og bruger udtrykket ”du spilder min tid”, eller ”du spilder 

din egen tid”. Tina sætter sløve elever i gang, som protesterer, men Tina er 
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ligeglad. Det er, som om hun er blevet mere hård og mere afslappet på 

samme tid. Nogle sløve elever ligger hen over bordet og sover, og 

Praktiklærer A prøver at sætte dem i gang uden den store effekt. Der er dog 

en god arbejdsro og summen hos de øvrige elever” (observation, Tina, 

24.1.2011). 

Her stopper observationen, der kunne have fortsat med lignende beskrivelser af, 

hvordan eleverne i par opfører en lille scene på engelsk foran hele klassen, hvordan 

de på engelsk gætter på, hvem der er morderen i historien etc. Observationen 

illustrerer, at klassen har svært ved at koncentrere sig, og at Praktiklærer A (og 

resten af lærerteamet i øvrigt) er nontolerante over for uro, forglemmelser af 

skolesager, at komme for sent etc., men den viser også en række grundlæggende 

principper for al undervisning, som Praktiklærer A i sin vejledning – og endnu 

tydeligere i denne unikke, kropslige demonstration – forsøger at få Tina til at gøre 

til en del af sin undervisning. For selvom Klasse 3 er så vanskelig, at Praktiklærer A 

fortæller Tina, at hun var utryg ved overhovedet at lade hende være i praktik i 

klassen (observation, Tina, 24.1.2011), så fremgår det af Praktiklærer A’s brug af 

tavlen, hendes instruktioner i opgaveløsningen, hendes 

undervisningsdifferentiering og hendes progression af opgaver samt hendes 

generelt inkarnerede tempo og insisteren på, at de ikke skal spilde tiden, at denne 

praksis – eller rettere poíêsis – stemmer overens med de kommentarer, som hun 

har til Tinas undervisning til vejledningsmødet 27.1.2011 (dvs. halvvejs i 

praktikopholdet), hvor fokus er på Tinas forståelse af at kunne opbygge timen med 

klare mål for eleverne, for sig selv og med bevidst brug af undervisningsmidlerne og 

tavlen.  

Vejledningspraksis’ modsætning til uddannelsesstedets 

I et perspektiv af kundskabsformer træder téchnê og khrêsis således tydeligst frem i 

Praktiklærer A’s vejledning og undervisningsdemonstration, idet den pædagogiske 

viden, thêoria, og kontekstuelle fornemmelse for klassen, phrónêsis, også findes 

som udtryk men domineres af Praktiklærer A’s intentioner om og praksis af 

kundskabsformer. Disse handler i overvejende grad om, at Tina skal lære at holde 

målet med undervisningen for øje, nemlig at eleverne lærer noget og kan gå til 

afgangsprøve. Undervisningen handler dermed ikke om undervisningen selv, 

phrónêsis, eller om at forstå dens sammenhænge dybere, thêoria, men om at den 

skal gøre en instrumentel forskel uden for sig selv, téchnê. Praktiklærer A’s kritik 

formuleres i vejledningen men bliver i demonstrationen tydelig, når den inkarneres 
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af hendes brug af stemme, tavle, opgave, organisation, progression, fejlretning og 

ros etc. I en vis grad af lighed med de tre førsteårsstuderende har Tina 

tilsyneladende brug for eller bliver i hvert fald udsat for, at Praktiklærer A viser 

hende, hvordan hun skal gennemføre undervisningen i Klasse 3 (interview, 

Lærerstuderende D, M, To, 25.3.2011). Det er i udgangspunktet en udfordrende 

klasse, men de mest generelle virkemidler er ud over nontolerance over for uro, at 

timen gennemføres med organisation, gennemskuelighed, progression og 

umiddelbare letfattelige delmål i en overordnet sammenhæng for eleverne.  

I sammenligning med de førsteårsstuderende, som inden praktikken blev forberedt 

på, at ”hvad og hvordan er let nok” (observation, Lærerstuderende D, M, To, 

17.12.2010), så understreger observationen af Praktiklærer A’s téchnê og khrêsis i 

undervisningen, at det også er en udfordring for Tina, og at hverken hun eller Sille 

udpræget forholder sig til didaktikkens ”hvorfor”. Under vejledningen er det 

imidlertid netop dette aspekt, som både Praktiklærer A og Praktiklærer L 

interpellerer Tina til, når de beder hende om hele tiden at være bevidst om, hvorfor 

eleverne skal gøre noget; ”hvilken betydning har det for opnåelsen af de mål, som 

hun har sat sig?” (interview, Praktiklærer L, 20.1.2011). Praktiklærer A mener, at 

man ”ikke skal undervurdere sit job. Man skal ikke undervurdere fagligheden. Man 

skal ikke undervurdere at være velforberedt”. Det afgørende er derved ”at have styr 

på, hvorfor man gør hvad… Du må ikke foretage dig noget bare for at foretage dig 

noget”. De lærerstuderende skal derfor lære at hele tiden spørge sig selv; ”når jeg 

gør det, hvorfor gør jeg det så?” Hvad er min mening med det? … Du har målet for 

øje, eller delmålet, og så spørger du dig selv”. (interview, Praktiklærer A, 

20.1.2011). 

Praktiklærer A’s demonstration af undervisningen i Klasse 3 (og Tinas forsøg på at 

gentage Praktiklærer L’s instruktioner – se herunder) kan i denne situation forstås 

som udtryk for mesterlære, som i uddannelsesstedets optik skal undgås, fordi 

praktikopholdet er et studium og ikke et arbejde. Dermed tilstræber man, at de 

studerende ikke blot urefleksivt overtager praktiklærerens praksis, hvilket andre 

steder kaldes socialisering eller disciplinering, men her forstås dialektisk som 

interpellationsformer og at blive en del af et miljø (Bourdieu and Wacquant 1993; 

Rasmussen 1999; Højrup 2002; Merleau-Ponty 2002; UCSJ 2010). Denne dialektik 

bliver tydelig, når praktiklærerne er særdeles kritiske over for den 

vejledningsmængde, som de tildeles af uddannelsesstedet, og som reaktion derpå 

engagerer sig i vejledningen ved at bruge langt flere timer og ved at forholde sig frit 
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til de retningslinjer for vejledningen, som står i kontrakten mellem skolen og 

uddannelsesstedet. De varetager således vejledningen efter egne fornemmelser 

for, hvad der skal til for at blive en god lærer (interview, Praktiklærer L, 20.1.2011).  

Tina bliver således en del af miljøet på Skole I og Praktiklærer A’s praksis, når 

Praktiklærer A kritiserer hende for at ”signalere, at man er en fandens karl. Hun 

havde jo den frækhed at sige til os andre, at hun ikke kunne forstå, at det skulle 

være noget problem at have 7. klasse”. Derved vil hun godt have Tina til at udvise 

”lidt større ydmyghed over for det. Vi kæmper alle sammen. Og der er rigtig mange 

unge lærere, der går ned”. Hendes pointe er, at Tina ikke kan ”stille op som om du 

havde styr på alt? Og når vi så begynder at pille i det, så hænger det jo slet ikke 

sådan sammen” (interview, Praktiklærer A, 22.2.2011, del 1). Praktiklærer A vil 

have hende til at blive en af dem, der ”kæmper alle sammen”, og indikerer, at Tina 

selv vil have glæde af at slutte sig til lærerteamet, hvis hun ikke skal gå ned som 

mange andre unge lærere. Hendes vejledningspraksis er altså tæt på hendes 

undervisningspraksis, og den indeholder ingen referencer til pædagogisk teori om 

hverken didaktik eller læring, for som hun siger: ”Det ved jeg ikke noget om. Du må 

regne med, at jeg er lærer fra ’73. De læringsteorier, vi brugte dengang, de 

eksisterer ikke mere” (interview, Praktiklærer A, 22.2.2011, 21:50).  

Praktiklærer A og Praktiklærer L’s kritik indebærer imidlertid også en analyse og 

diskussion, thêoria, af Tinas praksis (jf. interview med Praktiklærer A, 20.1.2011). På 

den måde adskiller deres vejledning ikke ’studium’ fra ’arbejde’ (jf. den 

selvstændige livsform) som i studieordningen men tager de konkrete erfaringer 

som udgangspunkt for refleksionen. Således fremgår det af de to praktiklæreres 

vejledning, at det ikke er tilstrækkeligt at kunne besvare ”hvad og hvordan”, men 

det er heller ikke ”let nok”, som de førsteårsstuderende fik af vide på 

uddannelsesstedet. Når Praktiklærer A fokuserer på ”hvorfor”, thêoria, så 

indbefatter det, at de studerende skal kunne handle (jf. ”hvad og hvordan”) ved at 

holde ”målet for øje”, téchnê, khrêsis og phrónêsis. Som en kropslig metafor 

hentyder det til, at mål og midler (og kundskabsformer) ikke adskilles men må 

inkarneres i undervisningens og lærerens praksis. Derved bærer interpellation af 

Tina til lærerarbejdet præg af den selvstændige livsforms orientering efter helhed 

og sammenhæng, som det opfattes ved at undervise med vægtning af 

undervisningens effektivitet, lønsomhed og organisation. Således træder 

kundskabsformen téchnê særligt frem som et kendetegn ved Praktiklærer A’s 

praksis. Det er for Praktiklærer A og Praktiklærer L således nødvendigt at se på 



225 
 

sammenhængene mellem hvad, hvordan og hvorfor i et perspektiv af téchnê frem 

for at adskille dem ved at betragte praktikopholdet alene som en øvelsesplads for 

de studerende. 

Dette står i kontrast til Praktiklærer J’s vejledning af Sille, idet han fraråder hende 

at fastholde en plan uden at være endog meget opmærksom på, hvordan eleverne 

tager imod den, og at hun derefter bør justere mål og midler, for ”ellers er der bare 

ingen læring”. Denne kontekstsensitive justering inkarneres som en 

personorienteret klasseledelsesstil, hvor målet i den henseende er det samme som 

Praktiklærer A’s og Praktiklærer L’s; elevernes læring, mens midlerne og de 

kropslige praksisser er forskellige.  

Praktikvejleder A og L fokuserer på, at eleverne skal lære noget, og derfor skal de 

studerende lære at lave og gennemføre ved, at praktiklærerne giver dem konkret 

respons. Dette understøttes ikke af aleneperioden og giver vanskelige vilkår for 

Praktiklærer A’s og Praktiklærer L’s instruerende vejledningspædagogik. Denne 

tager udgangspunkt i de studerende kropslige erfaringer i undervisningen, og 

hvordan de efterfølgende reflekterer over det. Dermed interpelleres Tina til en 

måde at være lærer på, der har et mindre fokus på indlevelse og overvejelse, 

pathos og phrónêsis, i forhold til Silles praktikvejledning, og et større fokus på 

analyse, dialog og observation, at skabe og gøre, thêoria, thêorêsis, téchnê og 

khrêsis med henblik på, at eleverne lærer noget og ”ikke spilder deres tid”.  

I et teori- og praksisperspektiv forekommer Praktiklærer A’s ræsonnementer 

hverken at kunne forstås som en dikotomisk adskillelse eller dialektisk vekslen 

mellem teori og praksis, som begge indebærer en eksplicit teoretisk orientering. På 

trods af, at Praktiklærer A efterlyser et tæt kollegialt samarbejde, er der i øvrigt 

ikke andet, der tyder på, at hun opfatter det som centralt for professionen at forstå 

relationen mellem teori og praksis som fusionær, som det fx præger Praktiklærer J’s 

vejledning af Sille. Vejledningen og den pragmatiske forståelse af læring peger 

derimod på at forstå Praktiklærer A’s og Praktiklærer L’s tilgang til teori og praksis 

som polær, dvs. at sammenhængene mellem teori og praksis ikke optræder på 

forhånd men udvikler sig uforudsigeligt gennem afprøvninger og refleksioner over 

disse, som det fx findes i Schöns refleksion-i-handling og refleksion-over-handling 

(Schön 1987; Jorgensen 2005). Denne praksisnære tilgang til læring indebærer at 

opnå en fornemmelse for omgivelsernes muligheder og begrænsninger uden 

nødvendigvis at have en streng adskillelse mellem at lære og at blive en del af et 
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miljø, som derimod forudsættes i den dialektiske teori- og praksisforståelse i 

Bekendtgørelsen og studieordningen (UCSJ 2010).  

Det er dog netop gennem Praktiklærer A’s demonstration af at undervise Klasse 3, 

de efterfølgende samtaler samt ikke mindst ved at prøve det selv, at Tina 

tilsyneladende lærer téchnê, khrêsis og phrónêsis under praktikopholdet på Skole I. 

Det svarer til Aristoteles’ opfattelse af, hvordan kundskabsformerne læres, nemlig i 

relation til der, hvor de skal bruges (Eikeland 2006). Derved bliver Tina en del af 

”lærerens dagligdag” og lever op til uddannelsesstedets intenderede mål men gør 

det gennem andre midler, end der fordres af uddannelsesstedet: Hvor 

uddannelsesstedet fremhæver ’at studere’ frem for ’at arbejde’ (UCSJ 2010), findes 

der ikke samme skelnen i den polære teori- og praksismodel eller i Praktiklærer A’s 

vejledningspraksis. Der er nærmere en flertydig sammenhæng mellem det arbejde, 

Tina skal studere, og det studie, som skal hun arbejde med. Således er 

aleneperioden ifølge Praktiklærer A og L særlig problematisk, fordi de ikke kan 

vejlede de studerende til at opfatte, at studie og arbejde, undervisningsplaner og 

gennemførelse, teori og praksis relaterer sig til hinanden på en konkret men 

uforudsigelig måde. Netop den fælles praksis giver vejlederen og den studerende 

en måde at tale om, hvilke handlingsforeskrivende initiativer i fremtid, kairos, den 

studerende/de kan tage. Aleneperioden og en skelnen mellem arbejde og studie 

fremmer derimod de handlingsbeskrivende initiativer i datid, chronos, med 

inddragelse af teori og en dialektisk teori- og praksisforståelse, som de studerende 

fra uddannelsesstedets side intenderes at arbejde med både i planlægningen og 

gennemførelsen af praktikopholdet, og som også udgør empiriindsamlingen i 

forbindelse med Professionsopgaven og Professionsbachelorprojektet. 

I denne analyse er fokus nu skiftet fra Silles til Tinas praktikerfaringer med henblik 

på at analysere disse i deres egen ret og ved at sammenligne en række forhold 

mellem de to erfaringer. Med afsæt i en umiddelbar konflikt mellem Tina og 

hendes praktiklærere og Klasse 3 er det vist, at Praktiklærer A og L vejleder Tina til 

en bestemt undervisningspraksis, téchnê, der udmøntes som mål om, at ’eleverne 

lærer noget’ gennem midler om ’organisering og progression’. Dette står i en vis 

modsætning til uddannelsesstedets intentioner og fokus på thêoria som mål, hvor 

’de studerende lærer noget’ gennem praktikopholdet som ’en øvelsesplads’, og det 

står i modsætning til Praktiklærer J’s fokus på phrónêsis-klasseledelsesstil, hvor det 

er alle inklusiv praktiklæreren, der lærer noget af praktikopholdet. Disse 

modsætninger viser overordnet, at de studerende ikke primært skal lære at være 
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lærere, men heller ikke at de skal lære at være lærestuderende, men at de derimod 

skal lære at være lærere og lærerstuderende i kulturelt strukturerede former for 

orientering imod bestemte kundskabsformer og teori- og praksisforståelser i en 

vekslen mellem praktik- og uddannelsesstederne. Det følgende afsnit vil uddybe 

denne kulturelle strukturering ved at illustrere vejledningens interpellationsformer 

i Tinas praktik. 

KULTURELLE INTERPELLATIONER – OM VEJLEDNING OG INSTRUKTION 
I et stats- og livsformsperspektiv kendetegner det Praktiklærer L og Praktiklærer A, 

at de opfatter efteruddannelse, kurser, udviklingsprojekter og teamsamarbejde 

som en attraktiv del af deres arbejdsliv, men deri findes hverken en stræben efter 

en karriere ud over Skole I, lærerarbejdet eller læreruddannelsen, da de betragter 

det som spændende men nødvendige elementer i arbejdet eller rettere 

dagsværket, hvorved de ikke bærer træk af karrierelivsformen. Skole I ligger i en 

kommune, som Danmarks Lærerforening er i konflikt med kommunen om 

arbejdstid, men selvom Praktiklærer A begræder, at konflikten går ud over deres 

teamsamarbejde, så mener hun ikke, at Danmarks Lærerforening har løsningen, 

som det kunne forventes være tilfældet, hvis hun bar træk af 

lønarbejderlivsformen. Tværtimod mener hun, selvom hun er upopulær for sine 

holdninger i lærerkollegiet, at fagforeningens argumenter er ”forkælede” 

(interview, Praktiklærer A, 22.2.2011, 2. del). Praktiklærer A og Praktiklærer L 

bærer derimod træk, der kan forstås med den selvstændige livsform, hvor de er 

optaget af deres teams samarbejde, skolens helhed og lærerstandens niveau, 

herunder undervisningens effektivitet. Dette udmønter sig i en vejledningspraksis, 

hvor Tina opfordres til at optimere sine undervisningsplaner, herunder den tidslige 

progression samt rumlige og materielle prioritering af midler i henhold til de mål, 

som hun sætter sig. 

I et livsformsperspektiv bærer Tina også overvejende træk af den selvstændige 

livsform, hvilket fx kommer til udtryk,  da hun afslår at inddrage Praktiklærer A og 

Praktiklærer L i sin praktikforberedelse, fordi hun mener, hun burde kunne klare 

det selv som fjerdeårsstuderende med kun seks måneder til, at hun forventes at 

skulle arbejde som lærer. Tina har erhvervserfaring fra restaurationsbranchen, hvor 

hun har haft ufaglærte mellemlederstillinger med relativt stort ansvar for bedriften 

(interview, Tina, 10.1.2011). Hun fortæller endvidere (i diverse pauser), at det, hun 

glæder sig mest til under praktikopholdet, er aleneperioden, hvor hun selv kan 

bestemme, hvad hun vil gøre uden at føle sig overvåget eller vurderet af en 
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praktiklærer på trods af, at begge praktiklærere har brugt langt mere tid på at 

vejlede hende, end de får timer for både i forbindelse med krisen i Klasse 3 og 

generelt i hele forløbet. 

Da Tina således også tolker praktikopholdet ud fra den selvstændige livsform, er 

hendes vilkår ikke så vanskelige, som hvis hun fx forestillede sig at blive sat i gang af 

sine praktiklærere med henblik på at forfølge mere teoretiske interesser og 

analyser som udtryk for karrierelivsformen eller gennemføre allerede definerede 

undervisningsplaner som udtryk for lønarbejderlivsformen, ligesom en 

klasseledelsesstil med udgangspunkt i personlige, sociale relationer mellem 

kolleger og elever, som i den personorienterede livsform, ville opleve større 

udfordringer, fordi begge praktiklærere mener, at god klasseledelse afhænger af 

evnen til at organisere undervisningen med en klar autoritet. Denne balance 

mellem Tina og praktiklærerne (trods alt) hænger sammen med deres fælles 

selvstændige livsform, og Tina synes, at vejledningen hos Praktiklærer L går godt, 

idet Tina får respons umiddelbart efter hver time – en respons som Praktiklærer L 

ofte giver på baggrund af flere A4-sider lange notater (observation, Tina, 13., 14., 

25., 27., 28.1.2011).  

I modsætning til Sille og Praktiklærer J’s procesorientering på Skole V, så er Tina og 

hendes praktiklærere på Skole I således produktfokuserede, men begge 

fokuseringer kan imidlertid finde opbakning i Danmarks Lærerforenings 

professionsidealer, fx i ideal nr. 6 og 10 (se evt. også nr. 8 og 9): 

”6: Læreren vil være sig selv og tydeligt vise sin faglighed og sin personlighed. 

Læreren vil bruge sin metodefrihed professionelt i undervisningen og vil såvel 

alene som i fællesskab med sine kolleger påtage sig det konkrete ansvar for 

undervisningens indhold og form 10: Læreren vil udnytte de kollegiale 

relationer til løbende at forklare og vurdere sin egen undervisning, bistå 

kolleger med det samme og gennemføre fælles faglige og pædagogiske 

projekter samt reflektere derover” (Lærerforening 2002). 

Her fremgår det, at lærerpraksis handler om at være ”sig selv og tydeligt vise sin 

faglighed og sin personlighed” og ”påtage sig det konkrete ansvar for 

undervisningens indhold og form”, hvormed Praktiklærer A, Praktiklærer L og Tina 

anerkendes for deres effektivitetsprægede undervisningspraksis. Når Praktiklærer J 

og Sille også kan finde opbakning til en kontekstsensitiv klasseledelsesstil, vidner 

professionsidealerne ikke blot om en kamp om anerkendelse mellem Danmarks 
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Lærerforening og staten, de andre professioner etc., men også om en 

anerkendelseskamp inden for Danmarks Lærerforening. Denne spænding kommer 

også til udtryk, når Praktiklærer A siger, at elever, som kommer fra Skole V ind på 

Skole I, ’skal op på niveau’, og i sin vejledning er orienteret imod Folkeskolens 

afgangsprøve. Således indeholder både praktikskolerne og fagforeningen en 

spænding i diskussionen af, hvad ’en god lærer’ kan og gør, hvilket understreger 

professionsdannelsen og læreruddannelsens problematik i den kulturelle 

interpellation af de studerende i vejledningen. 

Vejledningens interpellation 

Konflikten mellem Praktiklærer A og Tina opstår således ikke på grund af kontraster 

mellem livsformer, men mellem deres forskellige måder at bære træk af den 

selvstændige livsform på som henholdsvis praktiklærer og praktikant, idet 

Praktiklærer A mener, at Tina skal lære at være en del af et team, og Tina mener, at 

Praktiklærer A ikke giver tilstrækkelige muligheder for, at Tina kan undervise på 

sine egne måder og vise sit værd (interview, Tina, 10.1.2011, telefonsamtale med 

Tina, 21.1.2011). Der er i den forstand en kamp imellem dem om, hvem der har 

retten til at lede produktionen, indtil det går op for Tina, at den kamp kan hun ikke 

vinde; Praktiklærer A har resten af lærerteamet og Praktiklærer L med sig, så i 

stedet for accepterer Tina vilkårene og gør en del af Praktiklærer A’s 

undervisningspraksis til sin egen. Efter en ihærdig kamp med Klasse 3 

(videodagbog, Tina, 17.1.2011, 06:21) oplever hun en dag et mindre gennembrud 

og skriver til mig i en sms besked: ”Jeg vil bare lige fortælle, at jeg har haft to 

fantastiske timer i [Klasse 3] uden [Praktiklærer A]  Så nu svæver jeg rundt på en 

sky  [Tina]” (Tina, SMS-besked, 31.1.2011). På trods af den indledende konflikt, 

som dog ikke lader til at være glemt af nogen af dem, så fortæller Praktiklærer A 

mig alligevel i slutningen af praktikopholdet, at ”det hele endte godt”, og at der 

med hensyn til problemer har været ”ingenting” (interview, Praktiklærer A, 

22.2.2011, del 1). At fokusere på opgavens løsning frem for personlige forhold er 

således også kendetegnende ved den selvstændige livsform i modsætning til den 

personorienterede livsform.  

