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En særlig tak til Lis, Carl og Simon… 

‘… teachers need to base their teaching on evidence about both its 
instrumental effectiveness and its ethical consistency with educational 
aims and procedures’. 

John Elliott, 2004, s.184 

 

 

‘…research usually cannot supply what the notion of evidence-based 
practice demands of it – specific and highly reliable answers to 
questions about what ‘works’ and what does not – and professional 
practice cannot for the most part be governed  by research findings – 
because it necessarily relies on multiple values, tacit judgments, local 
knowledge, and skills’. 

Martyn Hammersley, 2004, s.138 
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Abstract 

 

This thesis is based on the current debate on evidence within the field of education focusing 

on what works, from which the idea of the teacher as an evidence-based practitioner (EBP) 

has arisen. The entry of the evidence movement into Denmark was made by Dansk Clear-

inghouse for Uddannelsesforskning (DCU), which is the evidence generating body that 

provides the practitioner with appropriate tools. The idea about EBP is supported by poli-

cymakers within the field of education. Kommunernes Landsforening defines the improve-

ment of practice as something instrumental, thus simplifying teaching to merely a set of 

methods and thereby making the purpose and the ends of teaching and education appear as 

being solely an empirical research task. In this conception of evidence the practitioner’s 

experience-based knowledge is non-existing, which casts doubt on the whole idea of EBP. 

Can research alone decide what best practice is? Can research all alone define what a rea-

sonable or appropriate aim is? The object of this thesis is to investigate whether and how it 

is possible to identify a way of thinking evidence that may help improve practice by includ-

ing the type of knowledge that the teacher as a didactically reflecting practitioner actually 

exercises. 

 

The teacher is approached on the basis of a normative ‘didactic’ (stems from the Continen-

tal-European concept ‘Didaktik’) understanding that in a broad sense leans on Wolfgang 

Klafki’s humanistic, critical-constructive didactics and Erling Lars Dale’s didactic rational-

ity, an ideal for the teaching profession. So improvement of practice is seen as taking place 

when teachers are reflecting at a meta-level and by communicating with each other, they 

build didactic theory in relation to teaching. 

 

Analyses of a selection of empirical research findings within the field of teacher thinking 

show that the knowledge base of the teacher mainly consists of practical knowledge. This 

content is viewed in relation to the idea of knowledge as it appears in the evidence move-

ment. A distinction is made between methodologically narrow and broad knowledge pro-

ductions. DCU argues in favour of a broad evidence approach, but the analysis of the thesis 

shows that the knowledge the teachers possess is hardly represented in DCU’s evidence 

production. 
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This thesis argues that in a search for evidence to be valid for practice, it is required that 

experience-based knowledge is seen as valuable. Work on practical arguments constitutes a 

constructive suggestion for this. The procedure provides a way in which knowledge can be 

justified by strong epistemological evidence, thus upgrading the tacit knowledge of the 

teacher. With reference to empirical material on teachers’ use of research and based on the 

tradition of Stenhouse, possible action instructions as to how evidence production could be 

carried out in practice are defined. 
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Indledning 

Evidensbølgens indtog i klasseværelset 

Verdens bedste folkeskole står højt på den uddannelsespolitiske ønskeliste. Fremtidens ud-

fordringer skal håndteres med skolen ved roret. Skolen kan sikre, at den danske nationale 

skude navigeres sikkert igennem det oprørske globale hav. Uddannelse, uddannelse og mere 

uddannelse er det politiske mantra og den sikre havn (UVM, 2004; Regeringen, 2005, 2006). Øjne-

ne er derfor rettet mod skolens mange klasseværelser, derinde hvor de kommende unge 

medborgere er placeret med henblik på (ud)dannelse. Blikket søger hen mod læreren. Hvor-

dan sikrer man, at lærerens undervisning fører til, at eleverne lærer mest muligt? 

 

Politisk set synes svarene at foreligge i den viden, forskningen producerer, og denne viden 

skal bruges i en praksis, som så kan kalde sig evidensbaseret (KL, 2005, s.6). Ideen om den 

evidensbaserede praktiker (EBP) er opstået af en særlig forskningsmetodologisk orientering 

kaldet evidensbevægelsen (EB), som sigter mod at udarbejde politik, forvaltning og praksis 

med afsæt i den bedst mulige viden om, hvilke indsatser der virker. EB har fokus på effekter 

af indsatser og interventioner. Man syntetiserer allerede foreliggende viden og klarlægger 

den aktuelt bedste viden, som stilles til rådighed for praksis og politiske beslutningstagere 

(Bhatti, Foss Hansen & Rieber, 2006). Etableringen af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforsk-

ning (DCU) er bl.a. et udtryk herfor og omtales som et nyt paradigme (DCU, 2008A, 2008B). 

 

Evidensbaseringen ses som svaret på de konkurrencemæssige globale udfordringer. Uddan-

nelsespolitisk ønskes et opgør med rundkredspædagogikken, et brud med skolens barnecen-

trerede reformpædagogiske tradition. Det er bl.a. som følge af Danmarks placering i interna-

tionale undersøgelser, at skolen skal gøres mere resultatorienteret og effektiv. Der er derfor 

ifølge undervisningsministeren belæg for at styrke fagligheden (Haarder, 2005A, 2005B). Ifølge 

formanden for Danmarks lærerforening skal skolen snarere sikre, at børnene bliver til nogen, 

ikke til noget, dét er selve kernen i lærerprofessionsidealet (Engell, 2004), hvorfor måling af et 

rent akademisk fokus synes malplaceret. Men set ud fra et politisk synspunkt bør verdens 

bedste folkeskole sikre kvaliteten af den materiale faglighed. Denne uddannelsestænkning 

udtrykker en markedsorienteret målbarhedsvurdering (McMurtry, 1991; Klausen, 1996), som illu-

streres ved indførelsen af nationale læseplaner og obligatoriske tests samt nedsættelsen af et 

uafhængigt råd for evaluering og kvalitetsudvikling i folkeskolen. 
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OECD’s undersøgelse (UVM, 2004) af den danske grundskole har affødt et uddannelsespolitisk 

fokus på udviklingen af nye styringsformer inden for uddannelsessektoren (UVM, 2004; DCU, 

2006; Rasmussen, Kruse & Holm, 2007A). Som ansvarlig politiker må man vide, om det der postes 

penge i, også virker hvorfor ideen om læreren som EPB fint matcher den neoliberale økono-

mi- og management tænkning (fx MM, 2004). Politisk set efterlyses en forskning, som kan 

levere sikker viden om indsats og effekt af undervisningspraksis ‟Dansk pædagogisk forsk-

ning står overfor store udfordringer, det handler om at (…)… styrke den hårde kvantitative 

og evidensbaserede forskning i hvad der virker‟ (KL, 2005, s.6). Kommunernes Landsforening 

(KL) ophøjer evidensbasering og prioriterer målinger af uddannelsens effekt. ‟Formålet med 

en praksisrettet, evidensbaseret forskning er fx netop, at den skal dokumentere, at visse un-

dervisningsformer har større effekt end andre former. Hvis ikke lærere og pædagoger efter-

følgende i et vist omfang er forpligtet til at kende og anvende en sådan indsigt, vil nok så 

megen relevant forskning ikke have nogen værdi‟ (Kl, 2005, s.18). 

 

Forestillingen om EBP på hospitaler, skoler og i socialforsorgen bygger på den bedste til-

gængelige forskningsbaserede viden om best practice. I forhold til undervisning ses det ud-

foldet af School Effectiveness bevægelsen (SEB), hvis mål er at afdække, hvilke metoder der 

virker. I Danmark har dette skabt en frygt blandt pædagogiske fagfolk og forskere for, at 

evidensbaseringen vil undergrave den professionelle reflekterende didaktikers råderum 

(Krogh-Jespersen, 2004, 2005; Moos, Krejsler, Hjort, Lauersen & Braad, 2006; Schou, 2006; Bondo Christensen, 

2006; Borgnakke, 2006; Borgnakke, Hauberg Mortensen, Rasmussen, Salling Olesen, 2006; Hjort, 2006A). Man 

undrer sig over fraværet af lærernes stemme. I spørgsmålet om evidens inden for pædagogisk 

praksis må også de implicerede parter involveres, fordi gyldighed ikke blot handler om 

forskningsmæssig stringens, men også om anvendelighed i den komplekse virkelighed, som 

undervisningen udgør. 

 

Der er således opstået en evidensdiskurs, hvor det i modsætning til en forskningsmetodolo-

gisk diskurs handler om hvem og hvad, der kan definere dén rigtige viden, genereret via dén 

rigtige forskningsmetode, og ikke hvilke spørgsmål, der bedst besvares igennem bestemte 

metodologiske tilgange. Begrebet evidens er blevet draget ind i en pædagogisk kulturkamp, 

hvor diskursen handler om retten til at definere indholdet i ordet, og i kraft af begrebets om-

stridte position må det opfattes som en flydende betegner. 

 



 

EVIDENS DER VIRKER? 

- en diskussion af hvordan evidens kan kvalificere lærerens pædagogiske praksis 

 

 

 

 

- 6 - 

Problemstilling 

Afhandlingen tager afsæt i den aktuelle evidensdebat inden for uddannelsesfeltet med fokus 

på what works retorikken, hvorfra ideen om EBP er opstået. EB udgør den evidensgenere-

rende instans, der kan levere værktøjerne til praktikeren. De politiske strømme taler ind i 

denne forståelse, som simplificerer didaktikken til et sæt af metoder og lader formålet med 

og svaret på det at drive undervisning og skole fremstå som ene og alene den empiriske 

forsknings opgave. I denne opfattelse er praktikernes erfaringsbaserede viden ikke eksiste-

rende, hvilket sår tvivl om hele ideen bag EBP. For kan forskningen alene afgøre, hvad god 

praksis er? Kan den alene definere, hvad der er passende eller hensigtsmæssige mål? Af-

handlingens hensigt er at afdække diskussionen om evidens set ud fra praktikerens perspek-

tiv, med henblik på at udvikle en praksisnær, brugbar evidensforståelse. Det undersøges, 

hvorvidt og ifald hvordan man kan arbejde med en begrebsmæssig forståelse af evidens, som 

rummer muligheder for at højne og kvalificere lærerens praksis. En forståelse som tager 

hensyn til lærerens pædagogiske praksis, lærerens forståelse og håndtering af de undervis-

ningsmæssige udfordringer. 

 

Min interesse er opstået på baggrund af erfaringer med vidensproduktion i EB, hvor jeg som 

medarbejder hos DCU har opnået indsigt i udarbejdelsen af systematiske reviews. Derudover 

har jeg en indsigt fra lærernes praksis, da jeg i kraft af min baggrund som lærer har fungeret 

som pædagogisk inspirator og formidler af viden til undervisningspraksis ved afholdelse af 

foredrag og seminarer for lærere (www.mi-spillet.dk). Med denne indsigt undrer jeg mig over 

lærernes manglende røst i diskussionen om evidens, eftersom det netop er lærerne, EB anser 

for at være arvtagere til denne forskningens guldgrube. 

 

Problemformulering 

Er det muligt at indkredse en måde at tænke evidens på, som kan bidrage til at højne praksis 

ved at inddrage den type viden, som læreren som didaktisk reflekterende praktiker faktisk 

gør brug af? 
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Afgrænsning og fremgangsmåde 

Afhandlingen går ud over professionsdebattens legitimeringsfokus i den forstand, at den ikke 

behandler, hvorvidt eller hvordan lærerne kan eller skal legitimere sig som en ægte professi-

on med egen afgrænset viden eller ekspertise (Fx Krejsler, Lauersen, & Ravn, 2004; Lauersen, 2004; 

Laursen, Moos, Salling Olesen, & Weber, 2007). I form af evidensfokusset ændres legitimitetsdiskus-

sionen til at dreje sig om et ægte behov for at kunne kvalificere den (fag)didaktiske diskussi-

on. 

 

I første kapitel præsenteres det pædagogiske begrebsunivers, hvorpå afhandlingens teoretiske 

didaktiske fundament hviler. Læreren anskues ud fra en almendidaktisk forståelse, der i bred 

forstand læner sig op ad den humanistiske, kritisk-konstruktive dannelsesdidaktik, som har 

spillet og spiller en betydelig rolle i dansk didaktisk tænkning. Afhandlingen gør brug af 

Wolfgang Klafkis kritisk konstruktive didaktik samt Erling Lars Dales professionsideal om 

opnåelse af didaktisk rationalitet. Dales opdeling af kompetenceniveauer benyttes som et 

analytisk begrebsstillads, eftersom det skaber mulighed for at nuancere didaktikerens vi-

densbase, hvor det tredje kompetenceniveau indeholder et udviklingsperspektiv med potenti-

ale til at højne og kvalificere lærerens praksis. Indlejret i kompetenceniveauerne er Donald 

A. Schöns begreb den reflekterende praktiker, hvorfor afhandlingen bygger på ideen om 

læreren som en reflekterende didaktiker, der stræber efter at opnå didaktisk rationalitet. 

 

I andet kapitel fremlægges Gary Fenstermachers perspektiv på, hvordan begreber og forestil-

linger om viden i relation til tænkning og handling kan forstås i et epistemologisk lys. Kapit-

let benyttes som begrebsindledning til analysen af teacher thinking forskningen vedrørende 

læreres tænkning og handling med henblik på at udsige noget om indholdet i deres vidensba-

se. Lærerens vidensbase forstås ikke som en kerne eller uforanderlig fasttømret statisk en-

hed. Base indikerer blot, at læreren besidder en mængde af viden, indsigt, opfattelser, forstå-

elser, kompetencer etc. (Begrebet vidensbase benyttes af fx Krogh-Jespersen, 2005, hvor Jacobsen, 1989, 

benytter begrebet kerne, ERIC databasens descriptor er Knowledge Base for Teaching, da det indenfor forskning 

om undervisning er en ofte benyttet betegnelse, se evt. forskningsoversigt bilag 7). 

 

Kapitel tre undersøger, hvad forskningen ved om læreres opfattelse af, hvilken type viden 

der indgår i deres professionelle didaktiske overvejelser fordelt på de forskellige kompeten-

ceniveauer. I min stræben efter at indfange en brugbar evidensforståelse for praksis, som 
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også er defineret af praksis, undersøger jeg, hvilke(n) type(r) af viden lærere reelt benytter, 

når de foretager deres didaktiske overvejelser, handlinger og valg. Der foretages en analyse 

af et udvalg af teacher thinking forskningens omfattende empiri omkring læreres tænke- og 

handlemåder. Via disse studier defineres indholdet i lærerens vidensbase. 

 

I fjerde og femte kapitel vurderes det, hvorvidt didaktikerens tredje kompetenceniveau kan 

effektueres via indsigt i EB’s reviewproduktioner. EB's opfattelse af viden analyseres i for-

hold til lærernes vidensbase, og ideen om EBP anskues i forhold til den professionelt didak-

tisk reflekterende lærer. 

 

Det beskrives, hvordan definitionen af EPB forstås og bruges af ophavsmændene. Der gives 

en pædagogisk forståelse for evidensbegrebets indholdsdimension, hvor evidensbegrebet 

beskrives i dets nuancer ved en uddifferentiering i en metodologisk snæver eller bred forstå-

else af vidensgenerering. Den første tilgang anlægger et universelt perspektiv på viden, og 

den anden levner plads for en mere kontekstfølsom viden. Det analyseres, hvorvidt og i fald 

hvordan, praksisviden behandles og anerkendes i EB’s tilgang til vidensgenerering. Eftersom 

den brede evidensforståelse, som den udmeldes hos DCU, synes at tage hensyn til lærernes 

vidensbase, foretages dokumentanalyser af, hvordan visionerne om en bred evidenstilgang 

harmonerer med den faktiske realisering. I denne sammenhæng er centerets medarbejdere og 

en ekstern reviewformand interviewet med henblik på en uddybning af den metodologiske 

tilgang samt en afdækning af praksisdimensionens rolle i genereringen af viden i systemati-

ske review. 

 

Eftersom analysen når frem til en afvisning af EB’s brede evidenstilgang, fremlægges der i 

sjette kaptitel et konstruktivt bud på evidensfrembringelse og anvendelse. Der argumenteres 

for arbejdet med lærerens praktiske ræsonnement, forstået som tavs viden, der formaliseres 

og kvalificeres via arbejdet med den stringente tilgang i konstruktionen af et praktisk argu-

ment. 

 

Syvende og sidste kapitel peger på mulige handleanvisninger for, hvordan denne evidens-

frembringelse kan tænkes udført i praksis. Her inddrages bl.a. empirisk forskning omhand-

lende læreres brug og opfattelser af forskningsbaseret viden, og der argumenteres med afsæt 

i traditionen fra Stenhouse for at inddrage praktikerne i og med forskning på en sådan måde, 
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at de opøver en stringent tilgang til det at tænke over praksis for herved at sikre produktionen 

af brugbar gyldig viden om, hvad der virker i praksis. 

 

 

1 Det pædagogiske begrebsunivers 

Kapitlet udfolder et perspektiv på didaktikeren, der rummer overvejelser over aspekterne: 

dannelse, undervisning og læring. Begrebsuniverset indbefatter kritisk konstruktiv didaktik 

samt professionsidealet om opnåelse af didaktisk rationalitet, som søger at favne teo-

ri/praksis dimensionens udfordringer. 

 

1.1 Åndsvidenskabelig hermeneutisk tænkning og kritisk tænkning 

Den danske folkeskole formålsparagraf af 2006 lægger sig op ad den åndsvidenskabelige 

hermeneutiske tradition samt kritisk teori, hvilket kommer til udtryk i kraft af dens fokus på 

’elevens alsidige udvikling’ og på, at eleverne ’får tillid til egne muligheder og baggrund for 

at tage stilling og handle‟, (UVM, 2006, §1.stk.2) samt at ’Folkeskolen skal forberede eleverne 

til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Sko-

lens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati‟ (Ibid., §1.stk.3). Mu-

lighederne for elevernes dannelse til selvstændige, handlekraftige individer pointeres her, 

hvorfor undervisning og læring forstås som en aktiv proces (Klafki, 2001; Schnack, 2002C).1 Dette 

normative sigte – opdragelsen til demokrati samt vækkelsen af viljen til mellemfolkelig for-

ståelse – går tilbage til Kants ord om, at ‟Oplysning er menneskets udgang af dets selvfor-

skyldte umyndighed‟ (Kant, 1996/1973, s.71). Senere gøres det frie moralske, myndige menneske 

af Herbart til det, der begrunder hele formålet med opdragelse og undervisning (Oettingen, 

2001), hvilket forfølges af kritisk konstruktiv didaktik (Klafki, 2001, tese 6). 

                                                   

1
 Dog peger ændringerne i formålsparagraffen fra 2006 hen mod en læringsforståelse, der kan tolkes som et 

tilbageskridt til tankpasserrollen, i kraft af ændringen fra at ‟fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdig-

heder, arbejdsmetoder og udtryksformer‟ til at eleverne nu skal ‟gives kundskaber og færdigheder‟. Og til at 

skolen nu ‟forbereder dem [eleverne] til videre uddannelse‟. Sidstnævnte udtrykker et erhvervsorienteret sigte 

snarere end en dannelsestænkning. Særligt væsentligt i denne afhandlings kontekst er, at disse ændringer i for-

målsparagraffen er et udtryk for et ændret skolesyn i dansk sammenhæng (Husted, 2006). Men jeg mener stadig, 

at det kan forsvares at tale om en åndsvidenskabelig og kritisk vægtning i formålsparagraffen. 
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Klafki udviklede kritisk konstruktiv didaktik, fordi den åndsvidenkabelige tradition blev 

anklaget af kritisk teori for at forherlige borgerlige dyder og underkende magtstrukturer i 

samfundet, samt dens manglende empirisk tilgang (Klafki, 1983, 2001). Klafki underkender 

ingenlunde den kategoriale dannelsestænknings dialektiske forståelse for samspillet mellem 

en tingslig og åndelig virkelighed. Han tillægger den kategoriale dannelse en samfundskri-

tisk dimension, hvor kategorierne og de kategoriale sammenhænge må gennemtænkes ‟med 

henblik på deres samfundsmæssige relevans…(…)… historisk samfundsmæssige kontekster‟ 

(Klafki, 1983, s.70), målet om emancipation tilføjes undervisningens overordnede mål i form af 

evnen til selvbestemmelse, medbestemmelse og solidaritet (Klafki, 2001, s.287), eftersom et de-

mokratisk samfund afhænger af, at mennesker kan handle myndigt i forhold til retsmæssige 

og etiske problemstillinger. 

 

Det centrale for undervisningen ligger i valget af indhold og i elevens reelle mulighed for at 

vælge, tilstræbt af reformpædagogerne (Henriksen & Nørgaard, 1983; Nørgaard, 2000). Målet om 

myndighed ønskes realiseret i kraft af de epokale nøgleproblemer (Klafki, 2001, s.68), og det 

alment dannende via problemstillingerne i undervisningens indholdsdimensioner. ‟Hvis man 

skal definere det almene i dannelsen som pædagogisk forpligtende i dag, mener jeg, at det, 

som angår os alle mest og formentlig de kommende generationer med, må stå i centrum: 

tilværelses samfundsmæssige og individuelle nøgleproblemer‟ (Ibid., s.43). Tesen lyder ‟Al-

mendannelse er i denne henseende ensbetydende med at få en historisk formidlet bevidsthed 

om centrale problemstillinger i samtiden og – så vidt det er forudsigeligt – i fremtiden at 

opnå den indsigt, at alle er medansvarlige for sådanne problemstillinger, og at opnå bered-

villighed til at medvirke til disse problemers løsning‟ (Klafki, 2001, s.73). Almendannelse er 

ifølge den klassiske dannelsesteori for alle mennesker og ikke kun for en elite, et køn, eller 

en klasse, hvorfor almendannelse kan finde plads i skolen, som ideal for udvikling og bestå-

en af det fremtidige demokrati. 

 

I sit perspektivskema for undervisningsplanlægning bygger Klafki på Berliner didaktikken 

(Klafki, 2001, s.302) og dens brede didaktiksyn, som rummer et læringsteoretisk syn på under-

visning og læring (Jank & Meyer 2006B s.202). Man går ud over en snæver specifik didaktisk 

forestilling, eftersom der også spørges til det almene ud over indhold, mål, begrundelse og 

kriterier. Også handlekompetence skal forstås ind i denne bredde didaktikforståelse, hvor 

udfordringens didaktik rummer bud på indholdsdimensionen og en demokratiforståelse, der 
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ud over at kræve oplyste borgere vægter viljen til og erfaringen med at være aktør, hvilket er 

et dannelsesanliggende, ikke blot et uddannelsesanliggende (Schnack, 1998, 2002B, 2003, 2004A, 

2005). Distinktionen ses ved det absurde i at tale om begyndelse og afslutning i sammenhæng 

med dannelse, da dannelse ikke som uddannelse har en start og et sluttidspunkt. ‟For når vi 

går i gang med at danne os selv, er vi allerede blevet dannet af andre‟ (Hellesnes, 2004, s.157). 

 

1.2 Det pædagogiske paradoks fordrer didaktikerens refleksion  

Den åndvidenskabelige dannelsesforståelse opfatter mennesket som bildsam, formbart, hvil-

ket indebærer en tro på, at mennesket kan lære at tænke og handle moralsk bevidst, hvorfor 

undervisningen bør opfordre til elevens selvvirksomhed. Via den sokratiske maieutiske sam-

tale lærere eleverne at tænke, stille gode spørgsmål og handle selv. Undervisningen må hjæl-

pe barnet til at finde sig selv, som vælgende det gode og forkastende det onde, hvilket ud-

trykker det Rousseauske syn på opdragelse som noget negativt, i den forstand, at man bør 

opdrage uden at ville virke opdragende (Løvlie, 1997; Rousseau, 1968/1762). Heri ligger opdragel-

sens og undervisningens pædagogiske paradoks, for hvorledes kan man udefra indvirke på 

en indre proces? I fænomenet undervisning findes begge elementer. Undervisning forudsæt-

ter altid noget som barnet skal lære, idet man altid underviser i noget, og dette bør ske ud fra 

barnets personlige evne til at lære. Indeholdt heri er således forholdet mellem frihed og 

tvang, eftersom det pædagogiske paradoks indebærer, at den voksne myndige person define-

rer den unge og stadig umyndige persons gode liv. Som allerede Kant udtrykte paradokset, 

stilles læreren over for en dobbelt opgave, når denne skal have sin elev ‟til at tåle en tvang 

mod hans frihed, og samtidigt selv lede ham i at bruge sin frihed godt‟ (Oettingen, 2001, s.43). 

 

Det pædagogiske paradoks kræver, at læreren må være i stand til at reflektere. At fundere 

over hvorfor man handler, som man gør eller gjorde, fordrer evnen til didaktisk refleksion 

(Jank & Meyer, 2006A). Derfor inddrages Schöns empiriske forskning omkring de professionel-

les praksis og deres vidensgrundlag, udtrykt ved den reflekterende praktiker, fordi denne 

karakteristik favner en væsentlig del af lærerprofessionens ekspertise. Schön kritiserer de 

rationelle beslutningsmodeller, fordi de ikke stemmer overens med professionernes virkelig-

hed. En rationel beslutningsmodel er fx udtrykt ved KL’s krav til lærernes brug af forsk-

ningsbaserede, kvantitativt udformede undervisningsmetoder, som med sikkerhed kan udsige 

noget om effekten af en pædagogisk intervention (KL, 2005). Kritikken mod denne anskuelse 

af praksis-epistemologi er, at professionel kompetence ikke omhandler evnen til at planlæg-
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ge, forudse eller kontrollere, men snarere evnen til at forstå, fortolke og anvende den feed-

back fra feltet, man arbejder med, hvilket Schön betegner refleksion (Schön, 2006). 

 

Viden i praksis kan defineres ved to forestillinger. Den første indebærer, at når den professi-

onelle praksis forløber rutinemæssigt, sker der en løbende fortolkning af feedback og en 

justering heraf, som en implicit del af den rutinemæssige praksis, defineret som tacit kno-

wing-in-action (Schön, 1983, s.49), gengivet på dansk som viden-i-handling (Schön, 2006, s.52). 