Ved at gøre en praktiklærers praksis til en del af sin egen tydeliggøres 

interpellationen til vejlederen i de følgende to observationer; en vejledning med 

Praktiklærer L og Tinas umiddelbart efterfølgende time: 

”Praktiklærer L siger, at Tina skal beskytte sig mod, hvor meget støj hun vil 

acceptere: ”Det forstyrrer mine cirkler. Skab ro, før du underviser. Bed dem 
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om at rydde deres borde. Det er Alfa og Omega, at de ikke taler, når andre 

elever svarer på spørgsmål. Du skal øve dig i at være glad og positiv over for 

deres bidrag i klassen, for det er med til at bygge dem op. Vi har hver vores 

lærerpersonlighed, og du er også din, og jeg skal ikke vejlede dig til at blive 

mig… Du er rigtig god til at modtage vejledning, for du ændrer jo på det, jeg 

påpeger over for dig”. Tina skal afrunde timen 10 minutter før tid, lave en 

opsamling og afklare lektierne, ”også så du selv lander, så du kan gå ind i den 

næste klasse. Du er ikke godt nok forberedt på praktikken”, siger Praktiklærer 

L. ”Nej, jeg havde nok forberedt mig på det forkerte”, svarer Tina. 

Praktiklærer L: ”Du var her i oktober, men så skete der ikke mere, og du tog 

os ikke med på råd, og nu står du der med at ufærdigt script. Det er jo sådan 

set et praksischok. Hvad med seminariet – tjekker de ikke 

undervisningsplanerne?” Tina: ”Min lærer er ikke uddannet folkeskolelærer, 

og der er ikke tid til at gennemgå dem i detaljer. Overblikket og 

refleksionerne over vanskeligheder med stoffet kan og skal kun reflekteres i 

professionsopgaven”. Praktiklærer L spørger efter personlige refleksioner” 

(observation, Tina, 10.1.2011). 

Af observationen af Tinas følgende undervisning er Praktiklærer L’s instruktioner 

eller ”cowboy tricks”, som hun kalder det i et interview (interview, Praktiklærer L, 

20.1.2011), blevet en del af Tinas praksis: 

”Tina beder alle om at rydde deres borde. Hun spørger til, hvor resten af 

klassen er, og da de endelig kommer, så bemærker hun det over for dem. Da 

eleverne sætter sig på de forkerte pladser, så insisterer hun på, at de skal 

sætte sig rigtigt. Derefter laver hun navneopråb, og da en elev går rundt i 

klassen, beder hun ham om en forklaring. Det virker, som om hun er meget 

optaget af at indtage rummet med autoritet, og hun er konsekvent med at få 

bordene ryddet og få de relevante materialer op på bordene. Klassen læser 

en avisartikel sammen. Det er ikke klart, hvad de skal lave, eller hvordan de 

skal lave det, og Tina har ’bare’ kastet sig ud i at gennemgå artiklen og 

adskille dens dele fra hinanden… Tina påpeger, at eleverne skal udvise 

respekt over for hinanden, når nogen siger noget. Hun prøver også at afslutte 

timen, men det virker som om, eleverne taler hende efter munden, når hun 

spørger, hvad de har læst om i artiklen, og der er forsat uro, når eleverne 

taler” (observation, Tina, 10.1.2011). 
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Praktiklærer L interpellerer Tina til en bestemt undervisningspraksis, der 

kendetegnes ved den selvstændige livsforms fokus på lønsomhed og effektivisering, 

hvilket træder tydeligt frem ved at sammenligne med Praktiklærer J’s vejledning af 

Sille hen imod en personorienteret, kontekstsensitiv klasseledelsesstil i en 

fornemmelse af eleverne ved at bruge sig selv. Anderledes forholder det sig med 

Praktiklærer L’s vejledning, hvis interpellationsform hen imod den selvstændige 

livsform med fokus på effektivitet ikke mindst bliver til gennem kritikken af de 

manglende undervisningsplaner, som fører til et ”praksischok” for Tina. Dermed 

har Tina udleveret sig selv til Praktiklærer L’s detaljefokuserede kritik, der på den 

ene side præsenteres med intentioner om, at Tina skal være sin egen 

”lærerpersonlighed”, men negeres, når Praktiklærer L mener, at Tina skal skabe ro, 

fordi det ”forstyrrer mine cirkler”, og ikke mindst at Tina ”er rigtig god til at 

modtage vejledning, for du ændrer jo på det, jeg påpeger over for dig”. De to 

observationer peger således på, at Tina gennem vejledningen interpelleres til 

Praktiklærer L’s standarder og selvstændige livsform. Det sker gennem Praktiklærer 

L’s pragmatiske, instrumentelle justeringer af Tinas undervisning, hvor 

lønsomheden og effektiviteten i hendes undervisning højnes, og hvis mål og midler 

anerkendes af Tina. Praktiklærer L’s kritik legitimeres som en del af 

kollegasamarbejdet, og Tinas relativt uselvstændige accept af Praktiklærer L’s 

instruktion kan dermed forstås som den selvstændige livsforms’ optimering, téchnê 

og khrêsis, af produktionen; undervisningen til det fælles bedste.  

Selvom Praktiklærer L’s instruktioner har fundet vej ind i Tinas undervisning, så 

dækker det til vis grad over forskellen på de to: Tina fortæller mig, da vi er på vej 

ned til en café for at lave et interview, at hun er overrasket over, at Praktiklærer L 

beder hende om didaktiske overvejelser, for ”det er jo seminariets opgave”. Tina vil 

gerne være lærer, men hun kan ikke bruge teorierne fra seminariet til noget, når 

hun står og underviser, eller når hun planlægger undervisning (observation, Tina, 

10.1.2011). Derved fortolker Tina Praktiklærer L’s vejledning primært som 

instruktion, téchnê, og overhører den helhed i Praktiklærer L’s vejledning, som 

inkluderer, at der er en sammenhæng mellem de konkrete instruktioner og 

refleksive intentioner, thêoria. Tina foretrækker at henvise disse til 

”Professionsopgaven” og ”seminariets opgave” og afviser således kritikken af 

hendes forberedelse med, at hun havde ”forberedt sig på det forkerte”, mens 

Praktiklærer L peger på, at Tina ikke havde foretaget didaktiske overvejelser 

overhovedet.  



232 
 

Dette aspekt af Praktiklærer L’s kritik overskrider de rent praktiske, instrumentelle 

optimeringer og peger på, at uddannelsesstedets teoretiske forberedelse af de 

studerende er utilstrækkelig, at Tina og Sille har en forestilling om, at uddannelsens 

teoretiske indhold er forbeholdt uddannelsesstedet, samt at praktikforberedelsen 

ikke forekommer at have gjort de studerende klart, hvordan de skal lave 

undervisningsplaner. De studerende opfatter det ikke som et problem, men 

samtalen mellem Tina og Praktiklærer L illustrerer paradokset i denne manglende 

erkendelse, idet Tina påtager sig hele ansvaret for praktikforberedelsen uden at 

stille spørgsmålstegn ved den vejledning, hun modtog på uddannelsesstedet, der 

reelt er medvirkende til, at hun er udleveret til Praktiklærer L’s detaljerede kritik og 

interpellation med udgangspunkt i téchnê og den selvstændige livsform.  

Opsummerende har dette afsnit med udgangspunkt i Tinas vejledning og 

undervisning vist, hvordan den studerende interpelleres til praktiklærerens 

undervisningspraksis – en proces hvis forudsætninger ikke mindst hænger sammen 

med uddannelsesstedets og de studerendes praktikforberedelse. I analysen 

herunder rettes blikket imod kundskabsformernes kropsliggørelse i den 

lærerstuderendes egen undervisning. 

KROPSLIGGØRELSEN AF UNDERVISNINGENS PRAKSIS 
Nedenstående analyse fortsætter kundskabsforms- og livsformsanalyserne ved at 

uddybe de kropslige aspekter fænomenologisk. Dette sker ved at sammenholde to 

mængder empiri; et videoklip af Tina i Klasse 4 og et interview om netop dette klip. 

Ideen er således at fokusere på Tinas reaktion på videoklippet med mit 

udefrakommende blik som observatør. Derved træder et fænomenologisk 

perspektiv af den studerendes egen praksis frem på en måde, hvor spændinger i 

kundskabsforms- og livsformsanalyserne forstås som en oplevet mening. 

”Jeg fik hende til tavlen” 

Jeg viser Tina en optagelse, som er foretaget tre dage forinden interviewet. 

Optagelsen er af Tinas undervisning i Klasse 4 under aleneperioden i en klasse, som 

Praktiklærer A normalt har, og som jeg har fulgt Tina i. Nu er det mandag morgen, 

og Tina har klassen alene for første gang. De er i gang med et tema om aviser, og 

Tina gennemgår opbygningen af en artikel i dens forskellige dele. Tina har kopieret 

artiklens rubrikker uden tekst på tavlen i et skema, som hun beder eleverne én 

efter én om at udfylde ved tavlen med den korrekte titel, fx ’byline’. Meningen er, 

fortæller Tina, at eleverne skal bidrage med deres viden, således at det ikke blot er 

hende, der står og snakker hele tiden, og ved at bruge tavlen kan de dele deres 
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viden med hinanden (interview i forbindelse med videoklip, Tina, 27.1.2011). Hun 

er optaget af at spørge nogle af de svage elever, om de vil til tavlen, og har uden 

held spurgt en dreng, Elev 2, hvilket hun respekterer. I det efterfølgende interview 

er hun stolt af det, fordi hun mener, hun satte sig i hans sted og fornemmede, at 

hun ikke skulle presse ham yderligere (interview i forbindelse med videoklip, Tina, 

27.1.2011). Derefter spørger hun en af pigerne i klassen, som normalt ikke siger ret 

meget, og i en sammenskrevet form fremgår følgende af videoklippet: 

”Tina overtaler en ellers fagligt svag elev, Elev 1, om at komme til tavlen for 

at udfylde nogle felter i et skema. Elev 1 har sin jakke på og gemmer sig lidt i 

den, mens hun sidder på sin plads, og da hun står foran tavlen. Tina prøver at 

være imødekommende over for hende, og det lader til at virke. Elev 1 har 

svært ved at svare præcis på spørgsmålet, så Tina giver hende svaret og 

stiller nye spørgsmål, som Elev 1 har lidt lettere ved. Der er lidt uro i klassen, 

imens Elev skriver på tavlen, og Tina tysser på klassen, inden der starter en 

mindre diskussion i klassen om nogle af de svar, som Tina har givet Elev 1. 

Elev 3 er urolig og siger noget uden at række hånden op, og Tina afviser ham 

hurtigt, siger ’tak’ til Elev 1 og beder den næste om at komme til tavlen” 

(videoklip, Klasse 4, 24.1.2011, 0:39). 

Herefter arbejder klassen videre i grupper med hver deres artikel, og dette arbejder 

de med resten af ugen. Det, som analysen herunder fastholder i videoklippet, er, 

hvordan Elev 1 og Tina inkarnerer kundskabsformerne i hendes 

undervisningspraksis. Et centralt aspekt af dette er, hvordan Tina selv oplever 

denne situation, dvs. hvordan hun tre dage senere, over for mig og antagelig 

efterrationaliserende, beskriver situationen, og hvad hun mener, der sker, hvorfor 

og hvordan. Dermed er der ikke tale om et upåvirket førstepersonsperspektiv men 

om informantens vurdering og oplevelse af den pågældende situation på afstand 

(Stelter 2011). Således siger Tina i interviewet ved den efterfølgende visning: 

”Tina: Der får jeg faktisk en kæmpe succesoplevelse der og også ved at se det 

igen. Fordi hende, jeg får op til tavlen der, er normalt fuldstændig inaktiv i 

timerne. Og viser tydeligt med kropssprog, hun har stadigvæk jakke på i det 

her klip også, at hun faktisk ikke ønsker at være deltagende. Men jeg får 

hende faktisk op til tavlen, og hun siger faktisk noget rigtigt. Jeg giver hende 

selvtillid nok til at vise, fordi hun også er vant til at blive sat lidt i bås som den 

fagligt svage. Og jeg fik hende op til tavlen og fik hende til at sige noget 

rigtigt og håber ved mig selv, at hun fik en succesoplevelse ved det, for jeg fik 
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i hvert fald en succesoplevelse ved det. Det kan godt være, at jeg hjalp hende 

lidt på vej, men det er der jo ikke nogen, der siger, at man ikke må. Det synes 

jeg var fedt. Og så lige der til sidst. Så kan jeg se, at jeg faktisk er rigtig 

tydelig i mit kropssprog ved at bruge mine arme og mit ansigt meget ved at 

sige [til Elev 3 – LEDK] ”undskyld har du rakt hånden op? Det tror jeg ikke”. 

Altså, jeg står og ryster på fingeren samtidig med at står og ryster på 

hovedet, ikke. Altså, det viser meget tydeligt, hvad det er, jeg vil, og hvad det 

er, jeg ikke vil… At hvis jeg bare stod og var fuldstændig passiv, at det ville 

virke, hvis mine hænder var helt nede langs siden, at det ville virke på en helt 

anden måde, end når jeg rent faktisk bruger mine arme og mine ben og ja, og 

går rundt og sådan noget” (interview i forbindelse med videoklip, Tina, 

27.1.2011). 

Kundskabsformernes kropslighed 

Tina oplever således videosekvensen som en succes som lærer, og der er tre ting, 

der træder frem som det vigtigste for Tina: 1) At eleven er ’deltagende’ og 2) ’siger 

noget rigtigt’, hvilket hun må antages at opfatte som et udtryk for, at eleven har 

lært noget, samt at 3) de andre elever ikke forstyrrer den elev, som er ved tavlen. 

Således knytter succesoplevelsen sig til, at hun har gjort det ’rigtigt’, dvs. at Tina 

har brugt tavlen, delt viden, forhindret uro, når elever svarer, og været tydelig i sit 

kropssprog, hvilket Praktiklærer L fortalte hende til vejledning er ’vigtigt’ 

(observation, Tina, 10.1.2011). 

Sekvensen og udsagnet har umiddelbart form af en instrumentalisering af forholdet 

til eleven, idet Tina intenderer en undervisning, der kropsliggør elevernes 

deltagelse ved at trække dem fysisk frem foran hinanden med den legitimerende 

begrundelse, at ’det ikke blot skal være hende, der taler’, og at de skal ’dele deres 

viden’. I den forstand kropsliggør Tina kundskabsformerne téchnê og khrêsis, 

hvilket er særlig tydeligt i hendes eksplicitte måde at skabe ro på, når Elev 1 er ved 

tavlen, og når hun bemærker sit eget ’tydelige kropssprog’ i videoklippet og 

vurderer, at hun har forbedret sig i henhold til vejledningen fra Praktiklærer A og L. 

Det er ydermere tydeligt, når hun beskriver sekvensen som et eksempel på, at det 

er hende, der ”giver hende *Elev 1+ selvtillid nok… til at sige noget rigtigt” til trods 

for, at eleven ”ikke ønsker at være deltagende… og hun blokerer for indlæring”. Her 

er det i Tinas perspektiv Tinas evner, der får eleven til at gå til tavlen og overskride 

de fysiske barrierer i dette. Af videoklippet fremgår det, at Elev 1 i første omgang 

afviser at gå til tavlen, men at hun alligevel forholdsvist hurtigt går derop, hvor Tina 
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både udfordrer og støtter hende. På baggrund af den tilgængelige empiri er det 

ikke muligt at vide, hvor ofte Elev 1 gør dette, men at Tina oplever en succes i 

situationen uden at have talt med Elev 1 om det efterfølgende peger på, at Tina 

trods udtryk for intentioner om indlevelse i elevens situation opfatter 

undervisningen didaktisk som noget, hun skaber.  

Videoklippet og interviewet peger på, at Tina også tilstræber en anden 

kundskabsform, nemlig phrónêsis, som skaber en vis spænding i hendes 

undervisningspraksis. Dette fremgår af den indignation, hvormed hun understreger 

’succesoplevelsen’ som et mål, idet hun opfatter sin omsorg for de fagligt svage 

elever ikke blot som en modsætning til Praktiklærer A’s undervisningspraksis, men 

også som en del af en lærers etik (videoklip, fremlæggelse af professionsopgaven, 

1.3.2011). Af videoklippet fremgår det således, hvordan Tina tilstræber at tage 

imod Elev 1 ved at forsøge at bryde elevens indelukke i jakken og de fordomme, 

som eleven tilsyneladende normalt oplever i klassen om sin faglighed. Således 

stiller Tina sig tæt og hvisker nærmest svarene i øret på hende, og mens Elev 1 

skriver på tavlen, stiller Tina sig mellem hende og klassen, således at alle 

afbrydelser af Elev 1 afværges. Ved at give Elev 1 svaret på spørgsmålet, så 

tilsidesætter Tina desuden tidligere intentioner om, at eleverne skal lære noget, til 

fordel for, at Elev 1 kan blive ’en del af klassen’, og understreger det fysisk ved at 

omdirigere sin ellers instrumentelle poíêsis, hvor elever fordres at svare rigtigt ved 

tavlen, téchnê, til en etisk praxis, hvor alle elevers ligeværd holdes i hævd, 

phrónêsis.  

”Jeg fik hende til tavlen” er herved et udtryk for en spænding eller en decideret 

modsætning mellem at legitimere en øvelse som en ’deling af viden’ og at give 

eleven svaret. Samme spænding fremgår af Silles instrumentalisering af 

undervisningen i situationen med flipoveren, når hun fastholder sin gennemgang, 

men bevarer roen og gennem en kontekstsensitiv fornemmelse for 

hensigtsmæssige midler prioriterer at komme frem til dét, hun mener er mere 

vigtigt. På samme måde er Tina optaget af tavleøvelsens vidensdeling, korrekte 

svar og disciplin, mens hun samtidig undergraver dette ved at begrænse klassens 

diskussion og give Elev 1 svaret, fordi hun tilstræber at beskytte eleven i en moralsk 

hensigt om ligeværd.  

Videoklippet og særligt det efterfølgende interview præsenterer således Tinas 

måde at komme overens med denne spænding via en diskursiv efterrationalisering, 

hvorved hun også kan forholde sig til forskelle mellem Praktiklærer A’s og sine egne 
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forskellige undervisningspraksisser men ikke mindst gennem sin kropslige gøren og 

handlen, som peger på, hvordan forholdet mellem disse forskelligheder kan 

kendetegnes som ’at blive en del af et miljø’. 

Undervisning som en levet praksis 

I et kropsfænomenologisk perspektiv er kundskabsformer og livsformer ikke et 

reflekteret valg i forhold til egne og andre læreres praksisser, studieordninger, 

Bekendtgørelser eller Bolognaprocessen, men i højere grad en levet, umiddelbar og 

prærefleksiv måde at være fx studerende og kommende lærer på. Tinas 

undervisningspraksis er dermed snarere en stil, dvs. en måde at være i verden på, 

som Merleau-Ponty (2002) kalder det. Dermed peges tilbage til kundskabsformerne 

som inkarnerede dispositioner, der giver anledning til fænomenologisk at forstå 

Tinas tidligere erhvervserfaringer som udgangspunkt for hendes træk af den 

selvstændige livsform og undervisningspraksis i forhold til téchnê, khrêsis og 

phrónêsis. Det fænomenologiske perspektiv giver således mulighed for at vise, 

hvordan Tina oplever sin undervisning som meningsfuld som en levet praksis. 

Ved at se videoklippet erfarer Tina, at hun har udviklet et kropssprog, der på en for 

hende mere sammenhængende måde viser, hvad hun vil, og hvad hun gør for at 

understrege det. Disse nye vaner bliver hun først bevidst om ved at se videoklippet, 

hvilket peger på, at Praktiklærer L’s vejledning vedrørende hendes kropssprog ikke 

alene er blevet en del af hendes undervisningspraksis som bevidste valg, men er en 

kropsliggørelse og dermed en motorisk, prærefleksiv måde, hun er blevet en del af 

Skole I på. Når Tina således mener, at hun ’giver Elev 1 selvtillid’, så oplever hun, at 

det er hende, der skaber timen. Det sker imidlertid på baggrund af, at hendes 

undervisningspraksis er blevet skabt som et mål for Praktiklærer L’s og Praktiklærer 

A’s projektioner i deres vejlednings- og undervisningspraksis. Hvem skaber så 

hvem? Denne flertydighed kalder Merleau-Ponty for immanensens og 

transcendensens paradoks, dvs. det er ud af dette paradoks, at mening opstår: Vi 

hverken skaber omverden eller skabes af den, for mening bliver til i en flertydig 

kiasme af begge (Merleau-Ponty 1964; Merleau-Ponty 1964b). På samme måde 

relaterer Tinas undervisningspraksis sig til Praktiklærer A’s undervisningspraksis, 

nemlig som to former for héxis, der skaber og skabes af hinanden. Praktiklærer A 

motiveres eksplicit af at lære af de studerende, når hun vælger at være 

praktiklærer (interview, Praktiklærer A, 13.1.2011). På samme måde relaterer 

kundskabsformerne téchnê og phrónêsis sig til hinanden i en spænding, som kan 

ses i Tinas undervisningspraksis. Det dækker således over, at det netop er denne 
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spænding og ikke enten téchnê eller phrónêsis eller Tinas egen eller Praktiklærer A’s 

projektion, der kendetegner en meningsfuld undervisningspraksis for Tina men 

derimod en flertydig, levet og kropsligt forankret blanding.  