Schön taler således imod anskuelsen af viden set udelukkende som noget applicerbart i in-

strumentel forstand. Den form for viden, mennesker gør brug, af ligger indbygget i vores 

handlemønstre og den materie, vi har med at gøre. Fornemmelser og følelser medvirker til, at 

en færdighed internaliseres i vores tavse viden udtrykt med Polanyi. Kendetegnende for tavs 

viden-i-handling er de rutinemæssige gentagelser, hvorfor handlingerne hos den erfarne 

praktiker kan antage karakter af automatik. 

 

Det er Schöns pointe, at mennesker er i stand til at tænke over, hvad det er vi gør, imens vi 

gør det, hvorfor praktikeren vil have mulighed for at virke ud over det rutinemæssige niveau, 

som når der opstår overraskende situationer, hvor praktikeren udfører refleksion-i-handling 

(Schön, 2006, s.52,57). Handlingsnuet må ikke indskrænkes til den aktuelle situation som en her-

og-nu situation, men handlingsnuet action-present (Schön, 1983, s.62)2 kan strække sig over 

minutter, timer, dage, uger eller måneder, det afhænger af aktivitetshastigheden og de situa-

tionelle rammer. Begrebet refleksion-i-handling indbefatter i Schöns diskussion af tilstan-

dens fremkomst således det dobbelte, at praktikerne ‟reflekterer over handling og, i nogle 

tilfælde, i handling‟ (Schön, 2006, s.56), eftersom netop handlingstidsrummet indbefatter mulig-

heder for en tidshorisont. Nærværende afhandling refererer ikke til begrebet refleksion-over-

praksis som selvstændigt begreb, hvilket gøres af en del danske forskere (Rasmussen et al., 

2007B, s.108; Lauersen et al., 2007, s.66), eftersom jeg i Schöns bog kun finder denne definition 

beskrevet som en mulighed i begrebet refleksion-i-handling (Schön, 1983/2006, s.232). 

                                                   

2
 Jeg skelner mellem at referere de originale beskrivelseskategorier og den danske oversættelse, fordi 

oversættelserne kan indebære et indholdstab, som fx at tacit knowing-in-action (Schön, 1983, s.49), 

gengives uden ordet tavs men kun som viden-i-handling (Schön, 2006, s.52). Dale refererer til action-

present, som handlingstidsrummet, men i den danske oversættelse hedder det handlingsnuet. Jeg fin-

der Dales brug af handlingstidsrummet mere adækvat, eftersom Schöns begreb netop favner bredere i 

tid end det, vi på dansk forstår ved nuet.  
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Jeg finder derimod begreberne knowing-in-action (Schön, 1983, s.59) /viden-i-handling (Schön, 

2006, s.59), og reflection-in-practice (Schön, 1983, s.59)/refleksion-i-handling (Schön, 2006, s.60), 

som værende de begreber, Schön gør til de betydeligste i sin bog3. Min selektion og vurde-

ring bliver bekræftet ved læsning af Illeris’ gennemgang (1994). Nærværende afhandling går 

derfor ud fra kilden Schöns definition og hans vægtning af de to begrebspars indhold og 

sammenhæng ‟Når intuitiv, spontan præstation ikke giver andet resultat end det forventelige, 

så går vi ikke rundt og tænker videre over det, men når intuitiv præstation fører til overra-

skende resultater (…) så kan vores relation meget vel være refleksion-i-handling‟ (Schön, 

2006, s.57). Refleksionen foregår som en vekselvirkende proces imellem viden-i-handling og 

refleksion-i-handling ‟I sådanne processer ser refleksionen ud til at fokusere interaktivt på 

handlingens udbytte, på handlingen selv og på den intuitive viden, der ligger implicit i hand-

lingen‟ (Schön, 2006, s.57). Begrebsparret, den rutinemæssige intuitive tavse viden defineret ved 

viden-i-handling og den refleksive tænkning, der finder sted i og omkring den aktuelle hand-

ling defineret ved refleksion-i-handling, kommer til udtryk i Dales kompetenceniveauer K1 

og K2. 

  

1.3 Hvordan højnes lærerens professionelle praksis? 

Dale skelner som udgangspunkt for sin professionsforståelse mellem en erhvervs- og profes-

sionsrettet læreruddannelsestænkning. En erhvervsorienteret uddannelse ‟giver et ‟praktisk‟ 

overblik over læringsprincipper‟ (Dale, 1999, s.11), i orienteringen efter at udvikle teknikker og 

procedurer som nyttige i udøvelsen af erhvervet, og forberedelsen består i optræningen af de 

krævede færdigheder. 

 

I modsætning hertil er professionsuddannelsen orienteret mod ‟at skaffe et grundlag for en 

karrierelang udvikling‟ (Ibid., s.11). At skabe grundlag for en undersøgende og kundskabsrig 

                                                   

3
 I en mailhenvendelse spurgte jeg Per Fibæk Lauersen, hvorfra han har tolkningen omkring refleksi-

on-over-handling. Han svarede‟… i kap. 9 skriver han [Schön] nogle få sider om reflection-on-action. 

Men når jeg nu kigger efter igen, skriver han faktisk noget lidt andet end det som jeg – og adskillige 

andre – har været tilbøjelige til at referere. Han overvejer muligheden af en reflection-on-action til 

forskel fra en reflection-in-action, men kommer (så vidt jeg kan se ved et par hurtige opslag) nærmest 

til den konklusion, at refleksion som regel kan og bør forstås som reflection-in-action‟ (Korrespondance 

d. 9/5.2008). 
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lærer, hvor perspektivet er, at den studerende ‟erhverver sig strategier til konstruktion af ny 

kundskab‟ (Ibid., s.11). Hvad skal der til for at højne praksis i en sådan professionsforståelse? 

Dale henfører til viden om erkendelsesteori og videnskabsteori fra pædagogisk filosofi, samt 

det at kende til måder at iagttage, beskrive og bedømme elevers adfærd og læringsprocesser 

på inden for pædagogisk psykologi, samt viden om processer for social integration, normer 

for skolefællesskabet og det at kunne give karakteristikker af elevernes subkulturer fra pæ-

dagogisk sociologi (Ibid.). Pædagogikken må være det videnskabelige grundlag for professio-

nen, som adskiller professionen fra en erhvervsudøvelse, som udtryk for dannelsens vægt-

ning af ‟at være‟ frem for ‟at have‟ (Hellesnes, 2004, s.166). 

 

Læreren bliver professionel uanset skolefag, det er pædagogikken, som udgør kriteriegrund-

laget for vurderingen af kvaliteten af elevernes læreprocesser, og pædagogikken udgør for-

udsætningen for udviklingen af kriterier for, hvad der forstås ved høj professionel kvalitet. 

Pofessionsgrundlaget består fire kundskabselementer: 1) Kundskab i de skolefaglige aktivite-

ter som læreren underviser i. 2) Kundskab i fagdidaktik, hvor de skolefaglige aktiviteter sæt-

tes ind i en intern fagplan med fokus på mål, indhold, metode og vurdering. 3) Kundskab 

med udgangspunkt i et uddannelsesfilosofisk perspektiv, dvs. almendidaktikken som omdrej-

ningspunkt, hvor kollegaer indbyrdes kommunikerer om grundlaget for de skolefag de un-

derviser i. 4) Kundskab om pædagogikken, som har til opgave at udvikle kriterier for kvalitet 

i uddannelsen. Her forbindes undervisningsteori med kundskab, dannelse og opdragelse (Da-

le, 1999, s.12,13). 

 

Disse elementer er anderledes vægtet end fx KL’s (2005) forestilling om professionens opkva-

lificering, som udgør en teknisk opfattelse af lærerens metodevalg. Og den er anderledes 

forstået end den politiske opprioritering af det fagfaglige materiale indhold forstået som un-

dervisningens højeste mål (Regeringen, 2005; Haarder, 2005a, 2005B). 

 

Afhandlingen tager afsæt i Dales professionsforståelse, hvor målet er at skolen som en fuld-

professionel organisation og læreren som professionel handler og tænker didaktisk rationelt, 

hvilket består af tre kompetenceniveauer. K1: At gennemføre undervisning, et niveau hvor 

læreren er præget af handlingstvang. K2: At konstruere undervisningsprogrammer, et 

spørgsmål om læreplanens mulighed for at blive realiseret, et niveau for didaktikerne uden 

for klasserummet. K3: At kommunikere teori og selv udvikle didaktisk teori heriblandt at 
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kunne udføre kritiske analyser af læreplanens mål, indhold og metode og dens konsistens og 

forankring i virkeligheden og mulighed for at blive realiseret, et niveau for refleksion, som 

også rummer refleksion over dannelsens væsen, hele formålet med skole og undervisning. 

Lærerens vidensbase skal være forskningsfunderet, hvor ‟læreren er i stand til at tage forsk-

ningsafstand til sin egen undervisningspraksis‟ (Dale, 1999, s.'68). Det tredje niveau udgør en 

metafunktion, og sammenhængskraften mellem de tre udtrykkes således: ‟Ved at tænke i 

begreber (K3) om undervisningen (K1) og lokalt læreplansarbejde (K2) øger man evnen til 

selvrefleksion. Hensigten er derfor at bidrage til konstruktion af didaktisk teori (K3)‟ (Dale, 

1999, s.49). 

 

Kompetenceniveauerne kan sidestilles med forståelsen for generering af viden om pædago-

gisk praksis, beskrevet i bogen Evidens i uddannelse (Rasmussen et al., 2007A). K3 kan sidestil-

les med forskningsbaseret viden, K2 med refleksions-/professionsviden, og K1 med prak-

sisviden. Inddelingen af forholdet mellem teori og praksis kan perspektiveres til Dales opfat-

telse af, at de tre former for viden alle er væsentlige, når undervisningens praksis skal bely-

ses, og at ikke én form for viden/kompetence alene kan udgøre kernen i undervisning. Alle-

rede Schleiermacher fastslår dette, idet teori hverken kan eller bør foreskrive praksis, men at 

teorien kan reflektere praksis, og dermed kvalificere de didaktiske refleksioner. Også Herbart 

betragtede pædagogikken som et videnskabeligt studie, en refleksionsteori knyttet til filoso-

fien (Oettingen, 2006), hvorfor refleksionen må foregå midt i det pædagogiske projekt, ellers 

begår vi den instrumentalistiske fejlslutning. 

 

Dales ærinde er, at ‟udvikle en aktuel legitimitet i pædagogikken som opdragelsesteori i det 

moderne samfund‟ (Dale, 1999, s.31). I kraft af at ‟Refleksion og kritisk diskussion af professio-

nens egen autonomi har sin grund i erhvervets forankring i videnskaben‟ (Ibid., s.29). Profes-

sionsforståelser, der udelader det tredje niveaus kritiske analyser, mangler metakritikken som 

en del af professionens autonomi, de forstår kun K1 og K2 som afgørende elementer for 

professionen og underkender en udviklet relation mellem profession og videnskab. 

 

Med pædagogikken som videnskab hører således det at kunne stille grundlæggende kritiske 

spørgsmål, hvor ‟dialogen er et vilkår for dannelsen‟ (Hellesnes, 2004, s.172). ‟Dannelse er 

blandt andet det at problematisere samfundet som totalitet og dermed de enkelte funktioner. 

I et samfund, som har elimineret dannelse, bliver samfundet som helhed ikke problematise-
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ret, og et sådant samfund er totalitært‟ (Ibid., s.158). Didaktisk rationalitet indeholder det at 

kunne udfærdige samfundskritiske analyser af skolens rolle, dvs. evnen til at kunne proble-

matisere relationen mellem en vedtagen læreplan og det samfund den indgår i, hvorfor kri-

tisk samfundsteori bør inddrages som en del af pædagogikken. Skolen vil da som moderne 

organisation udføre erhvervet i relation til teori, som de ansatte selv udvikler og tilegner sig. 

Aktørprincippet vægtes med henvisning til Stenhouses fokus på læreres medbestemmelse og 

rolle som medudviklere i læseplansudviklingen. Derfor er en effektuering af K3 afgørende i 

en søgen efter muligheder, der kan være medvirkende til at højne praksis på K1 og K2. 

 

Ved en opkvalificering af praksis forstås det, at lærerne kan reflektere på et metaniveau over 

undervisning og planlægning, at de kan kommunikere indbyrdes og sammen opbygge didak-

tisk teori. Forholdet mellem undervisning og læring illustrerer nedenfor, hvorfor afhandlin-

gen må afvise forestillingen om didaktikken som en teknisk anordning, der blot appliceres, 

som fx udtrykt af KL. 

 

1.4 Forholdet mellem undervisning og læring fordrer refleksion 

Kritisk konstruktiv didaktik antager, at læring består af to interaktionsprocesser. Den ene 

foregår inden i eleven og den anden i samspil med læreren. Læring er noget, der sker inden i 

individet: en personlig, psykisk proces både i og uden for skolen, hvorfor den emotionelle 

del af læringsprocessen tillægges stor vægt, bl.a. som følge af kritisk teoris indflydelse. Er-

kendelse opnås kun som følge af den lærendes eget konstruktionsarbejde, men til trods for at 

læringsprocessen er individuel, foregår læring i en social interaktion. Undervisningen udgør 

en intentionel, social og kommunikativ proces, hvor læreren er stilladsholder og ikke påfyl-

der af leksikal viden (Klafki, 2001; Schnack, 2002C; Jank & Meyer, 2006C). Det er lærerens rolle at 

guide eleven videre mod dennes nærmeste udviklingszone (Vygotsky, 1978). 

 

Dette illustrerer det meningsgivende i lærerens opfordring til elevens selvvirksomhed, hvor 

princippet om induktiv undervisning tilstræbes, hvorfor samtale og ikke overhøring fremhæ-

ves. Eftersom man ikke på forhånd kan angive, hvilken indsigt der opnås som følge af un-

dervisningen, bør målene ikke specificeres for detaljeret. Grundet stoftrængselsproblematik-

ken tages der afsæt i det eksemplariske princip i ønsket om at skabe kategorial indsigt frem 

for usammenhængende simpel viden, ‟en sådan viden åbner ham (eleven) for en indsigt…‟ 
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(Klafki, 1983, s.58). Valget af problemområde og stoffet som genstand må knytte an til elevens 

erfaringer (Larsen, 2002; Schnack, 2002D), indholdet skal kunne ‟overføres til det unge menneskes 

problemhorisont‟ (Klafki, 1983, s.55). Hovedtanken i eksemplarisk indlæring er metodisk dan-

nelse, som udgør en nødvendighed for tilegnelsen af et åndeligt indhold. Der stilles krav til 

elevens selvvirksomhed, fordi ‟dannelsesindholdet slet ikke rigtigt kan forstås, uden at ele-

ven selv går ‟vejen‟ der fører til det‟ (Ibid., s.58). Dialektikken mellem indhold og metode i 

den kategoriale dannelsestanke har den dobbeltbetydning, ’at en virkelighed ‟kategorialt‟ 

har åbnet sig for et menneske og dette menneske netop hermed selv er blevet åbnet for denne 

virkelighed – takket være indsigt, erfaringer, oplevelser af ‟kategorial‟ art som dette menne-

ske selv har fuldbyrdet‟ (Ibid., s.62). 

 

Dannelsestanken går hånd i hånd med dialogen. Forestillinger, der underkender dialogen 

som vilkåret for dannelse, har et rent teknisk og mekanisk syn på didaktikeren. Hvis samvæ-

ret mellem lærer og elev defineres ved kategorien praksis, og lærer-subjektets manipulation 

med og forklaring af elev-objektet begribes med kategorien teknik, da kan det tekniske syn 

beskrives ved, at lærer-subjektet kan føre elev-objekter fra en tilstand til en anden ud fra en 

mål/middel-kalkulation. Når eleven betragtes som et materiale, læreren skal forme ud fra et 

fastlagt pensum, da har man gjort praksis til en teknik, hvor formålsrationalitet, herskertek-

nik, målsætning og udforskning af effektive midler, knytter sig til teknikken. Dette syn på 

didaktikken har et afgrænset virkefelt, fordi absolut målopnåelse kræver absolut herredømme 

og dermed absolut styring af pædagogikken som en teknik. I modsætning hertil ses forestil-

lingen om dialogen mellem to forstående subjekter, hvor læreren via stoffet åbner verden for 

eleven, hvorved eleven forstår noget, som han ikke før forstod, i kraft af at de i fællesskab 

koncentrerer sig om sagen, dette er praksis (Hellesnes, 2004). I tråd hermed ser denne afhand-

lings didaktikforståelse dannelse, dialog og praksis som væsentligst for at tænke didaktik 

overhovedet. 

 

Nedenfor ses det, at Dales fire forklaringer for grundelementerne i undervisningen (1999, s.49 

ff.), deler samme udgangspunkt som ovenstående forhold mellem undervisning og læring: 

 

1) At læring er målrettet betyder at menneskelig handling rummer et intentionelt aspekt. 

Men fordi man siger ja til det, at undervisningen har et mål, siger man ikke nødvendigvis ja 

til, at handlingen skal være et middel til et mål, som er udvendigt i relation til handlingen. 
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Der refereres snarere til et indre samspil mellem lærerens og elevernes aktiviteter i relation 

til hensigten med undervisningen. Såfremt eleven over en længerevarende periode ikke op-

fatter hensigten med sine aktiviteter på samme måde som læreren, da bygger undervisning 

ikke på et fællesskab mellem parterne, og situationen er didaktisk irrationel. Læreren må 

handle didaktisk rationelt overfor denne modsigelse. Gør læreren ikke det, er undervisningen 

som socialt organiseret system brudt sammen, dvs. eftergivende undervisning (Dale, 1999, s.51).  

 

2) At undervisning forudsætter kommunikation indebærer, at kundskabsformidlingen afhæn-

ger af meddelelsesadfærden som et udtryk for sammenhængen mellem fx information og 

forventet forståelse. Idet læreren forventer, at eleverne er i stand til at forstå, da udtrykker 

læreren i sin adfærd, at eleverne skal følge med. Ifald lærerens meddelelsesadfærd kommu-

nikerer, at eleverne fx ikke behøver at opføre sig korrekt i forhold til situationen, så vil vi se 

en undervisning, hvor der er ikke er noget bestemt, der skal læres. Altså er en adfærd uden 

kommunikation mellem lærer og elev en undervisning udført uden didaktisk rationalitet, 

hvor også det sociale og hensigtsorienterede aspekt i målrettet læring er fraværende. Såfremt 

lærer og elev ikke er interagerende ud fra en fælles skabt normativ forventning, da er relatio-

nen mellem parterne ikke eksisterende og kommunikationen er uden social gyldighed, hvor-

for eftergivende undervisning fører til en patologisk kommunikation (Ibid., s.53). 

 

3) At undervisning indebærer asymmetrisk kompetence lægger vægt på, at der i relationen 

mellem lærer og elev må være en asymmetri i forhold til kundskab, hvilket parterne må an-

erkende og have tillid til. Hvis ikke eleven oplever læreren som en person, der ved noget om, 

hvad der er væsentligt og værd at vide for eleven, da vil elevens tillid til læreren være ikke 

eksisterende. Det er derfor afgørende, at eleven oplever, at hun har et behov for at lære, for 

heri ligger grundlaget for den psykiske anerkendelse af undervisningens lærer-elev relation. 

 

4) At opdragelsen har en dimension i kundskabsskolen. Omsorgsbegrebets generelle betyd-

ning, det at pleje, at bekymre sig om andre og at sørge for andre, gøres til en intern relation. 

Kun ved at tilknytte omsorgsdimensionen til undervisningen sikres opdragelsen i kundska-

ben, og dermed udvikles en kundskabsskole med gyldig normalitet. Hvis ikke læreren nærer 

omsorg for kundskaben, da er den pædagogiske kvalitet fraværende, og det er umuligt for 

eleven at blive stimuleret til fx frugtbare gentagelser. Når eleven oplever, at undervisningen 

får gyldighed for hende, da vil hun fx forsætte med at læse romaner og skrive digte uden for 
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skolens aktiviteter. Opdragelseselementet rummer således motivation til læring og holdnin-

gen hertil altså en psykisk velvilje, hvilket kræver en indre bearbejdning af eleven selv. 

Såfremt skolens undervisning skal opnå gyldighed for eleverne, er det påkrævet, at den inde-

bærer træning af værdifulde aktiviteter, der sikrer elevens subjektive tilknytning ud fra ele-

vens egen erkendelseshorisont. 

 

1.5 Opsummering 

Kapitlet sammenkobler en didaktisk tænkning bestående af kritisk konstruktiv didaktik, samt 

idealet om gennemførelse af undervisningen med didaktisk rationalitet. Her forstås undervis-

ning som en interaktion mellem individer, hvor læring opstår som følge af den enkeltes egne 

konstruktioner, derfor anses læring for at være en uforudsigelig proces og ikke et produkt, 

der lader sig entydigt måle og veje. Idet undervisningen foregår ud fra et dannelsesorienteret 

formål, må også læringsperspektivet favne bredere end blot (fag)fagligt. Dannelsens formål 

er ikke et slutteligt målbart resultat, men stræber derimod efter opnåelsen af myndighed, 

hvor processen bl.a. består i udviklingen af selvstændighed samt evnen til at stille kritiske 

spørgsmål. Dette er udmøntet i målet om emancipation tilføjet ved undervisningens overord-

nede mål som evnen til selvbestemmelse, medbestemmelse og solidaritet. Det er almendan-

nelsens og dermed undervisningens opgave at kvalificere den sunde fornuft. 

 

Når undervisning forventes at føre til læring, indebærer det en oplevelse af gyldighed for 

eleven, hvilket kræver lærerens indlevelse og didaktiske refleksion. Mere specifikt kræves 

lærerens refleksion, eftersom læring opstår i kraft af, at læreren via indlevelse i stoffet åbner 

verden for eleven. Refleksionen er et grundvilkår i Dales professionstanke, som sammenkæ-

der begreber om undervisning på et teoretisk plan, K3, over planlægningen i læreplansarbej-

det, K2, til den endelige udførelse i klasselokalet, K1 (Bilag 1, Display for begrebskonstruktionen). 

Didaktisk rationalitet opnås via kompetenceniveauernes sammenhængskraft og udtrykker 

denne afhandlings definition af det at højne praksis. Her er ikke tale om, at teori kan fore-

skrive praksis, men snarere at teori kan reflektere praksis, hvorfor den didaktisk rationelt 

handlende og tænkende lærer forventes at navigere dialektisk mellem de tre kompetenceni-

veauer. Særligt er en effektuering af K3 afgørende i en søgen efter muligheder, der kan være 

medvirkende til at højne praksis, hvilket indbefatter lærerens metarefleksion over formålet 
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med undervisningen, dvs. dannelsens væsen, hvilket kan udmøntes i, at lærerne indbyrdes 

kommunikerer og opbygger didaktisk teori. 

 

For at kunne undersøge mulighederne for en opkvalificering af lærerens professionelle prak-

sis må jeg vide, hvilken viden læreren gør brug af (eller ikke gør brug af) i sin praksis. Hvad 

siger den empiriske forskning om indholdet i lærerens vidensbase? Hvilke typer viden opfat-

ter lærerne selv, de gør brug af i deres undervisning? 

 

 

2 Epistemologiske aspekter som kategoriseringsværktøj  

I bestræbelserne efter at klarlægge, hvad der vides om læreres vidensbase, og hvordan dette 

indhold kan opkvalificeres, inddrages først Fenstermachers (1994) perspektiv på, hvordan 

begreber og forestillinger om viden i relation til tænkning og handling kan forstås ud fra den 

gren af filosofien, som beskæftiger sig med, hvad viden er. 

 

2.1 Epistémé og techné 

Det politiske fokus på lærerens vidensbase repræsenterer ofte et epistemologisk snævert 

perspektiv (Ibid., s.4). Fx spørger KL ‟Hvad skal lærere vide og kunne for at kunne gennemfø-

re god undervisning? Hvad virker? i forhold til helt basale problemstillinger‟ (KL, 2005, s.17). 

Viden defineres som noget, der genereres via den naturvidenskabelige tilgangs procedure 

med målbar effekt som indikator. ‟Den forskning, som gennemføres, er kun i mindre omfang 

i stand til at give undervisningen et evidensbaseret grundlag – det vil sige viden om hvad (fx 

undervisningsmetoder), der virker. Det skyldes, at den didaktiske forskning i overvejende 

grad sker på et kvalitativt metodegrundlag‟ (Ibid., s.10), der sværges derimod til den kvantita-

tive forsknings metodologi, fordi denne type forskning giver ‟en højere sikkerhed for resul-

taternes gyldighed‟ (Ibid., s.11). Der ligger således en særlig epistemologisk forståelse bag, og 

denne har foretræde frem for andre tilgange til vidensproduktion, og man må da stille 

spørgsmålet ‟Suppose it turned out that the epistemology was faulty, or that it was more 

limited and constrained than previously thought, or that it was but one among a number of 

possible epistemologies, or that it was the wrong epistemology for the nature of the inquiry‟ 

(Fenstermacher, 1994, s.4). Man bør genoverveje „the epistemological character of what is and 
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can be known by and about teachers and about teaching‟ (Ibid., s.5) set i lyset af, at der er 

forskellige perspektiver på, hvad viden er. 

 

Fenstermacher skelner mellem to former for viden: teacher knowledge formal, formal viden, 

TK/F, en term som udløber fra Aristoteles episémé, der refererer til en viden om verden, som 

kan etableres med stor sandsynlighed, over for teacher knowledge practical, praktisk viden, 

TK/P, som udløber af termen techné¸ der refererer til det at vide, hvordan man gør noget. 

Oftest gengivet som knowing that over for knowing how (Ibid., s.20,21). 

 

Det karakteristiske ved formal viden er dens udspring af de traditionelle videnskabelige me-

toder ‟Such knowledge is gained from studies of teaching that use conventional scientific 

methods, quantitative and qualitative; these methods and their accompanying designs are 

intended to yield a commonly accepted degree of significance, validity, generalizability, and 

intersubjectivity‟ (Ibid., s.8). Formal viden refereres oftest som ‟scientific knowledge, proposi-

tional knowledge, informational knowledge and theoretical knowledge‟ (Ibid., s.21). 