Skole I, lærerværelserne og klasseværelserne indebærer som kulturelle steder en 

intentionalitet, der sætter Tinas ambitioner om at ville kunne klare det hele selv 

som fjerdeårsstuderende i perspektiv: Det er således ikke let at modstå 

praktiklærernes indvendinger, som i henhold til immanensens og transcendensens 

paradoks overskrider stedets intentionalitet og således Tinas intentioner. Af 

videoklippet og interviewet ses imidlertid, hvordan dette udvikler sig meningsfuldt 

for Tina, når hun selv for første gang skal skabe timen uden praktiklærernes 

tilstedeværelse, og hvordan hun gør det ved at bruge tavlen som det sted, hun 

inviterer eleverne hen til én og én. Det er således Tinas spørgsmål og elevens 

respons foran tavlen, mens resten af klassen ser på, der er omdrejningspunktet for 

det partikulære sted i klasseværelset, som Elev 1 tør bebo ved at gå derop, svare og 

skrive. Frem for at hun primært tilhører en isoleret plads ved sit bord iført jakke og 

med ansigtet vendt væk fra klassen, så indtager hun nu tavlepladsen ved at gå 

hurtigt og målrettet derhen. Tinas opfattelse af succesen ved dette beror således 

ikke primært på, om eleven svarer rigtigt, for hun får en del hjælp, men snarere den 

naturlighed, hvormed Elev 1 vover noget, nemlig at overskride den første, fysiske 

barriere mellem hende og resten af klassen; tavlen, som Tina vælger som 

udgangspunkt for denne time. 

Det tidslige aspekt ved situationen koncentrerer sig om det, Tina bemærker som 

tydeligheden i det, hun vil, dvs. hendes foregribelse af og reaktion på klassens uro, 

når Elev 1 er ved tavlen. Dér mener Tina selv, at hun er blevet bedre til at markere 

grænserne på en forståelig måde, men som Praktiklærer L vejleder hende til, så skal 

hun blive mere bevidst om, hvor meget uro hun vil tolerere, hvilket bliver 

effektueret over for Elev 3. Pointen er, at Tina kropsliggør grænsen for uro og 

sanktionerne, når hun i en urimpression af situationen protentionelt foregriber 

uroen i kraft af en retentionel, tidligere erfaring. Hendes hurtige vurdering, reaktion 

og kropssprog kommer decideret bag på hende, når hun genser situationen, og det 

understreger, at Praktiklærer L’s cowboy tricks vedrørende justits omkring elever, 

der forstyrrer andre elevers svar, ikke er forblevet refleksive råd til overvejelse, 

men nu er en motorisk del af Tinas undervisningspraksis. Samme intuitive 

tidsbevidsthed for elevernes svar har Sille ikke udviklet i flipover-situationen (dvs. 

tidligt under praktikopholdet), så når Tina bemærker den hos sig selv (dvs. over 
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midtvejs under praktikopholdet), understreger det erfaringens betydning for denne 

intuitive evne. En evne, som Tinas praktikvejleder bruger tid på, og som hun derfor 

er mere opmærksom på end Sille. 

I lighed med dette er interpellationen af Tina hen imod Praktiklærer A’s og 

Praktiklærer L’s undervisningspraksis i mindre grad udtryk for, at ellers 

veldefinerede grænser imellem dem er udskiftet med Tinas overtagelse af deres 

praksisser, men derimod udtryk for en relation, hvor alle i dette tilfælde bærer 

træk af den selvstændige livsform. Denne kulturelt set strukturelle lighed 

understreger, at den interkropslige med-skaben af hinanden ikke entydigt kan 

reflekteres, idet relationen bygger på, at grænserne mellem den studerende og 

hendes praktiklærer som kropslige subjekter er flertydige og kiasmatiske. Således 

prøver Tina at give indtryk af, at Praktiklærer A var et dårligt forbillede, når hun 

fortæller om sine praktikerfaringer til de andre studerende, mens empirien peger 

på, at hun alligevel gentog mange af de råd, som Praktiklærer A gav hende 

(videoklip, fremlæggelse af professionsopgaver, 1.3.2011). 

I det ovenstående er Tinas erfaringer fra praktikvejledningen og undervisningen 

analyseret i et fænomenologisk perspektiv ved at relatere kundskabsformanalysens 

og stats- og livsformsanalysen til hinanden med henblik på at vise de prærefleksive, 

kropslige aspekter af den studerendes praktikerfaringer. Analysen viser, hvordan 

kundskabsformernes kulturelle strukturering kropsliggøres af de studerende, når 

de vejledes til en undervisningspraksis, som udtrykker praktiklærernes foretrukne 

stil på baggrund af den studerendes egne vaner og héxis. Specifikt er det illustreret, 

hvordan Tina kropsliggør to kundskabsformer, téchnê og phrónêsis, som 

overvejende kendetegner den undervisningspraksis, som hun vejledes til af sine 

praktiklærere. Dermed peges på en spænding i hendes undervisningspraksis 

mellem at forfølge en instrumentel plan (téchnê) og at tage udgangspunkt i 

eleverne selv (phrónêsis). Den oplevede mening af denne spænding er uddybet 

gennem fænomenologiske analyser af, hvordan Tina forholder sig til sin 

undervisningspraksis. Det viser kundskabsformernes og livsformens levede, 

prærefleksive, kropsliggjorte liv som en umiddelbar oplevelse af selvfølgelighed i 

Tinas undervisningspraksis. 

OPSAMLING 
Dette kapitel har taget udgangspunkt i Tinas praktikerfaringer på Skole I og har 

tydeliggjort en række kulturelle strukturer ved at sammenligne med Silles ophold 
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på Skole V. Det er blevet vist, hvordan begge de lærerstuderendes praktikerfaringer 

er kulturelt afhængige af praktiklærerne og praktikskolens forskellige opfattelser af, 

hvad der kendetegner en god lærer, og deraf hvad de lærerstuderende bør kunne. 

Begge studerende får kritik for deres praktikforberedelse af praktiklærerne, men 

konsekvenserne er vidt forskellige, idet Silles praktiklærer er mere optaget af den 

kontekstnære klasseledelse i en personorienteret livsform i forhold til Tinas 

praktiklærere, der koncentrerer sig om læringsindholdet og -effekten i 

undervisningsplanerne og deres gennemførelse i en selvstændig livsform. Særligt 

Tinas praktikerfaringer har givet anledning til at se, hvordan praktiklærernes 

vejledning kan projiceres over på den studerendes undervisningspraksis i bestemte 

ord og vendinger men også helt ned i prærefleksive, kropslige bevægelser. En lige 

så tydelig projektion i praktiklærernes vejledningspraksis oplevede Sille ikke, hvilket 

hænger sammen med, at både hun og Praktiklærer J bærer træk af den 

personorienterede livsform og dermed respekterer hinandens personlige lærerstile.  

Begge studerende bærer mestendels træk, der tilfældigvis svarer til deres 

praktiklæreres træk af livsformerne, men dette forhold står i kontrast til 

uddannelsesstedets intentioner om overvejende kundskabsformerne thêoria og 

thêorêsis i praktikfaget og ikke mindst i fagets betydning for 

Professionsbachelorprojektets feltarbejde under praktikopholdet. Således vejledes 

hverken Sille eller Tina af deres praktiklærer eksplicit i retning af, hvordan disse 

empiriske studier foretages bedst muligt, og da deres underviser ikke besøger dem 

i praktikken men af tidshensyn afholder et fælles praktikmøde, så er de studerende 

overladt til selv at finde ud af hvordan. I det følgende kapitel er vi tilbage på 

uddannelsesstedet, hvor begge studerende skal i gang med undervisningen igen og 

ikke mindst skrivefasen i forbindelse med professionsopgaven og 

Professionsbachelorprojektet. 

KAPITEL 5: SKRIVEFASE OG PROFESSIONSBACHELORPROJEKT: AT VENDE 

TILBAGE 
Dette kapitel er bygget op om læsninger af Silles og Tinas 

Professionsbachelorprojekter og andre skriftlige fremstillinger, deres specifikke 

vejledning af Underviser A og Underviser P samt de generelle introduktioner til at 

skrive Professionsbachelorprojekt, som Oplægsholder H og Praktikleder A afholder i 

foråret 2011, og endelig de studerendes mundtlige eksamen. Kapitlet følger således 

de studerende på deres vej tilbage til uddannelsesstedet på afstand af de 

praktikerfaringer, som optog dem intenst i 7 uger. På uddannelsesstedet skal de 
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studerende ikke længere selv forberede undervisningen, og der er ikke længere 

tvivl om, hvorvidt de er medarbejdere eller studerende, idet de skifter fra en 

handletvang til en refleksionstvang, når Professionsbachelorprojektet og andre 

opgaver skal afleveres inden for de næste to måneder. I dette skifte refereres 

tilbage til kapitel 1 og de rammebeskrivelser og intenderede kundskabsformer, som 

udtrykkes i studieordningen og Bekendtgørelserne og ikke mindst i 

Bolognaprocessens intentioner om, at de studerende tilegner sig kompetencer, 

som kan styrke mobiliteten mellem Professionsbachelor- og 

kandidatuddannelserne. Som det er vist i kapitel 2, relaterer lignende intentioner 

sig imidlertid til ikke blot uddannelsesstedets undervisningspraksis men også, som 

det ses i kapitel 3 og 4, til praktikopholdets vilkår. I kapitel 5 peges således på, at de 

studerendes tilegnelse af videnskabelige metoder nu rammesættes af vejledernes 

og uddannelsesstedets praksis samt ikke mindst, hvordan underviser og censorer til 

eksamen bedømmer de studerendes niveau og dermed sætter standarder for 

Professionsbachelorprojektets akademiske intentioner. 

De studerende vender således i dette kapitel tilbage til uddannelsesstedet i konkret 

forstand men også tilbage til praktikstedet i en akademisk forstand og ikke mindst 

sig selv i en læringsmæssig forstand. 

MODSÆTNINGER MELLEM TEORI- OG PRAKSISFORSTÅELSER  

I dette kapitel vender fokus også tilbage, nemlig til analyserne af de 

kundskabsformer, som intenderes i studieordningen og praktiseres på 

uddannelsesstedet, og til Silles og Tinas vilkår for og skriftlige resultater af 

praktiklærernes vejledning under praktikopholdet, der også fungerede som et 

feltarbejde. Som vist afspejler studieordningens intentioner en dialektisk teori- og 

praksismodel og udmønter delvist Bolognaprocessens hensigter om mobilitet. Med 

aftaleteksten om den nye læreruddannelse afvises imidlertid en 

forskningsforankring af læreruddannelsen ligesom læreruddannelsen efter den 

gældende lov mangler samme fokus på videnskabelig metode, som det fx varetages 

på Sygeplejerskeuddannelsen. Et relateret aspekt af dette er forholdet mellem de 

intenderede og praktiserede kundskabsformer i uddannelsesstedets vejledning af 

de studerende. På Læreruddannelsesstedet forberedes de studerende gennem 

individuel vejledning og generelle oplæg til ’det at skrive et 

Professionsbachelorprojekt’, og herigennem bliver de studerende præsenteret for, 

hvad det vil sige at bruge en ”akademisk arbejdsmåde” og at lave en 

problemformulering, som er ”professionsorienteret”, fx i hæftet BA Vejledninger 
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UCSJ Professionsbachelorprojektet (Aarup 2010). I det følgende analyseres de 

generelle oplæg i form af PowerPoint-præsentationer og en ekstern oplægsholder.  

Ét af disse oplæg står Praktikvejleder A for, og hun taler om, hvad man kan og ikke 

kan nå i Professionsbachelorprojektet: Frem for at lave ”egne kvalitative 

undersøgelser” så vejledes de studerende til at ”lave eksemplariske kvalitative små-

analyser” på baggrund af ”erfaringsindsamling fra praktik” (’BA intro’, 

Praktikvejleder A, 2.2.2011). Dette kunne fx være ”ved hjælp af logbog. Interview. 

Spørgeskemaundersøgelse. En case. Et undervisningsforløb (der gik anderledes end 

forventet)” (’2. BA oplæg’, Praktikvejleder A, 10.11.2010). I denne forklaring 

refereres til ”akademisk arbejdsmåde og videnskabelig metode”, dvs. ”fordybelse”, 

der ”dokumenteres med noter og kildehenvisninger”, idet den studerende skal 

”analysere og bearbejde problemstillinger og foretage selvstændige vurderinger” 

(Aarup 2010: 8). I forlængelse heraf forstås ”professionsorienteringen” som den 

”faglige indsigt, som den studerende har erhvervet sig i praktikken og i 

læreruddannelsens pædagogiske fag og linjefag” (Aarup 2010: 8).  

I tidligere analyser er det vist, at Studieordningen indeholder en spænding mellem 

thêorêsis (observation og beskrivelse på afstand) og phrónêsis (nærværende 

deltagelse og engagement). Denne spænding i héxis genfindes således også i 

vejledningen til at skrive Professionsbachelorprojektet. Her kropsliggør 

Praktikvejleder A spændingen, når hun på den ene side præsenterer en 

videnskabsteoretisk og metodisk gennemgang, men på den anden side 

understreger, at de studerende kun kan nå at lave ’små-analyser’. Dvs. at de 

studerende skal ”kontekstualisere linjefaget” ved at ”diskutere/vurdere dets 

brugbarhed” og ”gå i dybden med et snævert afgrænset problem + evt. en løsning” 

med inddragelse af ”observationer/erfaringer fra praktikken” (observation, 

uddannelsessted, 8.3.2011. ’Undersøgelsesmetoder’, Praktikvejleder A, 10.11.2011. 

’BA intro’, Praktikvejleder A, 2.2.2011). I dette oplæg intenderes således både 

thêoria og thêorêsis, jf. videnskabsteoretisk analyse og distance, téchnê, jf. 

anvendelsesorienteringen, phrónêsis, jf. etisk ansvar for tillidsrelationen i 

observation og interview, samt khrêsis, jf. overholdelse af formalia og 

metodeteknik.  

Dette eksemplificerer både relationerne mellem kundskabsformerne men 

kendetegner også en uklarhed mellem, hvad der opfattes som det vigtigste, de 

studerende lærer. Det fremgår internt af selve oplægget men også som en 

praktisering af studieordningens intentioner. Denne praksis medfører, at der opstår 
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en række modsætninger mellem, hvordan de studerende skal forstå forholdet 

mellem teori og praksis i Professionsbachelorprojektet, fordi de samlede 

vejledninger strækker sig over tre forskellige teori- og praksisforståelser, nemlig 

den dialektiske, dikotomiske og polære:  

Den dialektiske kommer til udtryk særligt i studieordningens fokus på de 

studerendes ’evne til at sammentænke og anvende viden under brug af 

videnskabelig metode’. Det fremgår ydermere af målet med praktikfaget, som 

danner empirisk baggrund for Professionsbachelorprojektet, at praktikken skal 

’forbinde teori og praksis’. Det centrale er her den gensidige relation mellem teori 

og praksis i en handlingsbeskrivende analyse. Det er særligt Professionsopgaven, 

der skal give de studerende forudsætninger for at skrive en større opgave som 

Professionsbachelorprojektet på baggrund af både teori og empiri, hvilket både 

Sille og Tina imidlertid ikke oplever som nogen hjælp, fordi Professionsopgaverne i 

uddannelsesstedets praksis ikke stiller krav om brug af teori (gruppeinterview, Sille 

og Tina, 26.4.2011). 

Den dikotomiske teori- og praksisforståelse fremgår af Praktikvejleder A’s 

introduktion til Professionsbachelorprojektet i en videnskabsteoretisk gennemgang 

af forskellene på positivisme og hermeneutik, hvilket indikerer, at relationerne 

mellem teori og praksis i Professionsbachelorprojektet overvejende skal forstås 

med udgangspunkt i teori (’Undersøgelsesmetoder’, Praktikvejleder A, 10.11.2011). 

Samme udtryk findes i bedømmelseskriterierne, hvor de studerende skal anvende 

”teori til at forklare praksis” (Aarup 2010: 8). Denne teori- og praksisforståelse 

genfindes ydermere i Oplægsholder H’s præsentation på uddannelsesstedet, da 

han holder oplæg om videnskabsteori i Professionsbachelorprojektet kun en 

måned før, de studerende skal aflevere. Han tager udgangspunkt i kvantitative 

metoder og fortæller om forskellene på ’reliability’ og ’validity’. Således bliver de 

studerendes design og analyser behandlet metodologisk ved at eksemplificere 

relationen mellem teori og praksis med udgangspunkt i teori (observation, 

Oplægsholder H, 11.4.2011). På tidspunktet for Oplægsholder H’s diskussion er de 

studerende allerede godt i gang med at skrive, og det er derfor begrænset, hvad 

Tina mener, hun fik ud af oplægget (gruppeinterview, Tina og Sille, 26.4.2011).  

Den polære model kommer til udtryk i Praktikvejleder A’s identificering af opgaven 

som ’vurdering af brugbarhed’ og fokus på ’løsninger’ med brug af 

’spørgeskemaundersøgelse’ eller ’et undervisningsforløb, der gik anderledes end 

forventet’. Her er udgangspunktet hverken teori eller praksis, men derimod et 
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problem. Derfor er vejledningerne også optaget af, at de studerendes 

problemformuleringer er ’professionsorienterede’, dvs. praksisforankrede og 

handler om uforudsigelige løsninger på noget, der ”skal (om)vurderes, ændres, 

forandres, konstrueres eller skrives nye handleforskrifter for” (’BA intro’, 

Praktikvejleder A, 2.2.2011). Som det vises nedenfor, er det denne teori- og 

praksismodel, begge studerende fortrinsvis har som udgangspunkt i deres analyser. 

Feltarbejde, praktikvejledning og teori- og praksisforståelser 

I forlængelse af Silles egne interesser og Praktiklærer J’s vejledning hen imod en 

kontekstsensitiv klasseledelsesstil vælger hun på baggrund af en psykologisk 

interesse at skrive om elevers motivation i både Professionsopgaven, Almen 

Didaktik-opgaven og i Professionsbachelorprojektet. Således lyder en 

problemformulering: ”Med udgangspunkt i et kommunikativt sprogsyn, hvilken 

rolle spiller motivation i forhold til læring og fremmedsprogstilegnelse?” 

(Professionsbachelorprojektet, Sille, s. 4). På trods af fælles træk mellem Silles og 

Praktiklærer J’s forhold til den personorienterede livsforms og klasseledelse, så 

fremgår det af Silles analyser, at der er markante forskelle mellem, hvordan de 

forstår relationen mellem teori og praksis.  

Praktiklærer J’s kontekstsensitive klasseledelsesstil knytter sig til en fusionær teori- 

og praksisforståelse, idet han forstår lærerprofessionen gennem en integration af 

en social bevidsthed om klassens trivsel. I sammenligning hermed er Silles analyser 

kendetegnende ved at have klare udtryk for thêoria, idet der er en eksplicit brug af 

teori, og partikulære erfaringer bringes ind i en systematisk sammenhæng. Hun 

giver dog også klart udtryk for et personligt engagement og stræben efter en etisk 

og social ansvarlighed, som kendetegnes ved phrónêsis. Alligevel er det 

kundskabsformen téchnê, der fortrinsvis beskriver hendes instrumentelle analyser, 

hvilket fx fremgår af professionsopgaven. Hun anvender observation som metode 

men har dertil et dobbelt mål om både at løse en opstået konflikt og anvende den i 

en analyse: 

”I had given the pupils the task… , in which of course I expected to fill out the 

source of expertise, the management roles and the facilitator… , as well as 

being the help and guide when needed during the task. … Here I had to first 

be the caretaker trying to calm him down and listen to his explanation for the 

specific situation. Then followed the role as the source of advice, being a kind 

of psychologist trying to rebuild his confidence and personal worth, where he 

repeated statements of him not being able to do anything worth 
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mentioning… Michael suddenly… ran out of the classroom while crying… I had 

to change my tactics yet again and then use the sharing role… and being the 

negotiator… So within a very short period of time I had to fulfill the need of 

using 7 different roles, most of them which I had to portray exclusively 

through my intuition, and some even at the same time or more than once. 

Most of the things a teacher does while teaching happens so fast, that 

thinking in theory and terms just aren’t possible” (Lærerstuderende C, 

Professionsopgave, s. 3-4. Mine understegninger). 

I denne analyse anvender Sille en klasseledelsesteori (Hedge 2000) til at skelne 

mellem forskellige roller og identificerer en række aspekter ved sin erfaring. Hun 

viser derimod ikke, hvad hendes brug af Hedge (2000) i øvrigt medfører for 

undervisningen, klasseledelsen eller elevernes læring, og hendes analyse 

eksemplificerer mestendels empiriens bekræftelse af teorien á la; ’det passer, hvad 

der står i bogen’. Dette er et eksempel på, hvad Freire kalder ’instrumentalisme’, 

eller hvad Hedegaard kalder ’brug af teori til at slå søm i med’ (Freire 1993; 

Hedegaard 2004; Klausen 2010). Silles analyser kan således kendetegnes som 

téchnê, idet teorien anskues instrumentelt uden at føre til generelle slutninger 

(thêoria). Derved har observationens to mål: At løse konflikten og at skabe empiri 

til analyse ført til, at konflikten måske er løst, men empirien og analysen er deraf 

blevet instrumentaliseret. 

Sille peger dog på én generel pointe, nemlig at hun som en del af lærerens vilkår 

reagerede intuitivt uden at nå at tænke over det. Denne erkendelse nås imidlertid 

hverken gennem studieordningens dialektiske, Praktiklærer J’s fusionære eller via 

et dikotomisk udgangspunkt i relationen mellem teori eller praksis. Baggrunden er 

derimod en polær opfattelse af relationen mellem teori og praksis, idet 

erkendelsen opstår via et problem, dvs. ’Michaels’ reaktion, som relativt 

uforudsigeligt fører hende til en mere generel pointe vedrørende intuition. Dette 

kan forstås som eksempler på, hvordan forbindelser mellem teori og praksis opstår 

som en ’ahaoplevelse’. Dette illustreres af fx Schöns (2005) skelnen mellem bakker 

af elegante ideer og sumpe af rodede realiteter, der på én gang afspejler afstande 

og forbindelser, der ikke kan forventes men kan erfares som enkelttilfælde, hvor 

teori og praksis mødes. Samme teori- og praksisforståelse fremgår af Silles 

videodagbog i hendes ’aha-oplevelse’ af, at der var en sammenhæng mellem 

hendes ubevidste planer og det, som hun betegner som didaktiske overvejelser 

(videodagbog, Sille, 4.1.2011, 1:31). Silles polære forståelse af teoriens bekræftelse 
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gennem empirien og heraf uforudsigelige konklusioner vedrørende 

handlingsvejledninger for praksis illustrerer således modsætninger mellem 

studieordningens dialektiske intentioner til ’videnskabelig metode’ og Praktiklærer 

J’s fusionære tilgang til et etisk indhold af de didaktiske overvejelser.  