 

Anderledes er det med de forskningsprogrammer, der er designet til at svare på, hvad lærere 

ved, hvilken viden der er essentiel for dem og hvem det er, der producerer viden om under-

visning. Disse typer spørgsmål ønsker at få svar på, hvad lærerne allerede ved, defineret som 

praktisk viden. Det er en type viden, der udvikles gennem deltagelse og ved at reflektere 

over handlinger og erfaringer ‟… it is bounded by the situation or context in which it arises, 

and it may not be capable of immediate expression in speech or writing. TK/P is generally 

related to how to do things, the right place and time to do them, or how to see and interpret 

events related to one‟s actions‟ (Ibid., s.12). Praktisk viden er forstået som en del af vores 

handlinger defineret af Schön som the epistemology of practice, og er i modsætning til den 

forskningsbaserede teori ‟found in the swampy lowland where situations are confusing „mes-

ses‟ incapable of technical solutions‟ (Schön, 1983, s.42). Hvordan kan disse to typer af viden 

retfærdiggøres som vidensformer ud fra et epistemologisk aspekt? 

 

2.1.1 Karakteren af lærerens formale viden i uddannelsesforskning – TK/F 

Hvornår kan noget siges at være en formal form for viden? Fenstermacher henviser til den 

epistemologiske definition propositional knowledge, forslagsviden, en viden der opstår ud 
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fra tanke og ikke handling. Definitionen kan illustreres ved en analytisk proces (Boks 1, neden-

for): 

 

 

 

„This standard analysis establishes strict conditions for a knowledge claim‟ (Fenstermacher, 

1994, s.22). Som det fremgår, må påstanden være sand, og den der fremsætter påstanden (S - 

fordringshaveren), skal tro på påstanden, og fordringshaveren er da retfærdiggjort ved at tro 

på påstanden. Som eksempel: „consider p as referring to the proposition ”The earth has 

spherical shape”. In order for some person S to be said to know p, it must be the case that, 

(a) it is true that the earth has a spherical shape (this condition is established within the 

discipline that concerns itself with propositions of this type), (b) S believes that the earth has 

a spherical shape, and (c) S has justification for believing that the earth has a spherical 

shape‟ (Ibid., s.22). Denne standard analyseforklaring på viden kaldes af epistemologer ‟the 

justified true belief‟. Mange kritikere stiller spørgsmålstegn ved analysens brug og betydning 

af true, og ved hvad det er, der konstituerer en passende retfærdiggørelse af (ii) S believing 

that p, og denne diskussion har udvidet forståelsen af begrebet formal viden til ikke at udgø-

re noget permanent og absolut (Ibid., s.22). Men „there are specific conditions that must be met 

if our claims to knowledge are to succeed, and that some form of justification is required as 

one of these conditions‟ (Ibid., s.22). 

 

Som vi skal se, omhandler evidensdebatten netop, hvordan den bevisførelse, der føres, kan 

retfærdiggøre det, man mener at betegne som sand viden, og dermed ‟What counts as evi-

dence for a particular kind of knowledge claim‟ (Pring, 2004, s.202). Retfærdiggørelsen ligger i, 

 

The justified true belief 

 

S knows p if and only if 

(i) p is true 

(ii) S believes that p, and 

(iii) S is justified in believing that p 

 

 

(Fenstermacher, 1994, s.22: Gettier, 1963, s.121) 
 

Boks 1 

 



 

EVIDENS DER VIRKER? 

- en diskussion af hvordan evidens kan kvalificere lærerens pædagogiske praksis 

 

 

 

 

- 23 - 

hvorvidt den information, man modtager er korrekt, men samtidig må man være sig bevidst, 

at ‟our knowledge is fallible‟, og at ‟we do not have the rock-solid, goldplated conceptions of 

truth that once graced theories in epistemology‟ (Fenstermacher, 1994, s.22,23). Fenstermacher 

henviser videre til, at det epistemologiske krav om retfærdiggørelse af formal viden kan ses 

ud fra Chisholms model (Boks 2, nedenfor), der udgør overvejelserne over et arguments episte-

mologiske status. 

 

 

Ifølge Chisholm kan et udsagn kun fastsættes som sikker viden, hvis det kan placeres på 4. 

positive niveau (evident) eller højere. Men det er forskelligt, hvor på skalaen epistemologer 

mener, at den nedre grænse går for, hvorvidt et udsagn kan kaldes for viden eller ej. Nogle 

mener, at en påstand er tilstrækkeligt retfærdiggjort og kan kaldes for viden, såfremt den er 

‟reasonably believed by the holder, the holder having sufficient evidence to establish the 

claim against its competitors‟ (Ibid., s.23). Denne opfattelse ligger på linje med ideen om 

‟objectively reasonable belief‟ beskrevet af Green, 1971 (Ibid., s.24). Andre mener, at man bør 

sondre mellem ‟belief and knowledge‟, hvor knowledge bør reserveres til ‟beliefs whose truth 

we can justify‟, og kun benytte udtrykket reasonable belief i tilfælde, hvor vi ikke kan ret-

 

Niveauerne for retfærdiggørelsen af formel viden 

 

6. Certain 

5. Obvious 

4. Evident 

3. Beyond Reasonable Doubt 

2. Epistemically in the Clear 

1. Probable 

0. Counterbalanced 

-1. Probably False 

-2. In the Clear to Disbelieve 

-3. Reasonable to Disbelieve 

-4. Evidently False 

-5. Obviously False 

-6. Certainly False 

 

 (Fenstermacher, 1994, s.23: Chisholm, 1989, s.16) 
 

Boks 2 
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færdiggøre sandheden af påstanden, men hvor vi i stedet kan ‟offer reasons that we believe 

in some sence to be ‟good‟‟ (Ibid., s.24). Set i forhold til Chisholms trin placeres den form for 

udsagn under niveauet evident baseret på ‟sufficient reasons as to be beyond reasonable 

doubt‟ (Ibid., s.24). Der er en del diskussion omkring hvornår og hvordan ‟a proposition flips 

from being reasonable belief …(…)…to being properly identified as knowledge‟ (Ibid., s.24). 

 

Fenstermacher hævder, at det er unødvendigt at gå dybere ned i denne debat. Det må være 

tilstrækkeligt for vores hensigter og i overensstemmelse med et rimeligt omfang af epistemo-

logisk tænkning, at et udsagn kan siges at tilkendegive viden, hvis den, som udtrykker det, 

tror på udsagnet og kan etablere et rimeligt vidnesbyrd om denne forståelse i forhold til an-

dre konkurrerende udsagn. Objectively reasonable belief er ikke en tilfredsstillende stærk 

standard for viden i forhold til den måde, begrebet benyttes i den traditionelle social- og 

naturvidenskabelige forskning, men inden for læreres erklæringer om viden vil kun få kunne 

matche den øvre del af skalaen. Ifølge Fenstermacher må ingen standard dog gå under  

2. niveau ‟Epistemically in the Clear‟, som er en svag standard, ‟any claim to know x on this 

standard is highly suspect and would have to be made in a context in which there was little 

or no evidence available to guide consideration of the proposition‟ (Ibid., s.24). 

 

Ifølge Fenstermacher kan formal viden refereres til som justified true beliefs, men det er ikke 

reserveret til en universel eller absolut sandhed, idet viden har en meget bredere rækkevidde 

end objectively reasonable belief, nemlig en kontekstrelateret version, som „permits us to 

gauge our knowledge claims in relation to the evidential character of the context in which 

the claim is made, thereby “allowing” one to claim to know something without meeting the 

standard criteria for objectively reasonable belief...(..) ...objectively reasonable belief is an 

acceptable form of knowledge within the context of education practice. The even milder ver-

sion, what might be called the contexted knowledge version, is feasible but should be used 

with great caution‟ (Ibid., s.24). 

 

2.1.2 Karakteren af lærerens praktiske viden i uddannelsesforskning – TK/P 

Fenstermacher henviser til knowing how som den evne det er at handle, og som kommer til 

udtryk i performance knowledge. „…even though the notion of TK/P is in large measure 

rooted in the epistemological concept of performance knowledge, it is often discussed in the 
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literature as a much broader, more inclusive concept‟ (Ibid., s.28). Praktisk viden er mere end 

bare techné, mere end knowing how, det er ‟a collective concept focusing on the mental lives 

of teachers, their thinking, ruminations, purposes, planning, desires, and host other features 

of what Dewey called ‟lived experience‟‟ (Ibid., s.36). Denne praktiske viden tager udgangs-

punkt i det at vide, hvordan noget skal laves eller gøres, evnen til at spille guitar eller lave 

pocherede æg. Ideen om embodied knowledge, som fx forskerne Connelly og Clandinin 

(1990) har lånt fra filosoffen Johnson, 1989, argumenterer for et syn på viden, som vokser ud 

af personlige oplevelser og erfaringer, det er selve måden hvorpå transformationen af den 

oplevelse kan ske, der er viden. Johnson søger at afvise den dikotomiske Cartianske opsplit-

ning af ‟mind and body‟ (Fenstermacher, 1994, s.26) og mener, at den epistemologiske distinktion 

gør os kognitivt fragmenteret og er medvirkende til at forstærke dikotomien mellem teori og 

praksis. Johnsons idé om at ville forene de to former for viden til en ny kategori ses gentaget 

i den filosofiske diskussion, eftersom knowing-how/ knowing-that distinktionen involverer, 

hvorvidt det at vide hvordan, er afhængig af at vide hvad for at kunne retfærdiggøres. Ved at 

tage udgangspunkt i Ryle, 1949, kan den dualistiske adskillelse af tænkning og krop aflives 

til fordel for en forestilling, der beskriver de to former for viden som interrelateret (Ibid., s.28). 

Fenstermacher tager således udgangspunkt i den græske opdeling af de to former for viden, 

men tilføjer, at de er indbyrdes afhængige. 

 

Set i et epistemologisk perspektiv er retfærdiggørelsen ligeså væsentlig for TK/P udsagn, 

som det er for TK/F „Although they are different in undertakings depending on the domain in 

which one stakes one‟s claim. What distinguishes this effort in the practical as opposed to 

the formal domain is that we do not require the methods or other paraphernalia of science‟ 

(Ibid., s.28). 

 

Når praktiske videnserklæringer indgår i et område som professionel praksis, der stræber 

efter en opkvalificering/didaktisk rationalitet, så kan viden med fordel defineres vha. stan-

darder, der har en epistemologisk karakter, og dermed danne basis for at kunne afgøre styr-

ken, sikkerheden og troværdigheden af udsagnet. De praktiske videnserklæringer skal dog 

ikke gennemgå samme rigide granskning som de formale videnserklæringer, at de fx er ge-

neraliserbare, hvilket jeg uddyber i kapitel seks. Hvis vi skal kunne definere et udsagn som 

viden i epistemologisk forstand, må udsagnet kunne retfærdiggøres. Fx udgør tavs viden en 

stor udfordring, eftersom der kun kan drages en slutning ud fra en handling ‟tacit knowledge 
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resists the kind of justification that would permit us to properly identify it as knowledge‟ 

(Ibid., s.33). Men selvom videnskabelige postitioner ikke kan bevise, at de er sande „in any 

grand sense of the term, and even though our knowledge is fallible, these features do not 

permit us to make knowledge mean whatever we want it to mean‟ (Ibid., s.38). 

 

Med dette epistemologiske afsæt in mente søger jeg efter en forståelse af viden, som giver 

den didaktisk reflekterende lærer muligheder for opkvalificering af praksis via en effektue-

ring af K3 niveauet. Næste kapitel undersøger, hvilken epistemologisk etikette den empiriske 

forsknings indsigt i lærerens vidensbase kan tildeles. 

 

 

3 Analyse – lærertænkningsforskningen 

Ønsket om at opnå indsigt i hvilke former for viden læreren som praktiker gør brug af i sine 

didaktiske overvejelser og handlinger førte mig hen til forskningsfeltet teachers thinking 

(Løfsnæs, 2002) 4. Historisk set har forskningsfeltet forsøgt at afklare læreres tankestrukturer og 

handlemønstre (Bilag 6, Historisk view). 

 

Lowyck og Clark beskriver lærertænkningsforskningens udvikling. „The teacher is no longer 

perceived as the observable performer of a set of effective but isolated teaching skills: he/she 

is a problem-solver, professional planner, hypothesis-tester, decision-maker, reflective prac-

titioner‟ (Lowyck & Clark, 1989, s.II). Også læreplansteoretiske opfattelser inddrages, og særligt i 

Skandinavien får undervisningstænkning og planlægning en renæssance, jf.kategorial dan-

nelse og kritisk konstruktiv didaktik, man gik fra at tænke indhold og målsætninger knyttet 

til faglige områder til et mere vidtfavnende og integrerende almendidaktisk begreb (Schnack, 

2004B). 