På baggrund af disse tre teori- og praksisforståelser repræsenterer de intenderede 

kundskabsformer for Professionsbachelorprojektet i studieordningen ikke blot en 

spænding men giver anledning til at se en række modsætninger mellem, hvordan 

de studerende vejledes i forbindelse med Professionsbachelorprojektet; særligt 

hvad angår relationerne mellem teori og praksis. Det er altså ikke spændingen 

mellem kundskabsformer, der skaber modsætningerne. Det er derimod 

konkretiseringerne af kundskabsformerne i vejledningernes forskellige teori- og 

praksisforståelser. De studerende udsættes således for disse modsætninger under 

praktikopholdet og empiriindsamlingen, hvor de på én gang skal forholde sig til 

undervisningsplanlægning og feltarbejde. Ved at fokusere på empiriindsamlingens 

kulturelle vilkår under praktikopholdet uddybes herunder de studerendes teori- og 

praksisforståelser. 

INTERPELLATION AF BEKENDTGØRELSEN 
Denne analyse tager udgangspunkt i en række forskelle mellem de to studerendes 

tilgange til Professionsbachelorprojektet, samt hvordan dette afspejles i 

vejledningen og empiriindsamlingen under praktikopholdet. 

Til forskel fra Silles udgangspunkt i et psykologisk spørgsmål om motivation og 

medbestemmelse så er Tinas problemformulering udtryk for en afprøvning af en 

didaktisk model om undervisningsdifferentiering i skriftligt engelsk inspireret af Pia 

Zinn Ohrt (2000): ”Hvordan kan undervisningsdifferentiering i skriftligt engelsk 

praktiseres med særligt fokus på kravene til skriftlighed i Fælles Mål for engelsk?” 

(Professionsbachelorprojektet, Tina, s. 4). Hendes fokus er således ikke mindre 

handlingsvejledende end Silles men tager udgangspunkt i et problem ved at 

reflektere over et forsøg med en didaktisk model og er på den måde eksplicit 

orienteret imod, hvordan læreren kan efterleve målsætningerne med faget 

engelsk. Derudover anvender Tina implicit sine erfaringer fra praktikvejledningen, 

når hun skriver om forskelle på ’fagenes mål’ og ’delmål’ med henvisninger til 

’redskabet’; den didaktiske relationsmodel (Professionsbachelorprojektet, Tina, s. 

6). Således tager Tina en central erfaring fra praktikopholdet med ind i 

Professionsbachelorprojektets teoretiske referenceramme, og i en vis forstand gør 
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Sille det samme, når hun vurderer, at hun som kommende lærer vil ”få eleverne 

motiveret via intrinsisk motivation… i forhold til valg af undervisningsmetoden” 

(Professionsbachelorprojekt, Sille, s. 20). Til forskel fra Tina er Sille imidlertid 

handlingsvejledende på et etisk normativt niveau, idet fokus ikke er på effektivitet 

men på sensitivitet, da det er elevernes motivation, der er udgangspunktet. 

Dermed afspejles Praktiklærer J’s vejledning og hendes personorienterede livsform, 

idet hun skaber og analyserer empiri ud fra et socialt orienteret, personligt 

engagement. Tina og hendes praktiklærere er derimod optaget af ’fagenes krav’ og 

dermed af didaktikkens effektivitet, hvilket hænger sammen med, at ikke blot 

vejledningen men også det empiriske feltarbejde er orienteret imod at afprøve og 

evaluere en undervisningsdifferentieringsmodel.  

På uddannelsesstedet vejledes Tina af Underviser A og Underviser P. De foreslår 

hende at lave en begrebsafklaring, og den første tredjedel af hendes opgave er 

således et referat af Jens Rasmussens forståelse af undervisningsdifferentiering 

kontra elevdifferentiering, som hun trods en indledende problematisering ikke 

uddyber. Underviser P foreslår ydermere, at Tina tager kritisk stilling til fx 

’læringsstile’ som et redskab for undervisningsdifferentiering, der risikerer at 

overse ’det menneskelige’, men Tina tager hverken denne diskussion eller en 

tilsvarende af Rasmussens undervisningsdifferentieringsbegreb med i opgaven 

(lydoptagelse, vejledningsmøde, 25.3.2011. Professionsbachelorprojektet, Tina, s. 

5-11).  

For Tina er fokus derimod at skrive om, hvordan man som lærer lever op til de krav, 

der stilles til en lærer (Professionsbachelorprojekt, Tina, s. 4). Med udgangspunkt i 

denne indledning refererer hun fagets mål og forskellige måder at imødekomme 

disse, indtil hun præsenterer ’processkrivning’, som handler om at komme i gang 

med at skrive og mindre om at lave et perfekt produkt. Modellen indeholder en 

række faser og underfaser, og undervejs indtager læreren forskellige roller som 

’vejleder’ og ved at ’observere’ og ’reagere’ (Ohrt 2000). Derefter præsenteres 

afprøvningen af ’processkrivning’, herunder en række praktiske og principielle 

problemer omkring krav til hjemmearbejdet og modellens effektivitet 

(Professionsbachelorprojektet, Tina, s. 21-25). I dette refleksionsafsnit erkender 

hun ikke at have haft et tilstrækkeligt kendskab til elevernes forudsætninger og 

begrunder det ud fra omstændigheder, hun ingen indflydelse har på: Normalt 

”planlægger og koordinere de fleste lærere i samme teams, undervisningen således 

at det det ene fag ikke modarbejder det andet”, men det mener Tina ikke, der var 
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mulighed for, fordi et indhold allerede var valgt af deres ”vante engelsklærer”. 

Desuden havde hun ikke taget højde for ”tidspunktet på dagen, hvilket jeg 

vurderer, kan være en af årsagerne til elevernes manglende engagement ved nogle 

af de stillede opgaver” (Professionsbachelorprojektet, Tina, s. 25-26 – se bilag 9).  

Under en vejledning påpeger Praktiklærer L Tinas manglende forberedelse som 

årsag til hendes praksischok, men dette forhold nævnes ikke i analyserne, selvom 

netop det påvirker hendes afprøvning af ’processkrivning’ afgørende, som hun til 

eksamen retrospektivt peger på (videooptagelse, Tinas eksamen, 8.6.2011). Denne 

måde at omgås svagheden ved afprøvning på kan imidlertid forstås på et andet 

niveau, nemlig som udtryk for, hvordan Tina forstår relationen mellem teori og 

praksis i et perspektiv af den selvstændige livsform. I opgavens motivation, 

problemformulering og særligt af feltarbejdet viser hun, hvordan hun har fulgt 

processkrivningens faser, indtaget de nævnte roller i processen og fulgt modellens 

praktiske råd (Ohrt 2000). På den baggrund vurderer hun, at 

processkrivningsforløbet ”ikke helt fik det ønskede udfald i de enkelte lektioner i 

forhold til den didaktiske relationsmodel”. Resultatet kunne således ikke forudsiges 

og præsenterer sig nærmest som en ’ahaoplevelse’. I forlængelse heraf vurderer 

Tina samlet set, at processkrivning kunne have være optimeret, hvis evalueringen 

havde haft form af en logbog, idet læreren kunne få et indblik i, hvor langt eleverne 

er fagligt i processen. På grund af disse forbehold præsenterer Tina en alternativ 

model af Pauline Gibbons The Teaching and Learning Cycle, som hun mener ville 

kunne kompensere for særligt de svagheder ved processkrivning, som kom til 

udtryk, og ville betyde, at eleverne vil ”producere mere tekst” 

(Professionsbachelorprojektet, Tina, s. 27-28).  

Når Tina således ikke forholder sig til sin egen påvirkning af processen (jf. den 

manglende forberedelse), så kan det blandt forstås strategisk som en måde at 

undgå at tage sig dårligt ud til eksamen. Parallelt hertil er det også udtryk for, at 

Tina ikke tager udgangspunkt i en dialektisk teori- og praksismodel og en 

handlingsbeskrivelse og de subjektive vilkår for undersøgelsen. Hun forudsætter 

derimod, at relationen mellem teori og praksis skal forstås gennem et ’problem’ og 

en ’afprøvning’, og denne tilgang kan ses som udtryk for en polær teori- og 

praksisforståelse, fordi hun opstiller en pragmatisk afprøvning og foretager 

handlingsforeskrivende vurdering af effektiviteten af en didaktisk metode. Dermed 

opfattes den subjektive involvering ikke som væsentlig, da fokus, i sammenhæng 

med den selvstændige livsform, er på metodens og ikke personens effektivitet. 
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Hendes opgave er altså udtryk for, at hun praktiserer en anden teori- og 

praksisforståelse, end der intenderes gennem studieordningen både for 

Professionsbachelorprojektet men også for praktikfaget, hvor samarbejdet med 

praktiklærerne i deres øjne kunne have givet hende bedre forudsætninger for 

afprøvningen af processkrivning. Heraf fremgår det, at thêorêsis og thêoria træder i 

baggrunden til fordel for en større vægtning af téchnê, og Tinas 

Professionsbachelorprojekt repræsenterer altså ’et undervisningsforløb, der ikke 

helt gik som forventet’, jf. Praktikvejleder A’s præsentation af mulighederne i 

feltarbejdet, hvilket tyder på, at Tina i denne sammenhæng har benyttet sig af 

vejledningen. Sille konkluderer også på praktikerfaringer, der gik mindre godt end 

forventet, men til forskel fra Tinas afprøvning så handler Silles konklusioner om 

motivation og medbestemmelsen af undervisningens indhold, som viste sig at være 

vanskelig (Professionsbachelorprojekt, Sille, s. 24). Af Silles empiri og analyser 

fremgår det, at hun breder sine perspektiver mere ud end Tina, idet hun 

sammenligner sine egne erfaringer med motivation og holdninger til engelskfaget 

med en anden lærer, som også underviser i idræt:  

”Lærer H21 har ifølge ham selv lettere ved at inkludere medbestemmelse i 

faget idræt end i engelsk, fordi eleverne har større erfaring med dette fag fra 

dvs. fritidsaktiviteter, der gør dem i stand til at fremkomme med brugbare 

aktivitetsforslag… Så virker det dog lidt underligt, at Lærer H har fået indtryk, 

at eleverne ikke har nok erfaringer med engelsk faget til at producere 

relevante forslag til mulige ændringer af undervisningen. Eftersom Lærer H 

har denne opfattelse, at elevernes vidensbank er større i idræt end i engelsk, 

så har medbestemmelsen haft meget lettere ved at finde indpas i 

idrætstimerne og er blevet en del af den ugentlige rutine... Hvilket vil sige at 

eleverne har langt bedre muligheder for at bidrage med kvalitative forslag til 

ændringer i engelsk undervisningen hvis de får mere øvelse i det, således at 

medbestemmelsen kommer til at blive en naturlig del af elevernes 

sprogudvikling...” (Professionsbachelorprojekt, Sille, s. 25-26). 

Dermed får hun gennem sin interesse, problemformulering og empiri skabt en 

kontrast mellem to former for praksis, som hun analytisk kan bruge til mere 

generelle konklusioner om elevers motivation og læring i undervisningen, end Tina 

kan om processkrivning. Hun analyserer herefter kontrasten med udgangspunkt i 

Rod Ellis’ motivationsteori (Bjerre and Ladegaard 2007) og peger på, at læreren skal 

                                                           
21

 Informanten er her anonymiseret i modsætning til i Silles egen tekst. 
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gøre medbestemmelse til en naturlig del af undervisningen og elevernes 

sprogudvikling. Disse konklusioner må imidlertid enten skyldes, at hun har 

vanskeligt ved at få sine erfaringer i 6. klassen til at hænge sammen med Rod Ellis’ 

teori om motivation, eller være bygget på andre, foreløbige slutninger end dem, 

hun drager under praktikopholdet, idet hun i videodagbogen og samtaler fortæller, 

at hun også har erfaret det modsatte: 

”De har brug for lidt mere struktur, hvilket vil sige, at de har brug for, de kan 

ikke tage helt så mange valg, som 5. klassen sjovt nok kan… Faktisk er jeg 

gået som langt som til at tænke, at jeg måske skal tage hele min 

undervisningsplaner for 6. klassen op til en revurdering” (videodagbog, Sille, 

13.1.2011, 04:07). 

”Selvom klassen er rolig, så fortæller Sille mig senere, at hun synes, at hun 

skal stramme sig helt anderledes an i 6. klassen end i 5. for at få ro… Hun 

begynder nemlig pludselig at tale om lærerens muligheder for at ”straffe” 

eleverne” (observation, Sille, 7.1.2011). 

Den analytiske kontrast, som Sille skaber i Professionsbachelorprojektet, illustrerer 

således, hvordan hun forholder sig til modsætninger i feltarbejdet. Sille 

konkluderer, at elever skal have øvelse i medbestemmelse men mener undervejs i 

praktikopholdet, at 6. klassen skal have mindre medbestemmelse – dog uden at 

inddrage disse erfaringer i analysen. Derimod udstilles Lærer H’s lignende 

erfaringer som problematiske, hvilket afspejler Silles personorienterede livsforms 

etnocentriske ontologisering af mål og midler. Når Sille reflekterer over Lærer H’s 

begreber om ’medbestemmelse’ og ’motivation’ som midler til ’øget fagligt niveau’, 

så fremgår det også, at hendes analyser beror på en bestemt forestilling om, at 

elevernes ligeværd, interesser, lyst og glæde kan blive en ’naturlig del af elevens 

sprogudvikling’. Hendes handlingsvejledende analyse foretages således på grundlag 

af en etisk fordring, hvor det afgørende ikke er skellet men derimod fusionen af 

teori og praksis hen imod en bestemt norm for sprogundervisning, nemlig 

medbestemmelse. Derved analyserer hun ikke Lærer H’s udsagn i en dialektisk 

teori- og praksisforståelse, hvor hendes empiri (egne observationer af 6. klassen og 

interview med Lærer H) anvendes til at diskutere hendes udgangspunkt i en teori 

om medbestemmelse og sproglæring. Der er derimod et højere etisk mål på spil for 

Sille, nemlig et bestemt ”ansvar er man nød til at erkende som underviser hvis man 

ønsker at varetage en kommunikativ engelskundervisning” 

(Professionsbachelorprojektet, Sille, s. 27). 
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Modsætningerne mellem både Silles og Tinas erfaringer og konklusioner er udtryk 

for, at de forsøger at navigere forskelligt mellem praktikfagets krav om 

undervisningens planlægning og observation (empiriindsamling), som indeholdes i 

Studieordningens spænding mellem thêorêsis og phrónêsis. Dette gælder for Tina, 

der skaber empiri og analyser, som både kan bruges i undervisningen og i 

Professionsbachelorprojektet, og det gælder for Sille, som på én gang skaber en 

undervisningsplan med udgangspunkt i elevernes motivation og registrerer, 

hvordan dette virker. Både Silles og Tinas analyser er handlingsforeskrivende i en 

fusionær og polær teori- og praksisforståelse mere end handlingsbeskrivende i en 

dialektisk forstand. Dette vil sige, at de ikke forstår et fænomen ved at se på, 

hvordan teori og praksis forholder sig til hinanden, hvilket som ifølge Jorgensen 

(2005) indebærer evnen til at stille sig på afstand af både teori og praksis og 

analysere, hvad teori gør ved praksis, og hvad praksis gør ved teori. På den måde er 

den dialektiske teori- og praksisforståelse handlingsbeskrivende i modsætning til 

den polære og fusionære teori- og praksismodel, som kan foreskrive 

hensigtsmæssige handlinger ved at forudsætte en etisk og/eller pragmatisk relation 

mellem teori og praksis. 

Den polære teori- og praksisforståelse kendetegner dog ikke kun de studerende, 

men, som vist, også uddannelsesstedets modsætningsfulde vejledning vedrørende 

teori og praksis, som de studerende forsøger at kompensere for ved at gøre deres 

bedste. Så for både uddannelsesstedet og de studerende gælder, at den 

’akademiske arbejdsmåde’ og ’videnskabelige metode’ er kendetegnet ved en 

bestemt måde at praktisere Bekendtgørelsens kompetencekrav 

(Undervisningsministeriet 2007) på. Det kendetegner Bekendtgørelsen, at der 

tilstræbes gode vilkår for karrierelivsformen ved at udtrykke intentioner om en 

dialektisk teori- og praksisforståelse. Denne livsform står imidlertid i relation til den 

selvstændige livsform og den personorienterede livsform, som kommer til udtryk i 

de fusionære og polære teori- og praksisforståelser og fremgår af 

praktikvejledningen, praktikopholdene og i de studerendes 

Professionsbachelorprojekter. Analyserne peger således på, at relationen mellem 

disse terminaler antager en interpellationsform, hvor det er karrierelivsformen og 

den dialektiske teori- og praksisforståelse, som fungerer på den selvstændige og 

den personorienterede livsforms vilkår. Det betyder, at den dialektiske teori- og 

praksisforståelse, som intenderes i Bekendtgørelsen, interpelleres til den polære og 

fusionære teori- og praksisforståelse qua uddannelsens rammer og 

uddannelsesstedets og praktikstedets kulturelle praksis. 
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Dette kalder Højrup (2002) for fornuftens list, idet udgangspunktet for 

praktikfagets og Professionsopgavens progression hen imod 

Professionsbachelorprojektet er fornuftigt men bliver udsat for materialitetens 

eller det topologiske baghold. I den proces er det ikke ’målet at arbejde 

akademisk’, der beskriver uddannelsen, så meget som det er, ’hvordan man 

arbejder akademisk’ (Højrup 1995: 76). Bagholdet består i, at de midler, som 

anvendes til at nå målene, revolutionerer uddannelsen, og de tidligere mål må nu 

indrette sig efter midlernes nye tilvejebragte muligheder. Således kan 

uddannelsessted og vejledere forsvare deres akademiske praksis, idet deres 

akademiske eidos knytter sig til akademiseringens materialisering i 

uddannelsesstedet miljø, som overskrider Bekendtgørelsens intentioner 

vedrørende kundskabsformer og teori- og praksisforståelser. 

Selvom Bolognaprocessen umiddelbart kan forstås som en interpellation af 

professionsbacheloruddannelserne til universitetsbacheloruddannelserne, 

karrierelivsformen og den dialektiske teori- og praksisforståelse, så viser analyserne 

ovenfor, at dette ikke entydigt er tilfældet. Hverken Uddannelsesministeriets 

fravalg af en forskningsbaseret læreruddannelse, Bekendtgørelsens indre 

spændinger, uddannelses- og praktikstedernes modsætningsfulde vejledninger 

eller de studerendes kompenserende navigation giver karrierelivsformen attraktive 

vilkår. I princippet er det derved vanskeligere at tiltrække og fastholde studerende, 

som praktiserer Bolognaprocessens intenderede mobilitet mellem 

Professionsbachelor- og kandidatuddannelserne. Dermed er det reelt (ikke 

nødvendigvis formelt) vanskeligt at omsætte Bolognaprocessens intentioner om en 

egentlig kvalificering af de studerende fra et Professionsbachelorniveau til et 

universitetsbachelorniveau. Det skyldes, at ’akademisk arbejdsmåde’ praktiseres og 

derved defineres så bredt, at det hverken formelt eller reelt forudsætter en 

dialektisk teori- og praksisforståelse. Dette forklarer således, hvorfor de 

Professionsbachelorstuderende formelt og reelt udgrænses fra 

kandidatuddannelserne gennem regler om suppleringskurser. 

I det følgende flyttes analyserne til den sidste del af forløbet, hvor 

uddannelsesstedets og læreruddannelsens praktisering af intentionerne med 

praktikfaget og Professionsbachelorprojektet anskues i forhold til, hvordan de 

studerende bedømmes og eksamen afvikles.  

EKSAMEN OG KROPSLIGHED – STEMNING OG KARAKTERER 
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I dette afsnit er holdet tilbage i deres undervisningslokale ’engelsk’ på 

uddannelsesstedet, hvor de i dag skal fremlægge deres Professionsopgaver 

mundtligt og modtage respons fra deres medstuderende og Underviser A. 

Nedenstående er en sammenskrivning af en videooptagelse af denne fremlæggelse 

og en lydoptagelse af Underviser A’s respons samt et kort interview med hende 

efterfølgende (videooptagelse, uddannelsessted, 11.3.2011. Lydoptagelse, 

uddannelsessted, 11.3.2011. Interview, Underviser A, 11.3.2011).  

Professionsopgaven: Fremlæggelse og ’syndsforladelse’ 

Tina fremlægger sin Professionsopgave på engelsk foran tavlen, mens resten af 

holdet sidder i hesteskoformet bordopstilling og lytter opmærksomt. Der er 

organiseret opponentgrupper, således at hver fremlæggelse afsluttes med 

spørgsmål fra de studerende og Underviser A. Tina har skrevet sin 

problemformulering op på tavlen og fortæller om problemerne med Klasse 3: De 

’knækker hende’, til trods for at hun anser sig selv for at være en rimelig stærk 

person, men klassens faglige niveau og adfærd er så dårlig, at hun ingen ide har 

om, hvordan hun skal forholde sig til det. Tina fortæller endvidere, at hun valgte at 

ignorere praktiklærerens instrukser om klassens niveau, fordi hun gerne ville gå ind 

til klassen med en positiv indstilling. Desuden tillægger hun Praktiklærer A en del af 

grunden til det lave niveau, fordi ’når Praktiklærer A fortalte en sætning på engelsk, 

så oversatte hun den til dansk med det samme, og derved sad eleverne bare og 

ventede på at få sætningerne oversat’. Hun konkluderer, at en lærer kan have nok 

så mange hensigter, men man er nødt til at begynde fra bunden med at forklare, 

hvad det er, man forlanger af dem – dog uden at henvise til den vejledning, som 

hun fik af begge praktiklærere. 

Hun undlader også at fortælle om kritikken af hendes forberedelse og om den som 

en mulig årsag til nogle af problemerne, men præsenterer derimod Praktiklærer A 

som ’en gammeldags lærer’, der (i modsætning til mine observationer: Tina, 

24.1.2011) ikke vil lade eleverne arbejde i grupper ’eller noget som helst’. Da 

opponentgruppen spørger ind til hendes fremlæggelse, bruger de Tina som et 

sandhedsvidne, og hun uddyber kritikken af Praktiklærer A med, at eleverne var 

bange for hende, og at Praktiklærer A valgte at undervise på denne måde, selvom 

hun ikke kunne lide det. Uden at referere til sin observation af Praktiklærer A’s 

undervisningspraksis eller vejledning fortæller Tina, hvordan hun selv erfarede, at 

det var nødvendigt at tale meget dansk, fordi over halvdelen af klassen ikke forstod 

det engelsk, der blev talt. Hendes hovedpointe er, at mange lærere havde opgivet 
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denne klasse, og det gjorde hun også momentant men vendte altså tilbage, selvom 

hun nu vidste, at det ville tage langt tid at få denne klasse til at fungere godt. 