 

Ændringen fra adfærd til indre mentale processer skete hen over 1980’erne og 90’erne, og 

har bidraget til at sætte fokus på, hvilke kundskaber og værdier lærerne bringer med ind i 

undervisningen. Forestillingen om, at lærernes tankestrukturer kan kombineres med didakti-

                                                   

4
 Løfsnæs’ (2002) dr. polit afhandling beskriver forskningsfeltets bredde, og det er med denne afhand-

ling som baggrund, der refereres til teacher thinking også benævnt lærertænkningsforskning. 
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ske analysekategorier som forståelsesramme, hvor de tankeprocesser, som aktiveres både i 

planlægningen og i udførelsen af undervisningen, kommer i spil, som det fx ses i Dales diffe-

rentiering af kompetenceniveauer. Læreren opfattes nu som en part i undervisningen, og 

lærerens helhedsforståelse af, hvad der ligger bag de begrundelser, han giver for sine didakti-

ske handlinger vægtes. 

 

Teachers thinking forstået som et fælles forskningsfelt blev formaliseret i 1983, i form 

ISATT, International Study Association on Teachers and teaching (Carlgren, Handal & Vaage, 

1994). Ti år efter etableringen af organisationen grundlagdes tidsskriftet Teaching and Tea-

ching – Theory and Practice. ISATTs formål er ‟To promote, present, discuss and dissemi-

nate research on teachers and teaching and contribute to theory formation in this field. In 

order to gain more insight into these aspects of education, add to knowledge, and enhance 

the quality of education through improved teaching and forms of professional development 

at all levels of education‟ (ISATT, 2009). Her genopstod den narrative forskningstradition 

(Gudmundsdóttir, 1997). Forskningens perspektiver er: 'Teachers' purposes, beliefs, conceptions, 

practical theories, narratives, histories, stories, „voice'. Teachers' intentions, thought 

processes and cognitions, personal practical knowledge. Teachers' emotions, thinking and 

reflection as aspects of professional actions. Teachers' thinking and action as influenced by 

contextual factor in their structural, cultural and social environments, Workplace teaching 

and learning‟ (ISATT, 2009). 

 

Forskningen har dog haft svært ved at klarlægge, hvordan forskellige typer af viden griber 

ind i hinanden og hvilke typer af viden, der betyder mest i forskellige sammenhænge og 

desuden, hvordan disse sammenhænge fremstår i lærerens bevidsthed. Man leder efter løs-

ninger, der sikrer, at man undgår en splitning af forskningsresultater. Intentionen ved 

ISATT-konferencen Teacher thinking and Professinal Action, (Lowyck & Clark, 1989) var at 

forene tænkning og handling, med henblik på en udvikling af teacher epistemologies 

(Løfsnæs, 2002, s.22). Afhandlingen følger denne tankegang for herved at finde empirisk belæg 

for indholdsdimensionen i lærernes vidensbase. 

 

I udvælgelsen af studierne har jeg bl.a. støttet mig til Løfsnæs (2002) samt Fenstermacher 

(1994). Jeg har valgt at medtage studier, som ikke kun omhandler grundskoleniveauet, til trods 

for at grundskoleundervisning er afhandlingens fokus. Eftersom disse studier defineres som 
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essentiel forskning på feltet, og eftersom Løfsnæs’ afhandling, hvis fokus også er grundsko-

len, inddrager en del af dem, har jeg fundet det rimeligt at inkludere forskning, som også 

rummer undervisning på gymnasieniveau. 

 

Løfnæs’ afhandling må forventes at dække forskning genereret inden for feltet frem til ca. 

2001, hvorfor jeg har foretaget søgninger i den internationale base ERIC, dækkende studier 

udgivet fra 2000-2008. Herudfra er der udarbejdet en forskningsoversigt med henblik på at 

belyse omfanget af den nyere forskning, der foreligger vedrørende lærerens vidensbase rela-

teret både til tænkning og handling. I særdeleshed viser oversigten, at megen ny forskning 

metodologisk set lader lærerens stemme få ørenlyd, hvilket vidner om aktuelle muligheder 

for en dialektisk og frugtbar proces mellem forskning og praksis i arbejdet med undervisning 

og læring i skolen (Bilag 7, Forskningsoversigt, her uddybende begrundelser).5 

 

3.1 Empiriske studiers indsigt i lærerens vidensbase  

Feltets forskellige perspektiver kan groft skitseres inden for tre felter. 1) Lærertænkning 

forstået som en folkelig måde at tænke på. Buchmann (1987) sammenligner den viden, lærere 

anvender i deres tænkning og planlægning, med de common sense strukturer, mennesker 

generelt anvender i dagligdagen. Vi udvikler viden gennem deltagelse i kulturelle sammen-

hænge, og denne vidensform the folkways of teaching er den mest udbredte hos lærere (Ibid., 

s.175), ‟… folkways are not the product of ‟purpose and wit‟, rather, they are made ‟un-

consciously‟. They are learned by tradition and imitation; having the authority of custom 

and habit, they affect every individual within their range‟ (Ibid., s.178). Det er traditionen i sig 

selv som udgør en garant for sikkerhed. ‟…there is much assent and assertion but little test-

ing and justified belief, folkways are not even noticed until they have existed a long time, and 

then mostly by outsiders…. (…)… insiders feel that the folkways are „true‟ and „right‟ (Ibid., 

                                                   

5
 Det kan kort opsummeres, at den endelige søgestreng: DE=("knowledge base for teaching") and 

teach* and (think* or reflect*) and (act* or pract* or behav*), resulterede i 91 peer-reviewed fund. 

67% af studierne omhandlende læreres tænkning og handling er primær forskning, hvoraf de 33% 

udgør studier, der diskuterer/ analyserer andres empiri eller som udfører en teoretisk diskussion, hvori 

lærerens vidensbase indgår. Der foreligger således megen ny forskning vedrørende lærerens vidensba-

se, hvor både lærernes opfattelser og handlinger udgør et samlet grundlag for en vurdering af deres 

vidensbase (Bilag 7, Forskningsoversigt). 
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s.179). Det at tænke og handle som vi plejer, kan opretholdes, så længe man oplever, at pro-

blemer kan løses ud fra kendte erfaringer. Denne erfaringens måde at tænke på, forstået som 

en del af menneskets måde at handle ud fra, udgør The lights that teachers live by (Ibid., titlen).  

2) Lærertænkning forstået som forskellige tankestrukturer. Løfnæs henviser til Bergems 

begreb om personlige implicitte teorier og den tyske brug af subjektive teorier, hvor Handal 

og Lauvås’ begreber om praksisteori og praktisk yrkesteori udvider perspektivet til også at 

omhandle klasseværelset. Bergems begreb om lærerens implicitte teorier er knyttet til men-

neskers måder at skabe mening i tilværelsen på gennem en systematik af strukturer af virke-

ligheden, hvad enten de er bevidste eller ej. Menneskets trang til at konstruere teorier foregår 

implicit og baggrunden for udviklingen af disse teorier er menneskets grundlæggende værdi-

opfattelser som erfaringer og observationer. Teorierne udgør grundlaget for handling, hvor-

for de i deres natur er pragmatiske. Tænkning afklares gennem en sprogliggørelse knyttet til 

en forståelse af undervisningspraksis. 

 

Den mere direkte knytning mellem tænkning og praktisk handling, 3) Lærertænkning knyttet 

til praksis som analyseres nedenfor, giver mulighed for at afklare sammenhængen mellem, 

hvad der faktisk skete, og hvad læreren tror eller mener, der skete (Løfsnæs, 2002). 

  

Når man ønsker at forstå viden som tænkning knyttet til handlingsplanet, kræver det en me-

todisk indgangsvinkel, som kan opnå indsigt i sammenhængen mellem det kognitive og det 

praktiske plan, hvilket følgende forskere forsøger at afklare via en vekselvirkning mellem 

observation af læreren i praksis og lærernes egne fortællinger om denne praksis. 

 

Analysen søger at afklare følgende:  

 Hvilke begrebsdefinitioner når studiet frem til, som udsiger noget om, hvilke typer af 

viden lærerens vidensbase består af? 

 Hvordan kan studiets konklusion og begrebsmæssige indhold relateres til kompetenceni-

veauerne, K1, K2, K3, indeholdt i idealet for udførelsen af didaktisk rationalitet? 

 Hvilken metode benyttes for at kunne producere den ønskede indsigt? 

 

I arbejdet med de forskellige studier har jeg udformet et detaljeret analyseark til hvert studie 

(Bilag 2), som indeholder studiets metodologiske tilgang i fremkomsten af begreberne inde-

holdt i lærerens vidensbase. Herved har jeg kunnet lave en sammenligning af begreberne på 
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tværs af studierne, hvorudfra jeg har sat begrebernes indholdsdimension i forhold til kompe-

tenceniveauerne for opnåelse af didaktisk rationalitet (Bilag 3). 

 

3.1.1 Practical knowledge 

Elbaz’ forskning fra 1983 er et ofte refereret studium, gerne henvist til som metodisk eksem-

plarisk for opnåelsen af indsigt i læreres forståelser og forestillinger om undervisning (Fx i 

Gudmundsdóttir 1997, Connelly & Clandinin, 1990; Clandinin, 1985, 1989; Lauersen, 2007; Fenstermacher, 

1994). Hun argumenterer for udviklingen af practical knowledge, praktisk viden i forhold til 

praksisorienteret forskning, på baggrund af et to år langt casestudie af en lærer, Sarah. For-

målet med studiet var at afdække, hvilken vidensbase læreren benytter, undersøgt ud fra 

lærerens egen opfattelse og ud fra hendes handling i klasseværelset (Elbaz, 1983). 

 

Beskrivelsen af praktisk viden er her sat i sammenhæng med de tre kompetenceniveauer, 

som fordres for at opnå didaktisk rationalitet: ‟This knowledge encompasses firsthand expe-

rience of students‟ learning, interest, needs, strengths and difficulties, and a repertoire of 

instructional techniques and classroom management skills (K1+K2). The teacher knows the 

social structure of the school and what it requires, of teacher and student, for survival and 

for success; she knows the community of which the school is a part, and has a sense of what 

it will and will not accept (K1 + K2). This experiential knowledge is informed by the teach-

er‟s theoretical knowledge of subject matter, and of areas such as child development, learn-

ing and social theory (K3). All of these kinds of knowledge, as integrated by the individual 

teacher in terms of personal values and beliefs and oriented to her practical situation, will 

be referred to here as „practical knowledge‟‟ (Ibid., s.5). Praksisverdenen former lærerens 

viden, og begrebets ordlyd practical knowledge giver associationer til praksis, men da Elbaz 

også udtrykker, at lærerens viden er influeret af et teoretisk indhold, berøres K3 niveauet. 

 

Praktisk viden repræsenteres i tre former: 1) Rules of practice, praksisregler, der henviser til 

‟brief, clearly formulated statement of what to do or how to do it in a particular situation 

frequently encountered in practice‟ (Ibid., s.132). 2) Practical principles, undervisningsprin-

cipper (Ibid., s.133), som er ‟a more inclusive and less explicit formulation in which the teach-

er‟s purpose, implied in the statement of a rule, are more clearly evident‟ (Ibid., s.133). ‟Prac-

tical principles may be derived quite formally from theoretical viewpoints (K3), they may 

grow intuitively out of experience (K1), or (most likely) may develop from some conjunction 
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of theory and practice (K3↔K2↔K1)‟ (Ibid., s.134). Den sidste 3) images defineres som de-

skriptive, til tider gengivet metaforiske, forestillinger (Ibid., s.134-137). Med disse forestillinger 

indfanges de essentielle sider ved lærerens opfattelse af sig selv, undervisningen, situationen 

i klasseværelset eller de faglige spørgsmål. Ved hjælp af disse forestillinger kan lærerens 

viden organiseres inden for relevante områder. 

 

Indholdsbeskrivelsene i begrebet praktisk viden rummer ‟different ways of mediating bet-

ween thought and action‟ (Ibid., s.134). Her ekspliciteres de tre kompetenceniveauers samspil. 

De tre former, der indgår i praktisk viden, har udgangspunkt i K1 niveauets handlingstvang 

og de forestillinger på K2 niveauet, som læreren gør sig om planlægningen. De underliggen-

de strukturer, som ses i practical principles, indebærer, at K2 niveauet må spille sammen 

med K3, fordi de bagvedliggende overvejelser kan stamme fra formelle eller teoretiske syns-

punkter. Samspillet ses desuden ved, at Sarahs viden både er konstitueret af en teoretisk, en 

situationel og en social dimension af undervisningens praksisverden (Ibid., s.129). 

 

Begrebet praktisk viden udgør TK/P. Elbaz benytter ikke en konventionel videnskabelig 

forskningstilgang. Der fokuseres ikke på, hvorvidt Sarahs didaktiske handlinger er effektive, 

hvordan hun tænker i forhold til en speciel teori, ej heller er Sarahs handlinger forudsagt ud 

fra en teoretisk opfattelse. Elbaz analyserede ikke lærerens vidensbase i forhold til en særlig 

teori, men ønskede at opnå indsigt i feltet ud fra en grounded theory tilgang. 

 

3.1.2 Personal practical knowledge 

Connelly og Clandinin (1990) argumenterer i deres undersøgelse af læreres vidensbase for den 

narrative tilgang, fordi den afdækker „the ways humans experience the world‟ (Ibid., s.2). Me-

todisk er de interesseret i at udvikle en frugtbar forskningstilgang for både praksis og forsk-

ning. Lærernes stemme skal høres, de skal ikke blot fungere som objekter, men som medage-

rende subjekter. Den form for ‟collaborative research constitutes a relationship‟ (Ibid., s.4) 

fungerer på linje med venskaber. Målsætningen er, at beretningerne fremstår som „shared 

narrative unity‟ (Ibid., s.3; Clandinin, 1985, s.365). Det centrale er fortællinger og forestillinger. 