Derefter siger Underviser A ’tak’, og holdet klapper af Tinas oplæg. Underviser A 

ser sig om efter responsgruppen.  

Tina søger således forståelse for sin situation fra holdet på Praktiklærer A’s 

bekostning, samtidig med at hun præsenterer sine indsigter som sine egne, selvom 

det var Praktiklærer A og Praktiklærer L, der vejledte Tina derhen. Derved begår 

Tina karaktermord på Praktiklærer A, uden at holdet stiller kritiske spørgsmål 

hverken til denne udlægning eller til Tinas egen rolle i de problemer, hun har mødt. 

På den måde minder fremlæggelserne af praktikerfaringerne om en slags aflad; 

dvs. at den studerende ensidigt kan fortælle om sine problemer og ved at gøre det 

på den rigtige måde kan opnå forståelse og tilgivelse for sine valg, uden at disse 

valg reflekteres som en del af den studerendes eget ansvar, og som den studerende 

således skal stå til ansvar for. Fremlæggelserne er nærmest et ritual om 

syndsforladelse frem for en del af en refleksionsproces. 

I et kropsfænomenologisk perspektiv kan denne fremlæggelsesscene forstås på 

baggrund af, at alle de studerende har været i praktik og har oplevet problemer. 

Underviser A fortæller mig, at en praktiklærer kontaktede uddannelsesstedet, fordi 

en studerende på holdet var så dårligt forberedt, at de ikke vidste, hvordan de 

skulle forholde sig (interview, Underviser A, 11.3.2011). Fremlæggelserne er derved 

en del af en kollektiv proces, hvor deres forskellige men alligevel relaterede 

erfaringer fra praktikken korporligt nu føres hen imod bedømmelsen af praktikken, 

idet Underviser A individuelt bedømmer dem umiddelbart efter timen. Dette sker 

gennem en forsoning af fx brud mod reglen om at tale dansk i engelsktimerne eller 

forståelsen af, ’hvor hård nogle praktiklærere kan være’, og således bærer 

stemningen i rummet præg af, at ingen ønsker selv at blive udleveret, og derfor 

udspørger man heller ikke andre. Det handler om at stå sammen, og Tinas 

fremlæggelse er en måde at gennemføre dette ritual på, idet hun fremlægger sin 

’sag’ på en sådan måde, at de medstuderende relativt entydigt får sympati for 

hende: For eksempel når hun beskriver Praktiklærer A som ’gammeldags’, men at 

hun selv havde en ’positiv indstilling’ til eleverne.  

Silles fremlæggelse er ikke opbygget lige så dramatisk, selvom hun gengiver en 

situation med en voldsom elev (Michael), og hverken opponentgruppen eller 

Underviser A giver hende ret meget feedback. Hun dvæler længe ved små detaljer, 

når hun præsenterer sin analyse med brug af Hedges syv lærerroller. Det 
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manglende engagement på holdet i sammenligning med Tinas fremlæggelse peger 

således på, at fremlæggelserne og responsen fra holdet ikke afhænger af, hvilket 

refleksionsniveau fremlæggelserne foregår på. Der er snarere tale om, at 

responsen fås ved, at fremlæggelsen lever op til situationens rituelle krav om en 

mere entydig kontrast mellem det, som alle er enige om på holdet (fx 

gruppearbejde er godt), og dét, som man kan møde, når man er i praktik (fx 

gammeldags lærere). Tinas fremlæggelse er således en bedre performance, hvor en 

ydre fjende, Praktiklærer A, udpeges og hånes, og Tina fejres som en overlever. 

Engelsk som et lokale emmer altså fortsat af den fælles identitet om at være 

engelsklærer, som holdet har opbygget, og de formår at stå sammen – inklusiv 

Underviser A, som kun stiller et enkelt spørgsmål vedrørende Tinas didaktiske 

metodebrug. 

Et andet aspekt af forskellene på de to fremlæggelser er Silles overvejende 

almendidaktiske problemstilling i modsætning til den engelskfaglige, som Tina 

tager udgangspunkt i. Holdet reagerer entydigt til fordel for den engelskfaglige, og 

Silles mere almendidaktiske erfaringer omkring lærerroller gives mindre 

opmærksomhed. Derved træder selvbevidstheden som engelsklærer frem i udtryk 

for, hvad der er mest interessant ved praktikerfaringer; nemlig linjefagsrelaterede 

problemstillinger. Holdet og underviseren udgrænser derved de almendidaktiske 

spørgsmål og peger på, at bindestregsidentiteten i ’engelsk-lærer’, herunder 

kriterier for relevant viden som ’den gode lærer’, tolkes i et linjefagsperspektiv.  

Efter fremlæggelserne mødes Underviser A og Tina sammen, hvor Tina får uddybet 

responsen på Professionsopgaven og modtager bedømmelsen af sin praktik. 

Underviser A taler om, at en bestemt didaktisk diskussion mellem Krashen, Swain 

og Long om undervisningens ’input’ kontra ’output’ kunne have gavnet opgaven 

vedrørende ’sprogtilegnelse’, og at hun gerne ville have uddybet dette, hvis det var 

et engelskfagligt studieprodukt, men ikke da det er en Professionsopgave. I stedet 

uddyber hun responsen på sproget i opgaven rosende (den er skrevet på engelsk): 

”En af de ting jeg har lagt mærke til det er den genre du skriver i, for du skriver 

pludselig i akademisk engelsk, og det gjorde du ikke for et år siden”. Tina får 

ydermere ros for sin korrekte brug af ’coherence’ og ’cohesion’ men kan forbedre 

sig mht. adverbierne og adjektiverne: ”Sprogligt der er det nok et 7 tal som det ser 

ud der” (lydoptagelse, uddannelsessted, Tina, 11.3.2011). Underviser A 

opsummerer derefter sin respons og fortæller, at Tina har bestået også. Hvorefter 

de skriver det ned, og Tina udfylder en blanket med navn, studienummer og 
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praktikskolens navn. Sille oplever en lignende struktur på responsen men med den 

indholdsmæssige forskel, at hun får en del kritik for det sproglige og det didaktiske, 

som hun bør uddybe og aflevere i en ny Professionsopgave, for at hun kan bestå 

praktikken (lydoptagelse, uddannelsessted, Sille, 11.3.2011). 

Af disse observationer fremgår det, at bedømmelsen af praktikken som 

bestået/ikke bestået afhænger af praktiklærernes henstillinger, men at den 

endelige bedømmelse er op til Underviser A’s vurdering af de studerendes skriftlige 

opgaver. Underviser A har imidlertid ikke kunnet stille krav til de studerendes 

praktikforberedelse eller besøgt dem under praktikken. Tre ud af 17 studerende 

har haft besøg under praktikken af uddannelsesstedets praktikteam men ikke af 

Underviser A, som mener, at hendes vejledning under praktikken ville være 

problematisk, da det også er hende, der skal bedømme dem i det linjefaglige. 

Således beror Underviser A’s vurdering på praktiklærernes henstilling, uden at hun 

selv har andet indtryk af de studerendes praktikophold, end hvad de skriver i deres 

Professionsopgaver. Hun er således kropsligt distanceret fra de studerendes 

erfaringer, fra praktikstedet og fra praktiklærernes henstilling, som hun har et 

yderligt forhold til uden selv at have dannet sig indtryk af den studerendes 

praktikophold og læringsproces. Denne distance afspejler sig i responsen, hvor hun 

bevidst taler mindre om didaktik og mere om sproget til trods for, at praktikkens 

syv uger lange didaktiske erfaringer både i Professionsopgaven og i fremlæggelsen 

handler om netop dét.  

Underviser A’s praksis er derimod udtryk for en anden form for kropsligt nærvær, 

nemlig den der er i ’engelsk’: At få respons på sproget er således ikke en distance i 

forhold til, hvordan undervisningen plejer at være, eller hvordan holdet fungerer 

sammen, men et udtryk for den intentionalitet som er i lokalet. Det havde således 

været et større udtryk for distance, hvis Underviser A havde diskuteret de 

studerendes didaktiske overvejelser og praksisser, idet hun ville have fjernet sig fra 

det miljø, som omgiver holdet. Et miljø der handler om at blive engelsklærer, at 

vide noget om sprogtilegnelse og at være god til sproget mundtligt og skriftligt.  

Derved bekræfter Underviser A’s respons den kritik, som Tina og Sille har af 

Professionsopgaven som en forberedelse til Professionsbachelorprojektet, idet de 

netop mangler en respons på det pædagogiske indhold og forståelsen af forholdet 

mellem teori og praksis (gruppeinterview, Tina og Sille, 26.4.2011).  
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Eksamen i Professionsbachelorprojektet 

Den afsluttende analyse tager kun udgangspunkt i observationer og 

videooptagelser fra 8.6.2011 til Tinas eksamen i Professionsbachelorprojektet, idet 

Sille, som nævnt, først afleverede sit Professionsbachelorprojekt sommeren 2011, 

som hun i øvrigt bestod. 

Til Tinas eksamen er de medstuderende fulgt med hinanden og venter ude foran 

eksamenslokalet. Stemningen er intens og sitrende, og alle er spændte på, hvordan 

det skal gå, men der er udbredt forventning om, at Tina er en af dem på holdet, der 

kommer til at klare sig godt (de tror, hun får 10 eller 12). Da det er Tinas tur, får jeg 

efter aftale lov til at følge med for at filme. Tina præsenterer med en vis nervøsitet 

sin disposition, som hun hurtigt går igennem, og afslutningsvis dvæler hun ved en 

kritisk refleksion over sit forløb med processkrivning ved at gentage, hvad hun har 

skrevet i opgaven. Underviser A stiller en række spørgsmål om forskellene på 

processkrivning og genreskrivning. Underviser P følger kort op med spørgsmål om 

undervisningsdifferentiering, men censor vil gerne have uddybet, hvordan 

processkrivning er undervisningsdifferentierende i engelsk. På dette tidspunkt 

begynder Tina at være mindre nervøs, og hun besvarer alle spørgsmål med 

engagement, klare formuleringer og uddeling af diverse notater fra Skolerådet og 

Danmarks Evalueringsinstitut, som underbygger hendes svar. Da censor lidt 

smilende fanger Tina i at forveksle homonymer med ’false friends’, så er 

stemningen nærmest lettet i stedet for at være trykket ved at blive taget i en fejl.  

Tina går således glad og smilende ud af eksamenslokalet til de ventende 

medstuderende, der bliver imponeret over, hvor flot hun har klaret eksamen, 

sådan som hun fortæller om det. Der går omkring ti minutter med at votere, og da 

Tina bliver kaldt ind til eksamen igen, spørger Underviser A Tina om, hvordan hun 

oplevede det, hvortil hun svarer, at det var en af de bedste eksamensoplevelser, 

hun har haft. Det glæder Underviser A, som går videre med at give hende 

karakteren 7 og begrunder derefter hvorfor. Tina er synligt skuffet. Hun sidder med 

hænderne i ansigtet og med albuerne i bordet og stirrer på Underviser A, som 

fortæller, at den mundtlige præstation trak den skriftlige op. Opgaven kritiseres for 

to ting: Sproglige fejl herunder læsbarhed, grammatik og tegnsætning (undtagen 

det engelske abstract), hvilket fylder det meste af tilbagemeldingen, hvortil 

kommer en mindre bemærkning om manglende stillingtagen til lærerprofessionelle 

spørgsmål. De roser hende for både i den mundtlige og skriftlige fremstilling at 

afprøve og reflektere kritisk over sit undervisningsforløb, og det er særligt 
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klarheden i den mundtlige fremstilling, som trækker karakteren op. Tina erkender 

de sproglige fejl, og at opgaven ikke er god nok, hvilket hun begrunder med, at hun 

plejer at skrive på engelsk. Derefter går Tina tydeligvis skuffet ud til de 

medstuderende, som prøver at klappe, da de hører karakteren, men hurtigt holder 

inde ved Tinas reaktion. 

Således præsenteres Tina for en bedømmelse af sit Professionsbachelorprojekt, der 

i forhold til uddannelsesstedets officielle bedømmelseskriterier handler om ’sprog’ 

og ’vurdering’. Derved præsenterer de hende ikke for en bedømmelse, hvad angår: 

’Empiri’, ’akademisk arbejdsmåde’, ’videnskabelig metode’, ’faglig systematikker – 

teorier og metode’, ’fremstillingsformer herunder analyse, diskussion og 

argumentation’, ’anvendelse af teori til at forklare praksis’, ’kildehåndtering’, 

’referencer’, ’dokumentation’, samt ’niveauerne; samfundsniveau, skoleniveau, 

fagniveau, didaktiske perspektiver’ (Aarup 2010). Der bliver i henhold til 

Bekendtgørelsen heller ikke givet en begrundelse i forhold til ’inddragelse af 

resultater af nationale og internationale forsknings-, forsøgs- og udviklingsarbejder, 

der er relevante for lærerprofessionen og egnede til at bidrage til at udvikle og 

anvende ny professionel viden’ (Undervisningsministeriet 2007). Tina kritiseres 

således ikke for at mangle refleksioner over dialektikken mellem teori og praksis 

men roses tværtimod for at have afprøvet en didaktisk model. Spændingen mellem 

de intenderede kundskabsformer i studieordningen forvaltes således på en måde, 

der giver tilstrækkelig mening for undervisere og censor, idet bedømmelsen 

overvejende handler om hendes téchnê og khrêsis (’sprogbrug’) og i mindre grad 

om hendes thêoria (’almendidaktiske vurdering’), uden at der i tilbagemeldingen 

bliver taget stilling til fx ’akademisk arbejdsmåde’, ’videnskabelig metode’ eller 

’argumentation’, og de udelader helt thêorêsis (’empiri’) samt phrónêsis 

(’pædagogisk samfundsniveau’). Bedømmelsen eksemplificerer således, hvordan 

uddannelsesstedet, men også læreruddannelsen, som censor repræsenterer, 

interpelleres til den selvstændige livsforms vilkår, som de særligt kommer til udtryk 

i den polære teori- og praksisforståelse, idet Tina roses for afprøvningen af 

processkrivning uden at modtage kritik for manglende refleksioner over didaktiske 

modeller eller forholdet mellem hendes empiri og analyser.  

I et kropsfænomenologisk perspektiv er eksamen, eksaminationen og 

bedømmelsen udtryk for den konkrete relation, som Tina og undervisere samt 

censor har været i. Dette afspejles i, at bedømmelsen lægger positiv vægt på den 

mundtlige fremstilling frem for den skriftlige. For selvom dette kunne have været 
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omvendt, så fremgår det af videooptagelsen, at Underviser A indledningsvis stiller 

en række overkommelige spørgsmål, som bringer Tina ud over sin nervøsitet, og 

derefter tager eksaminationen i højere grad form af en faglig samtale, hvor Tina har 

overskud til at give Underviser P og censor svar på deres mere kritiske indvendinger 

med brug af en række medbragte kilder. Derved bliver Tina en del af 

eksaminationen som et miljø, og de intentioner, som lokalet og situationen retter 

imod hende, gør efterhånden Tina i stand til at være med-skaber af samtalen. Dette 

fremgår ikke mindst af hendes protentionelle tidsbevidsthed, da hun elegant 

koordinerer udleveringen af kilder med sine tilhørende svar.  

Når Tina således roses for et bedre sprog og mere klar stillingtagen i den mundtlige 

fremstilling, så er det fænomenologisk set et udtryk for, at hun med hjælp fra 

Underviser A bliver i stand til at vænne sig til eksamenens form i kraft af den 

kropslige og derved prærefleksive bevidsthed om, hvordan hun kan skabe en 

balance i situationen. Efter eksamen bekræfter Tina denne oplevelse, når hun 

genfortæller, hvad hun gjorde, og de medstuderende hylder hendes præstation, 

som nuanceres, da hun modtager karakteren og begrundelsen. Underviser A hiver 

dog det skriftlige produkt med alle sine sproglige mangler ind i situationen, som en 

fysisk barriere mellem Tina og den ’bedste eksamination’, og den ekstase, som Tina 

lige havde oplevet, bliver nu til en tilsvarende skuffelse. Det afgørende er sproget, 

det skriftlige sprog, som de studerende i ’engelsk’ bruger meget tid på. Når der 

således mangler kohærens, kohæsion og kommaer, som bedømmelseskriterierne 

også forlanger, så ’trækker’ det karakteren ned ad skalaen og Tina ned i skuffelsen. 

Det var ’naturligvis’ ikke nok at tale, argumentere, eksemplificere og præsentere 

kilder. Så på trods af sin immanente oplevelse transcenderes hun af opgaven, 

eksamensformen og af faget. Tilbage står den samlede vurdering af hendes 

præstation som et udtryk for, hvad hun skal forstå som meningsfuldt ved sin 

eksamen; 7-tallet.  

Dette er i et fænomenologisk perspektiv en kvantitativ opsummering af både 

praktikopholdet, skriveprocessen og eksaminationen, som står i kontrast til hendes 

levede, kvalitative erfaring. Et stats- og livsformsperspektiv viser, at Tina og den 

selvstændige livsform fungerer relativt godt under uddannelsesstedets og 

eksamens vilkår. Dette fremgår både af praktiseringen af studieordningens 

intentioner vedrørende akademisering og af kundskabsformer, som reelt men ikke 

formelt fremgår af eksamens bedømmelseskriterier. Hendes karakter er således 

udtryk for, hvordan uddannelsesstedets akademiske handlingsbeskrivelse i en 
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dialektisk teori- og praksisforståelse interpelleres til en pragmatisk 

handlingsforskrivelse med en overvejende vægtning af téchnê og khrêsis. 

OPSUMMERING 
I kapitel 5 har analyserne taget udgangspunkt i den afsluttende del af forløbet; 

skrivefasen og eksamen i forbindelse med Professionsopgaven og 

Professionsbachelorprojektet. Der er blevet draget paralleller mellem 

praktiklærernes og praktikvejlederens vejledning af de studerende i forbindelse 

med empiriindsamling og analyser, og det er vist, hvordan fremlæggelser og 

eksamen beskriver en interpellation af de intenderede kundskabsformer og teori- 

og praksisforståelser til uddannelsesstedets akademiske eidos, som det kommer til 

udtryk i konkrete og kropslige fremstillinger til eksamen. 

De intenderede mål med Professionsbachelorprojektet og Professionsopgaven om 

”brug af videnskabelig metode” er i et stats- og livsformsperspektiv interpelleret til 

udgangspunktet for den empiriske indsamling og teoretiske refleksion, nemlig 

praktikopholdet. Dette betyder, at det er uddannelsesstedets intenderede 

kundskabsformer og teori- og praksisforståelser, der indretter sig efter 

praktikstedets og den studerendes mere idealistiske og pragmatiske teori- og 

praksisforståelser, som disse findes i de fusionære og polære teori- og 

praksismodeller. En teoretisk del af årsagen er, at den dialektiske teori- og 

praksismodel mangler en handlingsforeskrivende dimension. Jorgensen (2005) 

kritiserer dette ved at påpege, at den dialektiske models epistemologiske 

udgangspunkt er analyse gennem beskrivelse og erkendelse frem for 

handlingsvejledning. Når uddannelsesstedet ydermere ikke underviser i 

videnskabelig metode, eller de studerende ikke eksamineres i, hvordan de skaber 

deres empiri, men fortsat afkræves, at de skal indsamle empiri som en del af deres 

praktikophold (UCSJ 2010), så fordrer uddannelsesstedet selv en dobbelt 

målsætning om at både dialogisere og observere. Dermed forledes de studerende 

til at fokusere på, ’hvad der virker’, frem for ’hvad der er’, og således er Tinas og 

Silles opgaver eksempler på, at de gør, som de bliver bedt om: Når den dialektiske 

teori- og praksismodel ikke er handlingsvejledende, men handletvang er en del af 

praktikopholdet, så giver det bedre mening at praktisere praktikfaget på måder, 

der kan karakteriseres som de fusionære og polære teori- og praksismodeller med 

et overvejende fokus på téchnê og khrêsis frem for en akademisk og dialektisk 

teori- og praksismodel, thêorêsis og thêoria. Derved kan både de studerende, 

uddannelsesstedet og læreruddannelsen legitimere deres praksis ved at gøre 
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’akademisk’ på måder, de selv bekræfter og genbekræfter som professionsrettede. I 

forhold til de akademiske intentioner med Professionsbacheloruddannelsen i 

Bolognaprocessens mobilitetskrav om kvalificering til kandidatuddannelsesniveau 

må denne praksis dog siges at være noget andet, nemlig en handlingsorienteret, 

foreskrivende fokusering på lærerens værdier og funktioner frem for en 

beskrivende analyse af lærerprofessionens brede indhold og berøringer med 

elevernes, forældrenes og skoleledelsens perspektiver, der således rækker ud over 

den studerendes umiddelbare erfaringer.  

 



261 
 

Afslutning 
Denne del afslutter afhandlingen i fire afsnit: en diskussion, konklusion & 

perspektivering samt et resumé på dansk og engelsk. Diskussionen er fordelt på tre 

temaer, hvor problemfeltets forskning konfronterer og konfronteres med 

afhandlingens teoretiske afsæt og empiriske analyser. Konklusionen og 

perspektiveringen opsummerer afhandlingens væsentligste fund og skitserer 

afslutningsvis en måde at forstå læreruddannelsens akademiske eidos på. 

DISKUSSION 
Herunder dekonstrueres indledningens tematiske opdeling af problemfeltets 

forskning: ’vidensformer i læreruddannelsen’, ’Professionsbachelorprojektet’, 

’akademiseringsreformerne’ samt ’læring og praksisorientering’ i en ny struktur: 

’Læreruddannelsens kundskabsformer – koder eller héxis?’, ’Lærerprofessionalisme 

– viden eller anerkendelse?’ og ’At konfrontere afhandlingen selv’. Dermed 

konfronteres problemfeltets forskning og lader denne konfrontere afhandlingen i 

en form, hvor de første to temaer går på tværs af indledningens opdeling og skaber 

forudsætningerne for at placere problemfeltets forskning generelt i 

uddannelsesforskningen ved at betragte livsformer og teori- og praksisforståelser. I 

det sidste tema vendes dette rundt, således at afhandlingen selv placeres i samme 

landskab efterfulgt af en systemteoretisk og praxeologisk kritik og afhandlingens 

modsvar. 

LÆRERUDDANNELSENS KUNDSKABSFORMER – KODER ELLER HÉXIS? 
I det følgende diskuteres Rasmussen (2009) og Rasmussen et al. (2007, 2010, 2012) 

og deres teori om vidensformer i uddannelsessystemet, særligt læreruddannelsen. 