Den narrative proces beskrives som indeholdende et helhedsorienteret fokus, der gør det 

muligt at finde frem til, hvad lærerne ved netop uden at forstyrre, rekonstruere, ødelægge 

eller fordreje denne viden. Heri ligger et videnskabsteoretisk statement om at ’avoiding the 
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illusion of causality‟ (Connelly & Clandinin, 1990, s.7) Deres metodologiske tilgang henviser til 

Glaser og Strauss’ tidlige udgave af grounded theory, hvor feltet skal forstås på dets egne 

præmisser og ikke ud fra en objektiv fastsat størrelse eller teoretisk optik. 

 

I det dialektiske samspil mellem forsker og lærer kan forskeren være deltagende i undervis-

ningen i form af „participant observation metodology‟ (Clandinin, 1985, s.365). Her forholder 

lærer og forsker sig til hinanden i et refleksivt og frugtbart samarbejde (Særligt ekspliciteret i 

Clandinin, 1985, s.367). I deres narrative undersøgelser søger de via ‟dialectical research 

methods‟ at styrke samspillet mellem praktiker og forsker, mellem ’action and idea‟, hvilket 

kan ses i relation til samspillet mellem kompetenceniveauerne for didaktisk rationalitet, hvor 

praktikeren kan reflektere over sin handling i kraft af samspillet med forskeren (Ibid.). 

 

Lærerens vidensbase defineres som personal practical knowledge of teaching (Connelly & 

Clandinin, 1990). „ "Personal practical knowledge" is knowledge which is imbued with all the 

experiences that make up a person's being. Its meaning is derived from, and understood in 

terms of, a person's experiential history, both professional and personal’ (Clandinin, 1985, 

s.362). Viden forstås som noget personligt, emotionelt og moralsk, hvilket adskiller sig fra 

det, der normalt forbindes med overvejelser over viden som fænomen. Den epistemologiske 

etikette er derfor TK/P. 

 

Forskernes narrative tilgang er ligesom Elbaz’ at opfange lærerens opfattelse af egen viden, 

som læreren beskriver udtrykt i form af billeder, forestillinger eller metaforer (Clandinin, 1985). 

Lærerens personlige erfaringer og tavse viden tillægges større vægt end de mange andre 

indikatorer, der påvirker lærerens beslutninger og handlinger. ‘…knowledge so defined is not 

found in lists of the contents of teacher education textbooks, workshop outlines, or teacher 

task analysis. These matters, of course, all have their part but such lists, with their catego-

ries of concepts, theories, facts, tasks, properties, and skills, do not define a teacher's per-

sonal practical knowledge. These lists of objective and definable content are leavened by 

one's personal and practical experience, subsumed, as Polanyi would say, in one's "subsidi-

ary awareness" ‟ (Clandinin, 1985, s.362). Set i relation til muligheden for opnåelsen af didaktisk 

rationalitet bliver den teoretiske og faglige viden, der bør ligge til grund for planlægningen 

(K2, K3), gennemsyret af lærerens personlige erfaringer og praktiske oplevelser (hvor bl.a. 

en del foregår i klasselokalet, K1), hvorfor forskningsbaseret eller teoretisk viden nok defi-
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neres som eksisterende, men dog som værende andenrangsviden for læreren. Læreres vi-

densbase består ikke i fagenes faglige faste objektive elementers indhold, men er en viden 

som er ‟experiential, value-laden, purposeful, and oriented to practice. Personal practical 

knowledge is viewed as tentative, subject to change and transient, rather than something 

fixed, objective, and unchanging‟ (Ibid., s.364). En beskrivelse som falder i tråd med samspillet 

mellem K1 og K2, mellem praksisviden og professions-/refleksionsviden, hvorimod et sams-

pil mellem alle tre kompetenceniveauer ikke aktualiseres. 

 

Clandinin og Connellys forskning viser, at erfarne lærere udvikler en viden om skolen og om 

undervisningen som er rytmisk i den forstand, at skolens og undervisningens liv er organise-

ret i en tidsmæssig cyklus, der opleves som meningsgivende. Denne viden udspringer af 

selve undervisningen, K1, men udviklingen af den foregår i form af overvejelser placeret på 

K2 niveau. ‟This knowledge, recollected as they teach (K1→), allows them to cope with 

variations as they reconstruct (→K2) a story already lived out that is appropriate to the 

situations they confront‟ (Clandinin, 1989, s.123). I en undersøgelse af hvordan en novice udvik-

ler sin personlige viden i praksis, viser Clandinin, at en nystartet lærers udvikling af viden 

om skolens cyklus er påkrævet for at kunne fungere som lærer. „As the year progressed, he 

began to develop a rhythmic knowledge of teaching (K2, som udmøntes på K1 niveau). 

There were fewer dilemmas as he learned to know the cyclic ordering of school time. A 

rhythmic knowledge of the experience of teaching that allowed Stewart to "feel" balance 

began to develop‟. (Ibid., s.133). Den rytmiske viden, Stewart har erhvervet i praksis, er en 

viden som gør ham i stand til praktisk set at konstruere undervisningsprogrammer på et ni-

veau uden for klasseværelset, K2, med henblik på undervisning som kan gennemføres i et 

rum, der er præget af handlingstvang, K1. Men hvorvidt Stewart dermed selv kan tillægges 

at have udviklet didaktisk teori og gjort det muligt at udføre kritiske analyser af læreplanens 

mål, indhold og metode, dens konsistens og forankring i virkeligheden samt mulighed for at 

blive realiseret, K3, er jeg knap så sikker på. 

 

Læreres vidensbase skal forstås som en del af det liv de lever, idet deres viden er kropslig-

gjort og indlejret i erfaringer, både professionelt og personligt. ‟When we understand rhythm 

as part of teachers' personal practical knowledge which is embodied, biographical, histori-

cal, cultural, and in their teaching practice, it becomes difficult to detach education from 

life, for education and knowing education are part of life‟ (Clandinin, 1989, s.138). Forskningens 
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resultater peger hen mod Schöns begreb om lærerens evne til at reflektere, evnen til at forstå, 

fortolke og anvende den feedback fra feltet, man arbejder i (Schön, 1983/2006). „Learning to 

teach involves the narrative reconstruction of a teacher's experience as personal practical 

knowledge is shaped through its expression in practical situations‟ (Ibid., s.137). Her bekræftes 

ovenstående overvejelser over, at K3 ikke sættes i spil, eftersom den narrative rekonstruktion 

kun forholder sig til K1 og K2, hvor Schöns tacit knowing-in-action og reflection-in-action 

ses indlejret, idet vi husker på, at refleksion-i-handling indeholder et handlingstidsrum, der 

kan strække sig over minutter, timer, dage, uger eller måneder, hvilket afhænger af aktivi-

tetshastigheden og de situationelle rammer. 

 

Substansen af den viden, lærerne besidder, udgør TK/P. K3 sættes ikke i spil, men man kan 

dog foranlediges til at tro det, eftersom forskningen er meget optaget af forholdet mellem 

lærer og forsker. 

 

3.1.3 Pedagogical content knowledge 

Førend begrebet pedagogical content knowledge kan analyseres, udfoldes Gudmundsdóttirs 

metodologiske argumenter, da hendes engagement har været stort inden for lærertænknings-

forskningen (Syrjälä & Estola, 2005, s.331). På lige linje med Clandinin og Connelly argumente-

res for en narrativ tilgang samt for en dialektisk refleksiv proces mellem læreren og the 

Other6, forstået som forskeren. Udviklingsperspektivet udgør en stor drivkraft bag den narra-

tive tilgang. Hun argumenterer for, at fortællinger kan og bør benyttes som dokumentation i 

bestræbelserne efter at afdække lærerens vidensbase, eftersom de kan være den medierende 

aktivitet mellem ’what people do, say, and think in cultural contexts called „school practice‟. 

Ved at definere undervisning som school practice, udvides ‘the unit of analysis to include 

not just what the teacher does but also what students learn as a result of experiencing school 

practice‟ (Gudmundsdóttir, 1997, s.226). Hun er interesseret i praksis, der fremstår som et resultat 

af undervisning i klasseværelset, en praksis som ses i form af både ord og handlinger. 

  

Den narrative tilgang indfanger de mange og komplekse praksisser, der er i klasseværelset, 

og via den hermeneutiske spiral legitimeres tilgangen som adækvat og videnskabelig bære-

dygtig. Den narrative forskning genopstår i den fortolkende forskningstradition, fordi social-

                                                   

6
 Herefter refereret til som den anden. 
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videnskaben gradvis afviser at lede efter den store endelige sandhed til fordel for beskrivel-

ser af mere lokale processer. Netop forskning om uddannelse har en pligt til at være bedst 

muligt informeret omkring det felt, der forskes i. Som et bærende argument henføres til den 

videnskabsteoretiske forskel mellem at ville forklare og forstå, hvor den narrative tilgangs 

interesse i forståelse finder sin rod i Schleiermachers Hermeneutische Wissenschaften og 

Ditheys Geisteswissenschaften. Argumentationen for den narrative tilgang hentes endvidere i 

den socialkonstruktivistiske lejr, hvor beretninger refererer til den sociale virkelighed og 

fremstår som et kulturelt reservoir af tro, overbevisninger, meninger, ideer og måder at gøre 

og se på, hvorfor ‟Knowledge about classrooms is culturally constructed‟ (Ibid., s.229). 

 

Med henvisning til Bruner beskrives sammenhængen mellem sprog og tænkning som mulig-

heden for meaning-making (1996). ‟Language, however, is not the same as thinking but, in-

stead, creates scaffolds, like narratives, for practicing talk and thereby facilitates the further 

appropriation of language into thought‟ (Gudmundsdóttir, 1997, s.231). Den kulturhistoriske 

forskningstraditions resultater peger på en forbindelse mellem sprog, tanke og handling, hvor 

Vygotskys tilgang kan forklare, hvordan mennesket på det mentale plan udvikler sig i kraft 

af et sociolingvistisk meningssystem, der intellektuelt sker på to planer. Det intermentale 

plan, som foregår mellem mennesker i sociale interaktioner, og det intramentale plan, hvor 

de intermentale processer internaliseres. Dette implicerer, at højere mentale funktioner så-

som tænkning, refleksion eller problemløsning sker i samarbejde med andre i sociale og 

kulturelle sammenhænge, dvs. på det intermentale plan, jf. Dales metaniveau for refleksion 

K3. I den narrative tilgang effektueres den indbyrdes afhængighed mellem sprog og praksis. 

Med henvisning til Taylors language of practice, opfattes sproget som betydningsbærende 

for de særlige kontekster, sproget er et udtryk for. Fx eksisterer skolens vokabular kun i kraft 

af, at det er indlejret i kulturelle meningsfulde aktiviteter i klasseværelset. Ordene har ikke 

altid samme mening for alle lærere eller alle skoler, fordi ordene er applikationer af det soci-

ale liv i den specifikke kontekst. Uden de specifikke aktiviteter har ordene ingen mening, 

kun når vi også taler om, hvad det vil sige fx at lære eller at undervise, skabes der mulighe-

der for at forandre praksis. 

 

Gudmundsdóttirs forskning gør brug af ovenstående metodologi og som elev af Shulman, 

deltog hun i forskningsprogrammet the Knowledge Growth in Teaching. Projektet fremana-

lyserede en essentiel del af lærerens vidensbase defineret som pedagogical content know-
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ledge (PCK) (Gudmundsdóttir & Shulman, 1987, 1989; Shulman, 1987). Forskningsprogrammets per-

spektiv var at lokalisere hvilken form for viden, der er essentiel for at kunne undervise. Cen-

tralt for Shulmans begreb om undervisning er, at formålet med elevernes læring indebærer 

‟how to understand and solve problems, learning to think critically and creatively as well as 

learning facts, principles, and rules and procedures… (…)… the learning subject matter is 

often not an end in itself, but rather a vehicle employed in the service of other goals‟ (Shul-

man, 1987, s.7). Denne forståelse rummer således også et kritisk frigørende formål med samme 

normative perspektiv på undervisning som kritisk konstruktiv didaktik. 

 

I forskningsprogrammet opstod der syv kategorier, som udgør indholdet i læreres videns-

base, hvoraf PCK udnævnes som den ypperste. ‟This body of knowledge is a special amal-

gam of pedagogy and content and makes teachers different from scholars in the field‟ (Gud-

mundsdóttir & Shulman, 1987, s.54). 

 

I et studie sammenlignes en erfaren lærers undervisning og ræsonnementer over undervis-

ningen med en novicelærers, og det viser sig at ‟there is a fundamental difference in their 

command over their subject matter for teaching, or what we call, pedagogical content know-

ledge‟ (Gudmundsdóttir & Shulman, 1989, s.23). Et andet casestudie af to erfarne lærere identifice-

rer vidensbasen som bestående af to strukturer. Læreren benytter en særlig struktur i tilgan-

gen til fagets disciplin, som med udgangspunkt i Schwab kaldes substantive structure. Det er 

bl.a. fagets begreber, som hjælper læreren til at definere og afgrænse, de bruges til at analy-

sere det emne, der undersøges eller arbejdes med i undervisningen. I historieundervisningen 

udgør de substantive strukturer fx disciplinens fokus på fx kronologi, hvor begreber kan 

rumme fx revolution, monarki, demokrati og republik (Gudmundsdóttir & Shulman, 1987). De 

substantive strukturer danner ofte grundlaget for de syntaktiske strukturer, idet de substanti-

ve strukturer afgør, hvad det er videnskabsfolk anser for at være væsentlige ideer at forfølge. 