Rasmussens forskning har en erkendelsesmæssig og politisk betydelig indflydelse 

på måderne at forstå og indrette Professionsbacheloruddannelserne i dag, idet den 

danner baggrund for en række anbefalinger, som på næsten alle punkter blev taget 

højde for i udviklingen af den nye læreruddannelse, da en følgegruppe (inklusive 

Rasmussen) evaluerede den tidligere læreruddannelse og kom med anbefalinger til 

den nye. I det nedenstående tages således udgangspunkt i både teorien og de 

uddannelsesmæssige anbefalinger, som kritisk diskuteres på baggrund af 

afhandlingens teoretiske referenceramme og analyser.  

Rasmussen et al. (2010) argumenterer for en grundlæggende systemteoretisk 

forskel mellem teori og praksis, der betyder, at forskellen mellem teori og praksis 
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kun kan registreres på teorisiden. På læreruddannelsen som en 

Professionsbacheloruddannelse er forskellene mellem teori og praksis således 

medieret af en ’refleksionsviden’, og koderne for denne vidensform er 

’vejledende/ikke-vejledende’. Derved hævder Rasmussen et al. (2009), at 

læreruddannelsen både skal undervise i holdningsbaseret viden, som den allerede 

gør nu, og i forskningsbaseret viden, herunder viden om, hvad forskningen viser 

virker og ikke virker i lærerprofessionens praksis.  

På baggrund af Jorgensen (2005) kendetegner det Rasmussen et al. (2007, 2010), at 

relationerne mellem teori og praksis hverken opstår med udgangspunkt i teori eller 

praksis men i et uforudsigeligt møde derimellem, som den evidensbaserede 

forskning kan pege på. Dette forstår Rasmussen et al. (2009) som svarende til 

Professionsbacheloruddannelsens funktion, nemlig at undervise elever, så de opnår 

bedre scores i PISA end i dag, og så lærerstuderende øger deres mobilitet i 

uddannelsessystemet. Med Jorgensen (2005) kan denne opfattelse kategoriseres 

som en polær teori- og praksisforståelse, som placerer Rasmussens 

uddannelsespolitiske position og forskningsposition på en måde, hvor afstanden 

mellem læreruddannelsen og de akademiske, værdimæssige og kritiske 

perspektiver bliver tydeligere. Det skyldes, at en polær teori- og praksisforståelse 

negerer henholdsvis de dikotomiske, fusionære og de dialektiske teori- og 

praksisforståelser. Dette understreger Rasmussen, når han hævder, at 

læreruddannelsen ikke må blive for teoretisk og dermed akademisk (dikotomisk); 

ikke må blive for værdiorienteret og holdningsbaseret som i seminarietraditionen 

(fusionær); og ikke fordrer en kritisk stillingtagen hos de studerende, som fx Biesta 

kritiserer denne tilgang til pædagogisk forskning for, når ”What Works”-viden 

fremhæves på bekostning af en analyserende dialektisk teori- og praksisforståelse 

(Biesta 2007). 

I et kropsfænomenologisk perspektiv er Rasmussens et al. (2007, 2010) teori 

rationalisme, der forudsætter det tænkende subjekt uafhængigt af erfaringen. 

Dette medfører et begreb om læring, der reserverer læring til skolen og 

socialisering til omverden (Rasmussen 2002). Dette kalder Dreier (1999) for et 

begrebsmæssigt efterslæb, og derved understøtter han en kropsfænomenologisk 

pointering af, at den lærerstuderendes måder at bebo uddannelses- og 

praktikstedet på, nemlig at den kropslige forankring og prærefleksive perception er 

betingelser for, hvordan undervisningen opleves, og som derfor kan have helt 

andre betydninger end som dele af en funktion, en særlig kode eller vidensform. I 
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modsætning til den ontologisk formulerede polære teori- og praksismodel tager 

den dialektiske model og Merleau-Pontys kropsfænomenologi udgangspunkt i 

relationen mellem teori og praksis i et epistemologisk perspektiv (Jorgensen 2005). 

Derved forudsættes ikke en bestemmelse af, hvad teori og praksis er, men 

studeres, hvordan de er forskellige erkendelsesmæssige perspektiver på den 

samme sag, som ikke forudsætter et tænkende subjekt uafhængigt af erfaringen 

men tager udgangspunkt i, at refleksion og erfaring er gensidigt relaterede i héxis 

(Aristoteles 1999; Højrup 2002; Merleau-Ponty 2002).  

Et stats- og livsformsperspektiv kan vise, hvordan fx Rasmussens forskning kan 

betragtes som en del af en positionering (Højrup 2003). Dette bliver særlig tydeligt, 

når han formulerer sit teoretiske afsæt, analyser, fund og ikke mindst anbefalinger 

ind i en uddannelsespolitisk diskussion om læreruddannelsens vidensbegreber og 

hermed rådgiver om den principielle gennemførelse af en forskningsbaseret 

Professionsbachelorlæreruddannelse (Rasmussen 2009; Rasmussen, Bayer et al. 

2010; Christensen, Pontoppidan et al. 2012; Rasmussen and Qvortrup 2012). 

Måden at forstå og anbefale bestemte vidensbegreber for læreruddannelsen samt 

hans kritik af seminarietraditionen, pædagogikundervisningen, 

forskningsbaseringen og uddannelsens placering er således en bestemt måde at 

forstå, hvad det er, uddannelsen kan og bør, som demonstrerer en kulturel og 

etnocentrisk selvforståelse, nemlig karrierelivsformens forståelse af uddannelse 

som midlet og den personlige udfordring og karriere som målet. Det fremgår af 

hans begreb om refleksionsviden og adskillelsen af teori og praksis, som formuleres 

på baggrund af en teori om individets autopoetiske systems kognitive læring. Dette 

er med til at danne udgangspunkt for at hævde, at læreruddannelsen skal 

forskningsbaseres med en bestemt vidensform i en funktionel, 

mobilitetsfremmende placering af Professionsbacheloruddannelserne i relation til 

universitetets vidensform. Hermed fremmes det syn og gives anbefalinger til de 

vilkår, som karrierelivsformens héxis trives bedst under, nemlig muligheden for at 

søge personlige udfordringer som mål for uddannelsen.  

Det er således muligt at placere Rasmussens et al. (2007) position i sammenhæng 

med hvilke mål, midler, årsager og effekter, der udgør praksisbegrebet i deres 

position (Højrup 1995). Heraf fremgår det, at for Rasmussen et al. (2009, 2010) er 

en forskningsbasering af læreruddannelsen således målet; en forskningsbaseret 

refleksionsviden er midlet; omverdens efterspørgsel er årsagen, og 

lærerstuderendes mobilitet samt bedre elevscores i PISA er virkning. Denne analyse 
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viser, at praksisbegrebet selv er kulturelt indlejret og etnocentrisk set udelukker 

andre måder at bedrive læreruddannelse på, idet seminarietraditionen opfattes 

som forældet, og at der således er behov for at formulere ’nye’ analytiske 

begreber, der i øvrigt svarer til Bolognaprocessens mål og Bekendtgørelsen for 

læreruddannelsen (Rasmussen 2009). 

Analyserne af afhandlingens empiri peger imidlertid på, at den seminarietradition, 

som Rasmussen (2009) mener, de studerende har opsagt, tværtimod findes, idet de 

studerendes engagement i undervisningen på linjefaget langt fra er kendetegnet 

ved, at de studerende har deponeret deres frihed eller overladt ansvaret for faget 

alene til underviseren, sådan som Rasmussen refererer Kvalbeins karakteristik af 

seminarietraditionen (Kvalbein 2003; Rasmussen 2009). I modsætning til 

Rasmussen (2009), men i samsvar med Bøje (2012) og Hjort (2008), så peger mine 

analyser på, at de studerende identificerer sig stærkt med deres linjefag særligt på 

uddannelsesstedet og engagerer sig klart i lærerprofessionens pædagogiske opgave 

særligt på praktikstedet. De oplever således ikke, at deres frihed et blevet 

deponeret, men at de formelt og reelt overlades til et stort, selvstændigt ansvar for 

både praktikforberedelsen, gennemførelsen og den efterfølgende 

Professionsopgave og Professionsbachelorprojekt. At de studerende skulle have 

opsagt deres del af ’aftalen’ og trukket deres individuelle frihed ud af 

seminarietraditionen, finder jeg heller ikke udtryk for i mit materiale.  

Tværtimod vil jeg indvende, at en sådan analyse individualiserer problematikken 

ved at overse, hvordan studieordning og lærerprofessionens selvforståelse 

rammesætter en bestemt kultur for, hvor lidt vigtigt det er at lærerstuderende 

præsenterer sig fordelagtigt overfor arbejdsmarkedet. 

Dette skaber nogle bestemte rammer, der vanskeliggør en kritisk refleksion over 

vejledingen i praktikforberedelsen, som kunne have sparet de studerende for 

voldsom kritik på praktikstedet. Det er således nærmere uddannelsesstedet, der 

individualiserer de studerende, hvilket ikke mindst sker på baggrund af indførelse 

af adgangskrav, mødepligt, stigende antal eksaminationer, afskaffelse af 

gruppeeksamen samt detaljerede kompetencemål for hvert fag, herunder 

praktikfaget og Professionsbachelorprojektet. Som præsenteret i indledningen 

anfører Hjort, Bøje, Mathiesen, Callewaert, Bourdieu og Lave fra forskellige 

perspektiver den samme kritik: Uddannelserne producerer og reproducerer 

ulighed, og den funktionalistiske og kognitive teori er en del af problemet, når 

denne forskning overser de strukturer, som rammesætter individets erfaring, 
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refleksion og selvforståelse (Bourdieu and Wacquant 1993; Mathiesen 2000; Lave 

2002; Callewaert 2007; Hjort 2008; Bøje 2012).  

I det lys står Rasmussens et al. (2007) ordning af vidensformer ikke blot i kontrast 

til mine fund, men teorien selv forekommer også selvmodsigende, når der på den 

ene side hævdes, at universitetet skal danne forbillede, og forskningsbaseringen 

skal være målet, og samtidig argumenteres for, at koden for 

Professionshøjskolernes vidensform er vejledende/ikke-vejledende. Dermed er 

Professionshøjskolernes forskning ikke forpligtet på universitetets kode for 

forskningsviden, sand/falsk, men Rasmussen et al. (2007) kalder det fortsat for 

forskning. Så enten opererer teorien med to former for forskningsviden; én for 

Professionshøjskolerne og én for universiteterne, eller også har 

Professionshøjskolerne to vidensformer; refleksionsviden og forskningsviden. I et 

perspektiv af Aristoteles ville det lette på forståelsen af læreruddannelsens 

kundskabsformer, hvis dette systemteoretiske væld af gensidigt udelukkende koder 

erstattedes af en forståelse af, at kundskabsformerne praktiseres forskelligt 

afhængigt af kulturelle strukturer, som ikke lader sig ordne funktionalistisk. Derved 

beskrives en proces, hvor den akademiske dannelse og eidos på læreruddannelsen 

tager form efter konkrete omstændigheder i krop, tid og sted. Det er netop styrken 

ved den gnosologiske kundskabsformfilosofi, at kundskabsformerne forstås ved 

deres gensidige relation i bestemte områder af menneskelivet.  

Opsummerende kan der således indvendes imod Rasmussens skelnen mellem 

vidensformer, at de primært foreskriver idealtypiske funktioner ved topologiske 

uddannelsesinstitutioner men derved ikke beskriver, hvordan erkendelse bliver til 

på alle praktik- og uddannelsesstederne både på praktiske og teoretiske måder. 

Merleau-Pontys og Dreiers kritik giver anledning til at fremhæve, at ligesom læring 

uden for og i skolen er relateret til hinanden, således er der en gensidig relation 

mellem de kundskabsformer, hvormed forskeren, professionsunderviseren og 

læreren erkender på. De videns- eller kundskabsformer, som kendetegner 

universiteter, Professionshøjskoler og skoler, er ikke ensidige funktioner til at 

beskrive forsknings- og uddannelsessystemer men er måder at vide noget på. 

Kundskabsformernes gensidige relation beskriver således, hvordan dele af 

menneskelivet og forskellige institutionelle og situationelle steder kalder på 

bestemte kundskabsformer, som praktiseres i relation til de øvrige 

kundskabsformer.  
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LÆRERPROFESSIONALISME – VIDEN ELLER ANERKENDELSE?  
I det følgende diskuteres begrebet professionalisme. Som overskriften retorisk 

antyder, tager diskussionen udgangspunkt i viden eller anerkendelse for at 

tydeliggøre, at fx Parsons (1964) argumenterer, at professionens anerkendelse 

netop tilvejebringes gennem viden, at Lave (2002) argumenterer for anerkendelsen 

af en bestemt praktisk viden, og at Dale (2009) hævder, at didaktisk rationalitet er 

professionens grundlag. Alle tre positioner kan fra henholdsvis Parkins og Højrups 

perspektiv imidlertid siges at være forskellige udtryk for, hvordan professionerne 

udøver en ’social closure’ og etnocentrisme i deres selvbevidsthed om, hvilken 

viden der er nødvendig for at kunne være en del af professionen (Selander 1993; 

Højrup 2003).  

Som Laursen (1993) påpeger i et Parsons-perspektiv, så er vidensindholdet af en 

profession identificerende for retten til anerkendelse, hvilket også kan forstås som 

en del af indholdet i Dales tre kompetenceniveauer K1, 2 og 3 og begreb om etisk 

rationalitet. Disse begreber betegner en bestemt vidensform, der formuleres med 

henblik på professionens identitet (Dale 1997; Dale 2009). Hvis man anlægger et 

Dale-inspireret perspektiv (2009) på afhandlingens materiale, så fremgår det, at 

Praktiklærer A, Praktiklærer L og underviser G fremhæver, at de studerende skal 

have en didaktisk bevidsthed om, hvad, hvorfor og hvordan de underviser. Dales 

(2009) begreb om didaktisk rationalitet præciserer således, hvordan Tinas 

praktiklærere intenderer, at hun planlægger mål og midler i fællesskab med de 

andre lærere og reflekterer over tilfælde, hvor intentioner og aktiviteter ikke lykkes 

(K2). Praktiklærerne diskuterer (K2) således Tinas gennemførelse (K1), men 

analyserne viser også, at de ikke reflekterer med eller udvikler didaktisk teori (K3), 

og således kan man i et Dale-perspektiv hævde, at deres professionalitet mangler 

et afgørende element, nemlig selve professionens grundlag (Dale 2009). 

Det fremgår imidlertid af mine analyser, at ingen af praktiklærerne manglede en 

sammenhængende opfattelse af, hvad der er lærerprofessionens opgave, grundlag 

eller ret til anerkendelse, og således er Dales K3-niveau mere et spørgsmål om 

viden end om anerkendelse. For selvom K3-niveauet kan vise, at praktiklærerne 

ikke praktiserede den intenderede teoretisk oplyste, didaktiske refleksion, så viser 

praktiklærernes selvbevidsthed, at de hverken manglede autoritet eller evne til at 

vejlede de studerende.  
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Når Dale således betegner K3 som professionens grundlag og derved som 

professionens ret til anerkendelse, så beskriver Dale samtidig sin egen position, der 

på linje med Rasmussen et al. (2007) indebærer, at lærerens professionalisme 

grundlægges i teoretiske vidensformer. Med Højrups livsformsteori (2003) 

kendetegner det Dales (2009) ’didaktiske rationalitet’ at være udtryk for den 

selvstændige livsform, idet hans position er læreruddannelsen og skolen set 

indefra, hvor den centrale orientering er skolens og lærerens rationelle praksis i 

tilvejebringelsen af sammenhæng mellem intentioner og aktiviteter. Således 

påpeger Dale, at ’skolen som institution vil fortælle medlemmerne, hvad der er 

korrekt og upassende’ (Dale 2009: 35). Ydermere kendetegner det Dales teori, at 

den repræsenterer en dialektisk teori- og praksisforståelse, idet hans Dewey- og 

Aristoteles-inspirerede kompetenceniveauer formuleres uden at tage 

udgangspunkt i teori eller i praksis, men i relationen mellem dem.  

I et perspektiv af Aristoteles i Eikelands (2008) reception kan praktiklærernes 

kundskabsformer imidlertid forstås på måder, der overskrider Dales didaktiske 

rationalitet, idet kundskabsformerne inkluderer kontekstnære forståelser af viden, 

hvilket i analyserne også fremgik af praktiklærernes polære og fusionære teori- og 

praksisforståelser med vægt på henholdsvis pragmatiske og holdningsbaserede 

tilgange til klasseledelse. Dette peger på, at hverken lærerprofessionaliteten eller 

forståelsen af sammenhængene mellem intenderede og praktiserede 

kundskabsformer kan forstås som didaktisk rationalitet, sådan som Dale (2009) 

argumenterer for. Med ’rationalitet’ objektiverer Dale lærerens praksis ud over 

kulturelle sammenhænge, og derved overses uddannelses- og praktikstedernes 

kulturelt strukturerede og kropsliggjorte praksisser, som leves af studerende, 

undervisere og praktiklærere (Løvlie 1999; Merleau-Ponty 2002; Højrup 2003). 

Alle praktiklærerne i mit materiale hævder derimod, at praktikopholdet bør være 

længere, der skal ikke være en aleneperiode, så praktiklærerne kan vejlede den 

studerende bedre, der skal være mere vejledningstid til praktiklærerne, der skal 

være en bedre forberedelse af de studerende til praktikopholdet samt en bedre 

indholdsmæssig strukturering af uddannelsesstedets undervisning og 

praktikopholdets muligheder og begrænsninger. I denne forståelse er ’viden eller 

anerkendelse’ et spørgsmål om, at der er en bestemt form for viden, der tilstræbes 

anerkendelse af, nemlig den handlingsorienterede, situerede, kontekstnære, 

hvilket særligt Lave (2002) og Dreier (2002) er fortalere for. Van Manen (1990: 109) 

fokuserer ligeledes på denne vidensform og hævder, at der i lærerarbejdet findes 
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en ahistorisk essens om ’at have håb for børn’, som særligt giver lærerprofessionen 

ret til anerkendelse (Manen 1990). Dette peger på en kontrast til Rasmussens et al. 

(2007) og Dales (2009) vidensformer, idet de holdningsbaserede vidensformer hos 

Lave, Dreier og Van Manen forstås som grundlæggende men mistænkeliggøres af 

Rasmussen (2009). I denne kontrast er der således spor af en anerkendelseskamp 

om ikke blot, hvad der er ’en god lærer’, men også om Folkeskolens 

dannelsesopgave, herunder hvordan elever skal blive medborgere, idet de 

holdningsbaserede kontra de vidensbaserede positioner argumenterer med 

forskellige indstillinger til, hvad uddannelsens teori og praksis skal. Lave, Dreier og 

Van Manen bærer i denne diskussion træk af den personorienterede livsform med 

en fusionær teori- og praksisforståelse, idet fokus er rettet imod en 

værdidimension, som identificerer målet med lærerarbejdet og overskrider en 

skelnen mellem teori og praksis i en forening mod vigtigere mål.  

Lærerprofessionalismen i Danmarks Lærerforenings professionsidealer er udtryk 

for et lignende synspunkt, nemlig at der er en særlig værdi og viden ved den 

konkrete praksis, som identificerer professionen i en anerkendelsesform 

(Lærerforening 2002). Denne tilgang til lærerprofessionalisme, viden og 

anerkendelse udfordres, som vi så i indledningen, imidlertid af Krogh-Jespersen 

(2003), der i et Dale-inspireret perspektiv kritiserer professionsidealerne for at 

overse professionens paradokser og ikke mindst det teoretiske indhold af faget. 

Hun efterlyser den didaktiske og etiske rationalitet som et afgørende element i 

professionalismen, og derved udtrykker hun en kritik, som også kan findes i en 

anden del af den praksisorienterede forskning i problemfeltet, nemlig hos 

Callewaert (2007). Han kritiserer skarpt ideen om, at lærerarbejdet har en særlig 

’tavs viden’, der ikke lader sig eksplicitere eller reflektere, fordi den er så tæt 

knyttet til praksis, automatiserede rutiner og hurtige valg, hvormed vidensformen 

beskriver professionens handletvangen (Polanyi 1966; Wackerhausen and 

Wackerhausen 1993). Callewaerts (2007) pointe er, at man med et begreb om og 

ideal for professionsvidensform som en uudtalelig vidensform ikke blot overser 

professionens behov for at kunne stille sig på afstand og analysere situationer 

kritisk og teorioplyst, men også let bliver offer for en ringeagtelse og 

detailregulering af professionen, da den tilsyneladende mangler et vidensindhold, 

som den kan forklare andre. 

Denne diskussion kan karakteriseres ved at analysere praksisbegreberne 

vedrørende læreruddannelsen for henholdsvis karrierelivsformen som udtrykt af 
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Rasmussen et al. (2007), den personorienterede livsform som hos Lave (2002), 

Dreier (2002) og Van Manen (1990) samt den selvstændige livsform udtrykt af Dale 

(2009).  

En karrierelivsforms praksisbegreb fx hos Rasmussen et al. 

Forskningsbasering (mål)   Refleksionsviden (middel) 

 

Efterspørgsel (årsag)   PISA og mobilitet (virkning) 

 

En personorienteret livsforms praksisbegreb fx hos Lave, Dreier og Van Manen 

Det hele menneske (mål)  Praksisindhold (middel) 

 

Studerendes liv (årsag)   Studerendes læring (virkning) 

 

En selvstændig livsforms praksisbegreb fx hos Dale 

Elevernes læring (mål)  Didaktisk rationalitet (middel) 

 

Effektivitet (årsag)   Studerendes læring (virkning) 

Af disse figurer fremgår det, hvordan karrierelivsform hos fx Rasmussen et al. 

(2009) samt Bekendtgørelsen og uddannelsesstedet praktiserer en forståelse af 

læreruddanenelsen med vægt på forskningsbasering, refleksionsviden, 

efterspørgsel og lærerstuderendes mobilitet samt PISA-tests, som identificerer 

læreruddannelsen i relation til Bolognaprocessens mobilitetskrav mellem 

Professionsbacheloruddannelser, europæiske uddannelser og arbejdsmarkedet.  
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Den personorienterede livsforms praksisbegreb viser dertil, at læreruddannelsen 

forstås gennem begreber om det hele menneske, fokus på praksisindhold og den 

studerendes levede liv og læring, hvorved uddannelsen identificeres i relation til 

velfærdsstatens varetagelse af menneskelige relationer. Endelig peger 

praksisanalysen af den selvstændige livsform på læreruddannelsens produktivitet, 

jf. elevernes læring, didaktisk rationalitet, effektivitet og endelig, at de studerendes 

egen læring udgør identificeringen af læreruddannelsens praksis. Dermed er 

opfattelsen af læreruddannelsens årsag og middel forholdsvis fælles træk i 

karrierelivsformen og den selvstændige livsform, nemlig henholdsvis ’efterspørgsel’ 

og ’effektivitet’ samt ’refleksionsviden’ og ’didaktisk rationalitet’, mens den 

personorienterede livsform vægter den ’studerendes levede liv’ og ’øget 

praksisindhold’. Til gengæld ses en overensstemmelse mellem den selvstændige 

livsform og den personorienterede livsform med hensyn til læreruddannelsens 

virkning; nemlig de ’studerendes læring’ i modsætning til karrierelivsformens fokus 

på lærerstuderendes mobilitet samt elevernes scores i PISA. Praksisanalysen 

demonstrerer derved forskellighederne i de kulturelle strukturer, baggrunden for 

deres etnocentrismer, og hvordan livsformerne relaterer sig til hinanden gennem 

forskelle og ligheder samt ikke mindst hvordan. 

I mine analyser kommer denne diskussion blandt andet til udtryk i Silles og Tinas 

praktikophold, idet Tina, hendes praktiklærere og skole overvejende og forskellene 

til trods kan kendetegnes ved Dales didaktiske rationalitet (2009) og den 

selvstændige livsform. Hertil fremstår Sille, hendes praktiklærer og skole 

mestendels som udtryk for Van Manens pædagogisk essentialisme (1990) og den 

personorienterede livsform. Dette illustrerer, at der i modsætning til begge 

positioners objektiverende vidensformer er tale om et kulturelt struktureret felt, 

hvor de forskellige positioner ikke har vanskeligt ved at formulere en sammenhæng 

i enten en struktur- eller værdibaseret klasseledelsesstil, men har vanskeligere ved 

at se, at det kan være anderledes.  

Dette kulturanalytiske perspektiv er fraværende hos Grossman et al. (2008), der 

gennem en survey-undersøgelse af studerendes oplevelser af coherence i 

modsætning til praktiklærernes anbefalinger konkluderer, at en længere praktik 

ikke gør nogen forskel for, om de studerende oplever sammenhæng mellem 

indholdet på praktik- og uddannelsesstederne, fordi det vigtigste ifølge Grossman 

et al. er en kvalitativ bearbejdning af praktikerfaringerne. Som jeg har 

argumenteret for andetsteds, så undersøger Grossman et al. (2008) imidlertid 
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studerendes oplevelser af coherence mellem praktik- og uddannelsesstedet på 

baggrund af en definition af coherence, der tager udgangspunkt i praktiklærerne og 

underviserne, men ikke de studerende selv, og heller ikke tager højde for, at 

oplevelsen af coherence er kulturelt betinget (Aristoteles 1999; Merleau-Ponty 

2002; Højrup 2003; Jorgensen 2005; Grossman, Hammerness et al. 2008; Knudsen 

and Laursen 2011b). Mine analyser viser ikke, om Grossman et al. (2008) eller 

praktiklærerne har ret, men derimod, at kriterierne for coherence ikke opfyldes i 

hverken forberedelsen, professionsmødet eller bearbejdningen i 

Professionsopgaven og Professionsbachelorprojektet, idet de er præget af 

tilfældighed, mangel på refleksion og teoretisk forankring samt, at der til grund for 

bedømmelsen ligger vilkårlige kriterier, som overvejende omhandler linjefaglighed.  

I forhold til Professionsbachelorprojektet har Møller (2005) identificeret to 

diskurser, som de studerende med Professionsbachelorprojektet er fanget i: 1) En 

traditionel læreruddannelsesdiskurs (epideiktisk); hensigtsorientering, at ”gøre 

noget godt”, empiri som dokumentation, ”den gode lærer”. 2) En akademisk 

diskurs; projektdiskurs (epistemisk); ”at forstå noget”, analyser som belæg, teori til 

erkendelse (Møller 2005: 284). Derved antager den ovenstående diskussion 

tilsvarende former i forhold til Professionsbachelorprojektet, hvilket afhandlingens 

analyser også viser: På uddannelsen intenderes en epistemisk diskurs i krav om 

akademisk arbejdsmåde og videnskabelig metode, samtidig med at de studerende 

vejledes hen imod en epideiktisk diskurs i krav om, at praktikken skal bruges til at 

observere deres egne erfaringer som empiri. Denne modsætning bliver yderligere 

vanskelig at manøvrere i for de studerende, idet mine analyser viser, hvordan de 

studerendes præsenteres for fire forskellige teori- og praksisforståelser i 

præsentationen af Professionsbachelorprojektet, og at der til trods for 

Professionsbachelorprojektets dobbelte fokus på pædagogik og linjefag lægges 

vægt på linjefaglige kriterier for bedømmelsen i eksaminationen.  

Opsummerende for dette diskussionspunkt og det forrige er, at feltet er præget af 

en kamp om anerkendelse af, hvilken vidensform der særligt kendetegner 

lærerarbejdet og derved identificerer lærerprofessionalismen. Diskussionen her har 

vist, at denne kamp også foregår mellem positioner i uddannelsesforskningen, som 

gennem teorier og forskningstraditioner selv objektiverer bestemte vidensformer i 

identificeringen af, hvilke der kendetegner lærerprofessionen og 

læreruddannelsen. Afhandlingen har på baggrund af den teoretiske 

referenceramme vist, at Aristoteles repræsenterer en fordelagtig måde at forstå, 
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hvordan læreruddannelsens kundskabsformer er relaterede og tager form efter 

opgaven, frem for prædefinerede koder for viden. Højrups kulturanalyse har 

påpeget etnocentrismen i forskningspositionerne, og Merleau-Pontys 

kropsfænomenologi er taget som udgangspunkt for at forstå, hvordan individerne i 

feltet oplever netop deres praksis som levet, kohærent og meningsfuld. Dette giver 

anledning til at konfrontere afhandlingens egne analyser og udgangspunkt i teorier 

og metoder. 

AT KONFRONTERE AFHANDLINGEN SELV 
I det ovenstående er problemfeltets forskning blevet konfronteret med 

afhandlingens teoretiske referenceramme og analyser. I det nedenstående vendes 

blikket den anden vej således, at det nu er afhandlingen, der konfronteres. Det 

gøres først ved at placere afhandlingen i sit eget begrebslandskab af livsformer og 

teori- og praksisforståelser og derefter at placere afhandlingen i problemfeltets 

forskning. Denne konfrontation struktureres ved at tage udgangspunkt i ligheder i 

livsformer men forskelle i teori- og praksisforståelser mellem afhandlingen og et 

systemteoretisk perspektiv, og derefter ved at have et afsæt i forskellige livsformer 

men ligheder i teori- og praksisforståelser mellem afhandlingen og et praxeologiske 

perspektiv.  

Afhandlingens teori- og praksisforståelser identificerede jeg tidligere som dialektisk 

på baggrund af de videnskabsteoretiske træfpunkter i den ’Teoretiske 

referenceramme, og i ’Analyserammen’ identificerede jeg min tilgang til feltet som 

udtryk for karrierelivsformen. Selvom afhandlingen argumenterer for, at der med 

dette afsæt kan forklares meget, så kan det selvsagt ikke forklare alt. Dette skyldes 

ikke mindst  afhandlingens analyseperspektiver, hvis konsekvenser i det følgende 

tydeliggøres gennem en systemteoretisk og praxeologisk kritik. 

Systemteorien vil hæfte sig ved, at afhandlingen ikke klart skelner mellem 

socialisering og læring, hvorved det overses, hvordan institutioner, individer og 

positioner autopoetisk lærer og opretholder sig selv gennem 

kompleksitetsreducerende, refleksive valg i forholdet til omverden, eller hvordan 

de i et fravær af valgmuligheder socialiseres til en herskende diskurs. Hertil vil 

systemteorien anerkende, at kulturanalysen ved Højrup bringer afhandlingen et 

stykke af vejen, men det forbliver uklart, hvordan systemerne opretholder sig selv, 

og hvordan relationen mellem livsformerne skal forstås uden 

kommunikationsanalyser. Betragtes afhandlingens analyseperspektiver 
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systemteoretisk, så vil en indvending imod Aristoteles være, at kundskabsformerne 

foreskriver bestemte dyder, og derved risikerer afhandlingen at antage en 

kulturrelativ tilgang, som ikke kan beskrive, hvordan læreruddannelsen som en 

Professionsbacheloruddannelse adskiller sig fra en universitetsbacheloruddannelse. 

Ligeledes kan det indvendes, at en kropsfænomenologisk forståelse af subjektet 

forvansker analyserne af individers intentionalitet, når det antages, at steder, 

individer, genstande etc. kan overskride individet og prærefleksivt sammenvæves. 

Systemteorien vil yderligere kritisere, at der anlægges et uklart begreb om 

subjektet, som ikke kan beskrive konflikterne mellem individ og omverden, eller på 

hvilke måder de er relaterede. Inden disse indvendinger imødegås, præsenteres en 

kritik i et Bourdieu-inspireret perspektiv. 

I modsætning til Rasmussen kendetegner det Bourdieu og hans elever, at der i 

lighed med afhandlingen anlægges en dialektisk teori- og praksisforståelse, men at 

praxeologien til forskel fra Rasmussen og afhandlingen udtrykker en 

lønarbejderlivsform, idet praxeologiens fokus er rettet på lønarbejderens solgte tid, 

emancipation og rettigheder. I forhold til afhandlingens analyseperspektiver, så 

indeholder praxelogien også inspiration fra Aristoteles, men i forhold til 

afhandlingens skelnen mellem héxis og habitus, så kan praxeologien indvende, at 

en sådan skelnen er nonsens, idet ordene betyder det samme på græsk og latin, og 

at habitus desuden ingen determinisme indebærer. Derimod beskriver habitus 

bedre end både Højrups livsform og Merleau-Pontys perception, hvordan 

kundskabsformer forankres kropsligt. Det skyldes, at etnologien, ifølge Bourdieu, 

romantiserer sociale processer og overser konfliktforholdene internt og eksternt i 

livsformerne (Bourdieu and Wacquant 1993). Fænomenologien, og særligt 

Merleau-Ponty, er en del af baggrunden for praxeologien, men praxeologien 

efterlyser begreber om sociale strukturer i fænomenologien, som trods begreber 

om den kulturelle krop fokuserer på oplevelsen, hvormed forholdet mellem individ 

og samfund psykologiseres. Således kan Broady, Callewaert, Mathiesen og 

Bourdieu selv komme frem til helt andre konklusioner end afhandlingen; dels uden 

at besvære sig med at formulere træfpunkter mellem Aristoteles, Højrup og 

Merleau-Ponty, og dels ved at arbejde med forskningsspørgsmålet i et 

magtperspektiv (Bourdieu 1990; Bourdieu and Wacquant 1993; Broady 1998; 

Mathiesen 2000; Callewaert 2007).  

Det kan således diskuteres, hvad det indebærer, at afhandlingen kombinerer 

analyseperspektiver fra Aristoteles, Højrup og Merleau-Ponty, men pointen er 
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imidlertid, at det, som svar til den systemteoretiske og praxeologiske kritik, ikke 

blot er muligt at kombinere Aristoteles, Højrup og Merleau-Ponty men også er en 

måde at undgå nogle af de indvendinger, som kan rettes imod systemteorien og 

praxeologien. Som det fremgår af afhandlingens teoretiske referenceramme, så er 

Aristoteles’, Højrups og Merleau-Pontys analyseperspektiver forskellige men 

relaterede i træfpunkter og operationaliseret i en kombineret analysestruktur 

kundskabsformer, kultur og kropslighed. Til trods for disse træf, som i analyserne 

fremstilles glidningsløst og indikerer en bestemt fortolkning af de tre perspektiver, 

så adskiller kundskabsform-, kultur- og kropsfænomenologianalyserne sig alligevel 

fra hinanden. 

Kundskabsformanalyserne er formuleret i en normativ tilgang, som kommer til 

udtryk ved, at kundskabsformerne identificerer dyder, dueligheder og 

efterstræbelsesværdige aktivitetsformer, hvormed der anlægges en essentialistisk 

tilgang til målet for alle kundskabsformerne; det gode liv, eudaimonia, og den 

etiske dyd, phrónêsis. Det skal imidlertid forstås sådan, at Aristoteles netop 

antager, at der findes mange gode former for liv, men at det gode liv som eidos er 

en forudsætning for vores handlinger, idet vi ikke tilstræber dårlige liv, at blive 

dårlige lærere eller bedrive dårlig forskning, men immanent forudsætter ideen om 

det gode liv som et mål for vores handlinger. Således er kundskabsformanalyserne 

af empiriens materiale, eksempelvis Silles og Tinas undervisningspraksisser, udtryk 

for deres subjektive intentionalitet, héxis, idet de tilstræber en midtermål mellem 

under- og overdrivelse af deres undervisningsform, som praktik- og 

uddannelsesstedet har sat bestemte rammer for. Dermed beskriver Aristoteles 

hverken de studerendes kundskabsformer som en kognitiv funktionalisme som i 

systemteorien eller en institutionaliseret determinisme som i praxeologien, men 

balancerer sin tilgang til analysen af individ og samfund uden at over- eller 

underdrive det ene eller det andet aspekt ved at betegne forholdet med begrebet 

dyd.  

Det er netop dyd, Højrup inspireres af i sin Aristoteles-inspiration og 

dannelsesanalyser, og som han formulerer som central for livsformernes 

interpellation. I afhandlingens analyser studeres relationerne mellem livsformerne 

særligt i forhold til kundskabsformer og kropslighed, og Højrup fokuserer på de 

kulturrelative men internt kohærente og eksternt relaterede livsformers strukturer, 

praksis og etnocentrismer. Det betyder, at afhandlingen ikke skelner mellem læring 

og socialisering som systemteorien men viser i kulturanalyserne og topos- og 
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logosmodellen, at læring og socialisering som henholdsvis undervisning på 

uddannelsesstedet og erfaringer/vejledning på praktikstedet ikke klart kan 

adskilles. Undervisning er ikke blot teori, og praktik er ikke blot praksis. Begge 

steder indeholder begge vidensformer i uadskillelige former, der her forstås som 

kundskabsformer, dyd og dannelse. Dette underminerer funktionalistiske forsøg på 

at forstå uddannelsesforskningen i bestemte koder for viden, opgaver og topologi, 

da det netop er et kulturanalytisk og fænomenologisk perspektiv på 

kundskabsformernes topologiske forskelle, der beskriver relationerne mellem 

livsformerne. 

Ved at betragte steders og individers materielle og kropslige intentionalitet hos 

Merleau-Ponty, så anlægges et andet perspektiv end Aristoteles’ essentialistiske 

etik og Højrups kulturanalytiske strukturalisme ved at fastholde et fokus på 

informanternes oplevelser og interkropslige sammenvævninger med omverden. 

Dette kommer fx til udtryk i de fænomenologiske analyser af praktik- og 

uddannelsesstederne samt af Silles og Tinas tidsbevidsthed. Det er en 

kropsfænomenologisk pointe, at paradokset mellem den immanente subjektivitet 

og den transcendente socialitet løses ved at forstå forholdet mellem subjektet og 

omverden som sammenvævet, hvoraf opstår den prærefleksive, anonyme 

oplevelse af mening. Derved kan man ikke reducere relationer mellem subjekter til 

kommunikationsanalyser som i systemteorien eller magtanalyser som i 

praxeologien, idet kropsfænomenologien ikke forudsætter, at relationerne mellem 

subjekt og omverden nødvendigvis er spørgsmål om magt eller funktion, idet 

forholdet er eksistentielt, sammenvævet og gensidigt. Forsker-informant relationen 

er fx ikke bedst beskrevet som et spørgsmål om magt eller funktion i ’skyldig-

uskyldig’ relationen men som en interkropslig relation, hvor det ikke blot er et 

spørgsmål om forskerens udnyttelse af informanten men også informantens brug 

af forskeren. I modsætning til systemteorien kan forskeren altså ikke stille sig på 

objektiverende afstand af et fænomen, uden at det, som i praxeologien, betyder, at 

forskeren udøver symbolsk vold mod informanten. Afhandlingen har derimod vist, 

at gatekeeperen og informanten er eksplicitte interesser i forholdet til forskeren, 

som er del af de vilkår, forskningen bliver til på. 

OPSUMMERING 
I ’Diskussion’ har jeg først konfronteret Rasmussens et al. systemteoretiske 

analyser af læreruddannelsens vidensformer ved at pointere, at de forudsætter en 

funktionalistisk skelnen. Derved overser deres analyser af 



276 
 

Professionsbacheloruddannelserne, at de intenderede og praktiserede 

kundskabsformer er kulturelt strukturerede og kropsligt indlejrede i stater, 

uddannelsernes institutioner, individer og positioner. Det er yderligere diskuteret, 

hvordan uddannelsesforskningen hos Rasmussen, Dale og Lave kan forstås som 

positioner, hvilket indebærer, at bestemte livsformer og teori- og praksisforståelser 

fremmes i deres analyser. Herefter er konfrontationen rettet imod afhandlingen 

selv i systemteoretiske og praxeologiske perspektiver på afhandlingens teoretiske 

afsæt og analyser.  

KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING 
Afhandlingen har på baggrund af problemfeltet ’læreruddannelsens problematik’ 

formuleret forskningsspørgsmålet: ’Hvordan kan man forstå de kropsligt indlejrede 

kundskabsformer, som intenderes og praktiseres i vekslen mellem praktik- og 

uddannelsessted i forbindelse med praktikken og Professionsbachelorprojektet i 

læreruddannelsen?’ Besvarelsen herunder er struktureret efter topos- og 

logosmodellen, som på én gang begriber problemfeltets vekslen mellem steder og 

vidensformer samt den teoretiske referencerammes fokus på kundskabsformer, 

kultur og kropslighed. Konklusionen indeholder således statements, som forholder 

sig til læreruddannelsens problematik og forskningsspørgsmålet, samtidig med at 

den perspektiverer dette ind i en skitse til uddannelsens akademiske eidos. 

BEKENDTGØRELSEN INTENDERER OG PRAKTISERER MODSÆTNINGSFULDE 

RAMMER FOR LÆRERUDDANNELSENS AKADEMISKE DANNELSE OG MOBILITET 
Som en rammesætning af de studerendes vekslen mellem praktik- og 

uddannelsessteder er Bekendtgørelsens intentioner om og praktisering af 

kundskabsformer udtryk for, at den danske læreruddannelse er topologisk 

forankret i bestemte kulturer for uddannelsens varetagelse, fx i en placering af 

Professionshøjskolerne uden for universiteterne. Dette danner baggrund for, hvilke 

kundskabsformer der intenderes og praktiseres i interpellationen til 

Bolognaprocessen, herunder hvilke fag der skal udbydes, og hvilke kompetencekrav 

der stilles til underviserne. 

Bekendtgørelserne intenderer en akademisk læreruddannelse i henhold til 

mobilitetskravene fra Bolognaprocessen, men Bekendtgørelsen og heraf 

studieordningen mangler at bakke dette op ved at fastsætte specifikke beskrivelser 

af, hvad man forstår ved akademisk arbejdsmåde og videnskabelig metode samt at 

afsætte fag til undervisning i at skabe og analysere empiri. Tilsvarende mangler der 
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krav og mål for, at underviserne skal have løbende erfaringer med forsknings- og 

udviklingsprojekter som en del af deres kompetencer til at undervise de 

studerende. Der er således en modsætning mellem, hvad der politisk præsenteres 

som det, man vil og gør med læreruddannelsen. Dette står ikke blot i kontrast til 

universitetsbacheloruddannelsen men også i forhold til sygeplejerskeuddannelsen, 

hvor videnskabelig metode er et etableret fag.  

At mobilitetsintentionerne med Professionsbacheloruddannelsen til 

folkeskolelærer således udsættes for hindringer gennem krav om ikke SU-

berettigede suppleringsuddannelser for optagelse på kandidatuddannelse på fx 

Aarhus Universitet skyldes således, at uddannelsen fundamentalt ikke er lagt til 

rette på en måde, der skaber gunstige forudsætninger for mobiliteten. I denne 

mangel på sammenhæng mellem, hvad uddannelsen vil og gør, står 

uddannelsesledere, undervisere, studerende og praktiklærer parat på deres topoi 

med deres teori- og praksisforståelser og måder at praktisere uddannelsen og 

dannelsen af de studerende professionsrettet og akademisk. At komme til at forstå 

hvilke kropsligt indlejrede kundskabsformer, som intenderes og praktiseres i 

læreruddannelsen, afhænger således af, hvordan modsætningerne i 

Bekendtgørelsen interpelleres til praktik- og uddannelsesstedets praksis og 

dermed, hvordan kundskabsformerne og teori- og praksisforståelser kropsliggøres i 

kulturelle topoi.  

TRODS INITIATIVER ER DER FORTSAT KULTURELLE MODSÆTNINGER MELLEM 

PRAKTIK- OG UDDANNELSESSTED I FORSTÅELSERNE AF UDDANNELSENS MÅL 

OG MIDLER OG RELATIONERNE MELLEM TEORI OG PRAKSIS  
Topos- og logosmodellen begriber relationen mellem polerne ved at vise, hvordan 

der til trods for et målrettet arbejde med at integrere praktik- og 

uddannelsesstedet gennem praktikteam, Professionsopgaven og 

praktikforberedelse og efterbehandling på uddannelsessteder samt 

mentorordninger og professionsmøder på praktikstedet alligevel fortsat kan 

konstateres store kulturelle modsætninger, særligt hvad angår bevidstheden om, 

hvilke kundskabsformer og teori- og praksisforståelser hvert sted indebærer, og 

hvordan disse relaterer sig til hinanden. De kulturelle forskelle kommer særligt til 

udtryk i forskellige vægtninger af spændingerne mellem kundskabsformerne 

thêorêsis, fx observation af klassen, og personligt engagement, phrónêsis, hvilket er 

baggrunden for, at spændingerne udvikler sig til modsætninger.  
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Uddannelsesstedet har i et karrierelivsformsperspektiv og en dialektisk teori- og 

praksisforståelse fastsat praktikfagets mål i kompetencer frem for kvalifikationer 

samt udvidet praktikfagets længde uden at inddrage praktiklærerne konsekvent i 

de studerendes planlægning og efterbehandling af praktikopholdet eller i 

praktikfagets indhold. Tilsvarende opfatter praktiklærerne i henholdsvis et 

personorienteret og selvstændig livsformsperspektiv og fusionær/polær teori- og 

praksisforståelse ikke kravet om empiriindsamling i forbindelse med 

praktikopholdet som en del af deres opgave i vejledningen eller tager ikke 

udgangspunkt i pædagogiske teoretiske begreber fra de studerendes undervisning. 

Uddannelsens forberedelse til praktikken indebærer et ansvar hos de studerende 

selv om at skabe den nødvendige kontakt til praktikstedet, og deraf stiller 

uddannelsesstedet ingen sanktionsbehæftede krav til de studerendes forberedelse, 

herunder en respons fra praktiklærer på de studerendes undervisningsplaner eller 

undervisningsplanernes udformning på baggrund af observationer af klassen.  

Denne modsætning udvikler sig til et paradoks, når de studerende undlader at 

besøge praktikstedet og derefter forbereder sig til praktikken, men beklager at de 

ikke kender eleverne og klasserne. Dette skyldes, at de studerende og 

uddannelsesstedet i praktikforberedelsen ikke vægter thêorêsis, fx observationen 

af skolen, klassen eller eleverne. Det er således slående, at det var Tinas 

sammenbrud i Klasse 3, der gav hende mulighed for at observere, hvordan 

Praktiklærer A underviste som en ikke-integreret del af praktikforberedelsen. Det 

er ydermere et paradoks, at de studerende vurderer praktikforberedelsen som god, 

selvom de konsekvent får kritik for den af deres praktiklærer. Dette hænger 

sammen med forskellige intentioner om kundskabsformer, som skyldes, at de 

studerende og læreruddannelsen i praktikforberedelsen i modsætning til 

ingeniøruddannelsen er mindre opmærksomme på at præsentere sig fordelagtigt 

over for en arbejdsgiver, og dermed regner de lærerstuderende skønt 

evalueringerne ikke praktikforberedelsen for noget. 

Som en anbefaling til praktik- og uddannelsesstederne kan de sted- og 

livsformsspecifikke teori- og praksisforståelser og kundskabsformer i professionen 

give anledning til at diskutere, hvordan der i undervisningen, vejledningen og 

Bekendtgørelsen tales om forholdet mellem teori og praksis, samt hvilke 

kundskabsformer der antages at være centrale for et bestemt område, herunder 

hvilke kulturelle strukturer der forudsættes i diskussionerne om læreruddannelsens 

professionsdannelse og akademiske dannelse. Et centralt aspekt af dette er at 
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diskutere, hvordan de studerende selv, deres undervisere, praktiklærere, eleverne, 

klassen, skolen etc. kropsliggør deres praksis i vaner og måder at bebo stederne på, 

således at kundskabsformer, teori- og praksisforståelser og livsformer forstås i 

relation til det levede liv og den prærefleksive interkropslighed. 

LÆRERUDDANNELSENS AKADEMISERING OG PROFESSIONSDANNELSEN 

INTERPELLERES TIL PRAKTIKSTEDETS OG LINJEFAGETS VILKÅR 
De studerendes dannelse til professionen rammesættes af praktikstedets topos og 

kulturelle strukturer. Silles praktikophold på Skole V hos Praktiklærer J kendetegnes 

af personorienteret livsform med en fusionær og polær teori- og praksisforståelse, 

hvilket vil sige, at professionsdannelsens ramme er lærerens personlige 

engagement og fornemmelse for eleverne således, at undervisningens planer 

kunne omstilles og indstilles efter stemningen i klassen; ”ellers er der ingen læring”. 

Under Tinas praktikophold på Skole I hos Praktiklærer A og Praktiklærer L tolkedes 

praktikfagets væsentlige indhold at være undervisning og læring gennem den 

selvstændige livsform med en polær teori- og praksisforståelse. Det vil sige, at Tina 

og hendes praktiklærere var væsensforskelligt opmærksomme på mål og delmål, 

midler og differentieringer sammenlignet med Sille og hendes praktiklærer, og 

således bestod vejledningen af Tina i, hvordan hun skulle gøre dette eksplicit over 

for sig selv, eleverne og forældrene i skrift og i kropslig praksis.  

I relation til praktikstedets rammesætning af professionsdannelsen interpelleres 

den akademiske dannelse og logos til praktikstedets vilkår, idet empiriindsamlingen 

sker i forbindelse med, at de planlægger, gennemfører og evaluerer deres 

undervisning. Formen af deres observationer peger således på, at empirien er 

handlingsorienteret som en konsekvens af handletvangen i de studerendes 

undervisningsopgaver. Denne handlingsforeskrivende orientering med polære og 

fusionære teori- og praksisforståelser betyder, at de dialektiske, akademiske 

intentioner i Bekendtgørelsen fortolkes som mål og midler til at blive ’en god 

lærer’, dvs. at de studerende interpelleres til at lægge vægt på enten lærerens 

funktioner eller lærerens personlige værdier som måder at blive professionel på. 

Derved erstattes ’professionen’ i det professionsrettede 

Professionsbachelorprojekt med de studerendes handlingsorienterede erfaringer 

og overskrider de dialektiske akademiske intentioner og akademiske dannelse i 

Bekendtgørelsen, idet vejledningen og bedømmelsen af de studerende 

interpelleres til former for handlingsorientering. 
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Afhandlingens kulturanalytiske perspektiv viser således, at der i modsætning til 

Mathiesen (2000) og Callewaert (2007) ikke er tale om, at 

Professionsbacheloruddannelserne underlægges en akademisk diskurs, men at det 

omvendt er handleorienteringen i praktik- og uddannelsesstederne, der 

interpellerer de akademiske intentioner i Bekendtgørelsen og studieordningen i en 

anvendelsesorienteret retning og dermed en vægtning kundskabsformerne téchnê, 

phrónêsis og khrêsis. Tilegnelsen af disse kundskabsformer skal imidlertid forstås i 

sammenhæng med, hvordan de studerende lever og oplever at være og at 

uddanne sig til lærer, og således er kundskabsformerne som dispositioner eller 

héxis ikke blot en del af de studerendes refleksive repertoire men blevet til gennem 

deres respektive livsformer og kropsliggjorte praksis i relation til praktik- og 

uddannelsesstedernes miljøer, som de har været en del af, har skabt og er blevet 

skabt af. Dette beskriver, hvordan de intenderede kundskabsformer ikke blot 

fortolkes og praktiseres på andre måder, end de er blevet intenderet, men indgår i 

stedernes specifikke kulturelle selvforståelse af, hvad der skal til for at blive en god 

lærer. Således er der altså ikke tale om funktionelle udøvelser af koder for viden, 

som hos Rasmussen et al. (2007), men om kulturelle former for praksis, som 

forankres gennem stedernes selvforståelser og undervisningens rammer men mest 

af alt af, hvordan dannelsen til en god lærer foregår. 

Et særligt aspekt af uddannelsesstedets interpellation til praktikopholdets 

handlingsorientering er, at akademiseringen og professionsdannelsen praktiseres 

med udgangspunkt i linjefaget, idet forberedelsen til praktikken, vejledningen 

under praktikopholdet, fremlæggelsen og tilbagemeldingen på Professionsopgaven 

samt vejledning og eksamination af Professionsbachelorprojektet tager 

udgangspunkt i den studerendes linjefag og derigennem almene pædagogiske 

problemstillinger. Dette kropsliggøres af Sille og Tina med udskiftningen af deres 

modersmål med engelsk, hvorved der tales, tænkes og gøres de centrale 

kundskabsformer for de studerende i en kropsliggjort engelsk ramme, der er meget 

opmærksom på sprogsyn, sprogtilegnelse, grammatik, udtale og skriftlighed, men 

også mindre på almene didaktiske og pædagogiske problemstillinger. Dette 

topologiske udgangspunkt styrker linjefagets selvforståelse og de studerendes 

identitet som lærere i det pågældende linjefag. Det er specifikke linjefaglige 

kriterier, der bestemmer, hvordan professionsdannelsen og akademiseringen 

bedømmes, hvilket påvirker, hvordan den praktiseres. Bekendtgørelsens 

intentioner om akademisering kommer således begrænset til udtryk i 

uddannelsesstedets praksis i vejledning og bedømmelse samt i de studerendes 



281 
 

Professionsopgaver og Professionsbachelorprojektet, jf. Møller (2005) og Klausen 

(2010).  

PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSENS AKADEMISKE EIDOS KAN 

FORMULERES VED AT TAGE UDGANGSPUNKT I EN VIDENSKABELIG METODISK 

TILGANG TIL EMPIRIINDSAMLINGEN I PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET  
Læreruddannelsens problematik peger som et vilkår på, at akademisering via 

Professionsbachelorprojektet ikke er et teknisk problem, der kan reduceres til at 

forstå læreruddannelsens vidensformer gennem funktioner i forhold til akademia 

eller emancipation derfra. Akademiseringen er derimod en grundlæggende 

problematik for alle Professionsbacheloruddannelserne i forholdet topos og logos, 

fordi de på én gang er uddannelser til en praksis og til kandidatuddannelsen. Men 

frem for at begrunde akademiseringen i linjefaget, som det sker på 

uddannelsesstedet, eller i handlingsorienteringen som på praktikstedet, så vil jeg 

afslutte med at argumentere for, at læreruddannelsens akademisk eidos kan ses i 

sammenhæng mellem den akademiske dannelse og professionsdannelsen, ved at 

tage udgangspunkt i spørgsmålet om de studerendes empiriindsamling til 

Professionsbachelorprojektet under praktikopholdet. 

I afhandlingens perspektiv er teori og praksis ikke adskilt fra hinanden men 

gensidigt relaterede, og en mellemposition mellem teori og praksis er derfor ikke 

meningsfuld. Rasmussen et al. (2007) placerer således 

Professionsbachelorprojektet mellem to stole: Ikke i både teori og praksis men 

mellem teori og praksis, da det antages, at teori og praksis kan adskilles, og 

spørgsmålet om Professionsbachelorprojektets akademiske eidos forstås via en 

speciel vidensform, fx ’refleksionsviden’. I afhandlingens dialektiske teori- og 

praksisforståelse er svaret på spørgsmålet om den akademiske eidos dog mere 

enkelt. Pointen er, at Professionsbacheloruddannelsens akademiske arbejdsmåde 

og videnskabelige metode ikke adskiller sig fra universitetsbacheloruddannelsen 

som en væsensforskel men som en gradsforskel. Helt enkelt sagt så bliver 

læreruddannelsens akademiske eidos til, ved at de studerende lærer at skabe 

empiri og analysere den med teori, når de sætter elevernes oplevelser, klassens 

dynamik, skolens indretning etc. i centrum for, hvad der er ’professionsrettet’.  

Dette står imidlertid i modsætning til studieordningens instruktion af de 

studerende til at tage udgangspunkt i egne erfaringer. Udfordringen er, at 

uddannelsen via Bekendtgørelsen og studieordningen vil to ting på én gang: De 
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studerende skal både observere og praktisere i praktikklassen med henblik på 

undervisning og med henblik på at skabe empiri. Det er imidlertid praktiklærerens 

observatørposition, der er den privilegerede rolle i forhold feltarbejdet, men som 

uddannelsen forveksler med, at de studerende skal blive en del af lærerens 

dagligdag, jf. aleneperioden ved at undervise mest muligt og gerne i sit linjefag. De 

studerende instrueres således i at bruge deres egne oplevelser af eleverne med 

udgangspunkt enten i lærerens funktioner (i en polær teori- og praksisforståelse 

som hos Tina) eller lærerens personlige værdier (i en fusionær teori- og 

praksisforståelse som hos Sille). Derved centreres de studerendes perspektiver på 

professionen i den lærerstuderende selv og ved at vægte linjefaget højt, men 

denne praksis overser imidlertid både elevernes og almene pædagogiske 

perspektiver. I stedet for at tage udgangspunkt i de studerendes linjefag og de 

studerendes oplevelser af eleverne så kunne Professionsbachelorprojektets 

akademiske eidos forstås gennem de studerendes arbejde med elevernes 

oplevelser af undervisningen, sig selv, hinanden, klassens sociale miljø, mobning, 

gruppedynamikker, køn, social ulighed etc. Dette kunne eventuelt ske ved, at de 

studerende lærer videnskabelige metoder til at observere, filme, interviewe 

og/eller indsamle elevers artefakter, sådan som afhandlingens bricolage har 

forsøgt. I modsætning til universitetsbacheloruddannelsen er det imidlertid en 

gradsforskel, at de lærerstuderende som Professionsbachelorer endnu ikke 

behøver at kende et bredt spektrum af videnskabsteorien men fokuserer på 

anvendelsen af de videnskabelige metoder, da disse antages at være overvejende 

kvalitative. 

I et sådant feltarbejde og analyse decentreres den lærerstuderende i forhold til sig 

selv ved ikke kun at fokusere på funktioner og/eller værdier men også indtage en 

privilegeret observatørposition, thêorêsis, i en sammenhæng mellem den 

studerendes reception af professionen og empiriindsamlingen. Dette udelukker 

ikke, at observation kan ske gennem deltagelse – tværtimod. Det er et argument 

for, at de studerende lærer videnskabelige metoder, der gør dem i stand til at 

observere gennem deltagelse og sætte sig i elevernes sted decentreret fra lærerens 

oplevelser af sine funktioner og værdier. Dermed er eleverne centrum for 

empiriindsamlingen, uden at de studerendes personlige værdier eller fokus på 

lærerens funktioner definerer analysen på forhånd. Det giver således anledning til, 

at de studerende kan få indsigt i, hvor flertydigt lærerens arbejde er, og i hvor høj 

grad undervisningsmaterialet, skolen, klasseværelset, lærerværelset, eleverne etc. 

som steder og begivenheder rammesætter undervisningens forberedelse, 
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gennemførelse og evaluering i tid, sted og krop. At interessere sig for, hvordan 

skolen som et sted overskrider den studerende og/eller nyansatte, er dermed også 

et fokus på lærerarbejdets praksischok og på modsætningen mellem de forskellige 

kulturer, som læreruddannelsens praktik- og uddannelsessteder inkarnerer. Derved 

er Professionsbachelorprojektet en mulighed for, at de studerende opnår større 

professionsviden, som Klausen (2010) mener forspildes. Men i stedet for at 

fokusere på de studerendes individuelle performativitet i deres skriftlige arbejder, 

så peger jeg på, at årsagen til de forspildte muligheder skal findes i 

sammenhængene mellem de intenderede kundskabsformer, som Bekendtgørelsen, 

uddannelsesstedet og praktikstedet praktiserer på modsatrettede og til tider 

paradoksale måder.  

Den akademiske eidos i læreruddannelsens Professionsbachelorprojekt kan i den 

sammenhæng lære noget af, hvordan sygeplejerske- og ingeniørstuderende tager 

udgangspunkt i henholdsvis pleje og omsorg og virksomhedens proces og produkt. 

Fokus er her ikke overvejende på den studerendes værdier eller professionens 

funktioner, men på den konkrete sammenhæng, som den studerende skal indgå i, 

skabe empiri omkring og analysere. Det giver således ikke mening, at en 

sygeplejerske tager udgangspunkt i sig selv for at yde pleje og omsorg for en 

patient, eller at en ingeniør sætter sig selv i centrum for at bygge en bro. Alligevel 

tilskyndes en lærerstuderende både i litteraturen, Bekendtgørelsen, 

studieordningen, undervisningen, vejledningen og praktikken til at gøre det, fordi 

’vi har med mennesker at gøre’, sådan som Praktiklederen på uddannelsesstedet 

replicerer, da jeg i et interview sammenligner læreruddannelsens professionsmøde 

med sygeplejerskeuddannelsens. Pointen er imidlertid, at det netop er derfor, det 

er afgørende at interessere sig for, hvordan eleverne oplever skolen frem for, 

hvordan den studerende oplever eleven, og denne interesse og akademiske eidos 

skaber netop en sammenhæng mellem de studerendes professionsdannelse og 

læreruddannelsens akademiske dannelse. 
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Dansk resumé 
Læreruddannelsen er som en Professionsbacheloruddannelse på én gang en 

uddannelse til en profession og til en kandidatuddannelse, hvilket betegner, hvad 

afhandlingen kalder læreruddannelsens problematik. Dvs. et identificerende og 

strukturerende spørgsmål, der indebærer forskellige perspektiver på, hvad der er 

en god læreruddannelse, en god studerende og en god lærer, herunder at 

læreruddannelsen står i en ydre relation til andre uddannelsessystemer i 

Bolognaprocessen samt i indre relationer til universitetsuddannelser og andre 

Professionsbacheloruddannelser i Danmark samt til praktiksteder og aftagere i 

lokalområdet. I disse relationer indplacerer læreruddannelsen sig som et kulturelt 

sted. Dette understreges af, at de studerende veksler mellem praktik- og 

uddannelsessteder (topos) og dertil skelner mellem teori og praksis (logos). På 

denne baggrund undersøger afhandlingen, hvilke kundskabsformer der intenderes 

og praktiseres på læreruddannelsens steder, hvordan de rammesættes af kulturelle 

strukturer, og hvordan man kan forstå kundskabsformerne som kropsligt 

forankrede. Det er således et dialektisk udgangspunkt for analysen, at teori og 

praksis ikke kan identificeres med henholdsvis uddannelsesstedet og praktikstedet, 

men at teori og praksis er gensidigt relaterede, og at det derfor er særlig 

interessant at undersøge uddannelsens kundskabsformer som former for viden i 

områder af livet. Dette afsæt giver mulighed for at analysere, hvordan relationerne 

mellem teori og praksis opfattes forskelligt på et institutionelt, individuelt og et 

positionelt niveau i uddannelsen, idet afhandlingen stiller forskningsspørgsmålet: 

Hvordan kan man forstå de kropsligt indlejrede kundskabsformer, som intenderes 

og praktiseres i vekslen mellem praktik- og uddannelsessted i forbindelse med 

praktikken og Professionsbachelorprojektet i læreruddannelsen? 

På baggrund af en teoretisk referenceramme bestående af Aristoteles, Thomas 

Højrup og Maurice Merleau-Ponty formuleres topos- og logosanalysemodellen 

samt et kvalitativt case- og metodedesign. I et feltarbejde over ½ år er to 

fjerdeårsstuderende inkl. undervisere og praktiklærere fulgt i den sidste praktik og 

skrivefasen af Professionsbachelorprojektet. Således viser analyserne, at de 

intenderede og praktiserede kundskabsformer er kulturelt struktureret og kropsligt 

forankret i praktik- og uddannelsesstederne i bestemte selvforståelser, hvor der er 

langt fra de akademiske intentioner i Bolognaprocessen til de studerendes 

eksamen i Professionsbachelorprojektet. Denne afstand er i sig selv et sted, og som 

en kulturel begivenhed viser analyserne, at akademiseringen af læreruddannelsen 
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mest af alt giver anledning til at spørge, hvilken form for akademisering der er tale 

om. Afhandlingens forskellige men relaterede analyseperspektiver på denne empiri 

diskuteres efterfølgende med problemfeltets øvrige forskning, og opsummerende 

konkluderer afhandlingen følgende: 

1. Bekendtgørelsen intenderer og praktiserer modsætningsfulde rammer for 

læreruddannelsens akademiske dannelse og mobilitet. 

2. Trods initiativer er der fortsat kulturelle modsætninger mellem praktik- og 

uddannelsessted i forståelserne af uddannelsens mål og midler og 

relationerne mellem teori og praksis.  

3. Læreruddannelsens akademisering og professionsdannelsen interpelleres 

til praktikstedets og linjefagets vilkår. 

4. Professionsbacheloruddannelsens akademiske eidos kan formuleres ved at 

tage udgangspunkt i en videnskabelig metodisk tilgang til 

empiriindsamlingen i Professionsbachelorprojektet. 
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English summary 
The Danish teacher education program is at once an education for the profession 

and a preparation for studies with a view to obtain a Master’s degree. This 

constitutes what the dissertation calls the teacher education program 

problematique: An identifying and structuring question that includes different 

perspectives on what constitutes a good teacher education program, a good 

student, and a good teacher. In relation to this the teacher education program is 

simultaneously related externally to other educational systems in the Bologna 

process and internally to university educations and other Bachelor degree of 

education programs in Denmark, including sites of teaching practice and employers 

in the local community. In these relations the teacher education program is 

embedded as a cultural place. This is underlined by the fact that the students shift 

between placement sites and the teaching site (topos), and that the education 

distinguishes between theory and practice (logos). On this background the 

dissertation analyses what forms of knowledge are intended and being practiced at 

the sites of the teacher education program, how these are framed by cultural 

structures, and how these knowledge forms are to be understood as bodily 

anchored. This implies a dialectical theoretical background for the analysis of 

theory and practice which states that theory and practice cannot be identified with 

respectively the placement site and the teaching site, but that theory and practice 

are interrelated. Hereby it becomes especially interesting to analyze the knowledge 

forms of the teacher education program as forms of knowledge in areas of life. This 

point of departure gives an opportunity to analyze how the relations between 

theory and practice are being perceived differently on institutional, individual, and 

positional levels in the teacher education program as the dissertation ask the 

research question: How are we to understand the embodied forms of knowledge 

that are intended and practiced in the students shifting between placement site and 

teaching site in relation to the placement period and writing their Bachelor thesis in 

the teacher education program? 

In a theoretical framework of Aristotle, Thomas Højrup, and Maurice Merleau-

Ponty the dissertation develops an analytical model called the topos and logos 

model, including a qualitative case and methodological design. In a six-month 

period of fieldwork two students including their teachers and supervisors are 

observed, interviewed, and videotaped in the last placement period as well as 

during the phase that the students write their Bachelor thesis. The analysis 
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demonstrates that the intended and practiced knowledge forms are culturally 

structured and bodily anchored in the self-images of the placement and teaching 

sites. This points to a significant distance between the academic intentions of the 

Bologna process and the students’ examinations in connection with their Bachelor 

thesis. This distance constitutes a site of its own, and as a cultural event the 

analysis illustrates how the process of the teacher education program becoming 

academic begs the question of what form of academic formation is actually being 

debated. The different but related analytical perspectives on the dissertation’s 

empirical data are hereafter discussed in a confrontation with other related studies 

and perspectives, and so the dissertation can conclude in sum the following points: 

1. The executive order of the teacher education program intends and 

practices contradictory frames for the academic formation and mobility. 

2. In spite of the initiatives there are still significant contradictions between 

placement and teaching sites in the understandings of the means and ends 

of the teacher education program and in the relations between theory and 

practice. 

3. The processes of becoming an academic and professional formation are in 

an interpellation process headed towards the perceptions and conditions 

at the placement site and in the students’ main subjects. 

4. The academic eidos of the Bachelor of Education program can be 

formulated by a methodological point of departure in fieldwork related to 

the Bachelor thesis. 
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