De syntaktiske strukturer omhandler sandhedsperspektivet inden for disciplinen og udgør de 

operationer, som skelner mellem det, der kan bevises, og det der ikke kan bevises (Ibid., s.59; 

Shulman, 1987, s.9). 

 

PCK sammenkædes af det (fag)faglige aspekt ved det at undervise, content forstås som det 

faglige temas indhold, hvilket rummer overvejelserne over de substantive og syntaktiske 

strukturer, samt den pædagogiske indsigt i, hvordan indholdet bedst formidles. Begge ele-

menter udgør en essentiel del af lærerens vidensbase. I forhold til didaktisk rationalitet ses 
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samspillet mellem de tankemæssige strukturer på K3, K2, der opstår i overvejelserne over 

undervisningsplanlægningen både vedrørende det faglige indhold og den undervisningsmæs-

sige tilgang. Det er denne kombination af viden om det faglige teoretiske indhold, K3, og 

den didaktiske tilgang til undervisningen, K2, som adskiller lærerens viden fra pædagogens 

og fra videnskabsmandens. Empirien viser, at det er muligt at arbejde dialektisk via de tre 

kompetenceniveauer for didaktisk rationalitet, og at lærerne både benytter formal og praktisk 

viden, men at det fordrer en opdragelse i det fags discipliner, læreren underviser i. 

 

I sammenhæng med lærerens vidensbase opererer Shulman med en teoretisk undervisnings-

model som omhandler de pædagogiske overvejelser og handlinger, en lærer må udføre for at 

opnå en udbytterig undervisning (Shulman, 1987; Gudmundsdóttir & Shulman, 1987). Modellen inde-

holder seks processer, og tager udgangspunkt i, at læreren må forstå. Det være sig den tekst, 

det område, den ide eller den disciplin han skal undervise i og om: 1) Processen starter med 

forståelsen af det givne stof, der skal undervises i eller om. 2) Herefter følger en transforma-

tionsproces af teksten, som indeholder en forberedelse af teksten, en kritisk fortolkning og 

analyse. Dernæst en repræsentation af ideer om tekstens fremlæggelse i form af eksempler 

og analogier, demonstrationer og metaforer. Herefter følger en selektion, en udvælgelse af 

undervisningsstrategier og organisering. Den sidste fase i transformationen af stoffet om-

handler tilpasningen til elevens forforståelser, alder, niveau etc. 3) Instruktion er det store 

perspektiv på, hvordan undervisningen i klassen praktisk skal organiseres. 4) Evalueringen 

indeholder både et check af processen under og efter undervisningen. 5) Refleksionen refere-

rer til en rekonstruktion af det hændte og en kritisk analyse af lærerens og elevernes handlin-

ger, ‟grounding explanations in evidence‟ (Shulman, 1987, s.15). 6) Den sidste proces skal sikre, 

at nye forståelser konsolideres, omhandlende både teksten, undervisningen, eleverne, lære-

ren, og hvad der ellers læres gennem erfaringen. 

 

Processen omhandlende lærerens pædagogiske overvejelser over handlinger rummer således 

de to øverste niveauer for opnåelse af didaktisk rationalitet. K2 afspejles i undervisnings-

planlægningens fokus på udførelse, hvor K3 er at finde i refleksionen og de nye forståelser.  

Shulman sammenkæder curriculum overvejelserne med den særlige form for viden, PCK, 

som de erfarne lærere trækker på, en viden som er kendetegnet ved, at læreren formår at 

omforme et fagligt stof for eleven, så det på den måde bliver undervisningsmuliggjort (K1). 

Det er ikke nok at sige, at en lærer blot skal forstå både indhold og formål, da det ikke ad-
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skiller en lærer fra en, der ikke er lærer, idet vi også forventer, at en historiker forstår histo-

rie. „But the key to distinguishing the knowledge base of teaching lies at the intersection of 

content and pedagogy, in the capacity of teachers to transform the content knowledge he or 

she possesses into forms that are pedagogically powerful and yet adaptive to the variations 

in ability and background presented by the students‟ (Shulman, 1987, s.15). Denne beskrivelse 

har samme klangbund som forståelsen for undervisning som et pædagogisk paradoks. Det er 

ikke nok, at læreren besidder en faglig viden, hvis denne viden skal kunne gavne eleven og 

føre til udvikling og læring, da må læreren besidde pædagogisk indsigt. 

 

PCK som vidensform adskiller sig fra de ovenstående studier, der definerer lærerens viden 

som personlig eller praktisk, TK/P. I PCK finder vi, at læreren gennem erfaring (K1) udvik-

ler en viden om, hvordan han skal formidle (K2) stoffet bedst muligt. Hvor content refererer 

til organiseringen af det faglige indhold og pedagogical refererer til de ‟skills regarding the 

transmission of content knowledge organized for teaching‟ (Gudmundsdóttir & Shulman, 1987, s. 

68). Den viden lærerne repræsenterer, har de videreført fra det felt, hvorfra deres faglige ind-

hold kommer, dvs. en disciplin forankret i den konventionelle forskningslogik, TK/F. Måske 

vægtes den faglige disciplin højt i PCK, fordi forskningsprogrammets informanter er high-

school lærere (Gudmundsdóttir, 1991), men dette ræsonnement kan ikke følges helt til dørs, efter-

som Elbaz’ casestudy også foregik i high school7. 

 

Sammenfattende er PCK et udtryk for, at erfarne lærere besidder en særlig viden, som sætter 

dem i stand til at navigere både ud fra deres fags videnskabelige base (K3) og at tænke og 

planlægge dette, K2, samt at præstere en undervisning, som er pædagogisk relevant i den 

pågældende klasse (K1). Substansen i PCK består således både af TK/F og TK/P, hvorved 

Dales kompetenceniveauers samspil realiseres. 

 

Herunder inddrages kort fem nordiske studier, med inspiration fra Krog-Jespersens afhand-

ling. Men kun Krogh-Jespersens studies begrebsfremkomst er detaljeret analyseret ligesom 

de ovenstående (Bilag 2 og 3). 

                                                   

7
 Shulmans fund peger frem mod læreruddannelsesfeltet og i dansk sammenhæng overvejelserne over 

dets fremtidige indhold som en akademisk bachelor grunduddannelse, det går dog udenfor denne 

afhandling at inddrage uddannelsernes studiekonstruktioner. 
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3.1.4 Undervisningens pædagogiske paradoks 

Krog-Jespersens afhandling (2005) 8 har lærerprofessionalitet som omdrejningspunkt. Med 

afsæt i Dales professionsforståelse konkluderer hun, at ‟alle empiriske analyser og teoretiske 

bestemmelser af professionel virksomhed peger på kriteriet: en adækvat videnskabelig fun-

deret vidensbase, der kan sætte den professionelle i stand til at udøve de for professionen 

nødvendige skøn‟ (Ibid., s.295). Hun undersøger, hvordan lærere anskuer og opfatter deres pro-

fession, herunder de ambivalenser moderniseringen af den offentlige sektor skaber, og hun 

belyser hvilken vidensbase, der ligger til grund for den dygtige lærers virke, undersøgt via 

interviews med erfarne lærere 9, der selv vil definere sig som dygtige (Ibid., kap. 1 og 5). Lærer-

ne mener, at en dygtig lærer ‟er interesseret og engageret, optaget af arbejdet, optaget af at 

skabe kontakt til børnene og af at have en fornemmelse af, hvad der rører sig blandt dem 

(K1). En dygtig lærer er også optaget af det faglige og har lyst til, at eleverne lærer noget 

(K2→K3). Og en dygtig lærer må kunne omstille sig og være meget alsidig (K1)‟ (Ibid., s. 

185). 

 

Hun argumenterer for en bredtfavnende videnskabelig vidensbase, hvorpå dele af den pro-

fessionelles skøn hviler, og selvom hun ikke i interviewene med de dygtige lærere ‟kan do-

kumentere, at deres arbejde tager udgangspunkt i en videnskabeligt funderet vidensbase, 

synes deres praksis til en vis grad at være afhængig af en sådan, og en del af dem efterlyser 

en styrkelse af den med henblik på at kvalificere analyser, kommunikation eller handling‟ 

(Ibid., s.296). ‟Svarene viser, at det ikke er hver dag, de reflekterer over dette forhold [den teore-

tiske fundering af deres arbejde]… De fleste vælger – eller formår kun – i begrænset omfang at 

redegøre for aspekter af et sådant grundlag‟ (Ibid., s.187). Hendes argumenter bunder således 

ikke blot i empiri, men i lige så høj grad i et normativt ideal for lærerprofessionen. Hun me-

ner, at K3 sættes i spil, idet undervisningen kræver lærerens indsigt i det pædagogiske para-

                                                   

8
 Jeg tog kontakt til Kirsten Krog-Jespersen pr. mail for at høre hende, om hun mener at udgøre en del 

af lærertænkningsforskningen. Hun svarede: ‟På den ene side beskæftiger min afhandling sig med 

'lærertænkning', mine interview giver jo eksempler på læreres tænkning om deres arbej-

de/undervisning. På den anden side redegør jeg ikke for de teoretiske afsæt for 'lærertænknings' 

forskningen og kan vel således ikke hævde at være inden for lærertænkningsforskningen‟ (mailkorre-

spondance 14.12. 2008). Hendes fokus på læreres vidensbase set i sammenhæng med deres tænkning er 

afgørende for inddragelsen af hendes forskning. 

9
 Men interviewene er ikke sat i relation til observationer modsat ovenstående studier design. 
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doks, hvorfor vidensbasen må rumme både teorien og udførelsen af den i form af den kunst 

det er at navigere i undervisningens paradoksale rum, hvor det teoretiske aspekt klassificeres 

som indsigt. 

 

Nedenfor henvises (med inspiration fra Krogh-Jespersen, 2005 s.19), til tre andre danske undersøgel-

ser og en nordisk, som til dels behandler lærerens vidensbase. Til trods for at deres forsk-

ningsspørgsmål ikke eksplicit afgrænses til en behandling af lærerens vidensbase, så medta-

ges de her, fordi de spørger bredt til, hvad lærerens kompetencer består i. Undersøgelserne 

inddrages kort med henblik på en afklaring af deres definitioner af indholdet i lærerens vi-

densbase (men analyseres ikke særskilt i bilagenes analyseark, 2 og 3). Metodologisk består undersø-

gelserne primært af interviews med lærere eller spøgeskemaer udfyldt af lærere og indebærer 

dermed kun opfattelses-/meningsaspektet af lærerens vidensbase. Kun Lauersens (2003) ind-

drager også handlingsaspektet via observationer.10  

 

3.1.5 Pædagogiske kvalifikationer og menneskelige kvalifikationer 

En undersøgelse af Jacobsen (1989) beskriver læreres forståelse af lærerarbejdet, hvorudfra 

vidensbasen kan defineres som TK/P. Rapporten kom frem til en række relevante temaer i 

forhold til lærerens daglige virksomhed, som vedrører lærernes vurderinger af den undervis-

ning, de modtog på seminariet, hvoraf følgende tre punkter er interessant i nærværende af-

handling, fordi de undersøger indholdet i lærerens vidensbase ud fra lærerens stemme:  

1) Lærerens professionelle identitet klassificeres ved en uskarpt afgrænset kerne med vægt 

på generalistkvalifikationer. ‟Den professionelle identitet har sin kerne og sit indhold i pæ-

dagogiske kvalifikationer og menneskelige kvalifikationer‟, og ikke i det faglige element 

vedrørende de fag, der undervises i (Ibid., s.37). 2) Lærerarbejdets glæder og problemer. De 

vellykkede situationer angår den pædagogiske proces, og disse situationer skaber varme og 

stærke følelser (Ibid., s.48). 3) Lærerarbejdets værdier og mening. Det personlighedsudviklen-

de fremhæves og lærernes beskrivelse af målet med lærerens virksomhed rummer både et 

kundskabsaspekt: at ville give børnene noget viden samt et personlighedsudviklende eller 

dannende aspekt: at sikre at børnene er glade og positive og lærer at respektere hinanden 

(Ibid., s.51). 

                                                   

10
 Per Fibæk Laursen er desuden repræsenteret på ISSATs site med konferenceindlæg (Lauersen, 2007). 
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3.1.6 Midt imellem faglig dygtighed og menneskelige kvalifikationer 

Mottelson (1999) undersøger, hvori lærerprofessionen skal forankre sin faglighed og professi-

onalitet via en undersøgelse, hvor 300 lærere beskriver, hvori kollegaernes dygtighed består. 

Topscorerne af de i alt tretten kategorier er faglig dygtighed, som refererer til boglig viden 

og menneskelige kvalifikationer, som refererer til kontaktformer og indlevelsesevne (Ibid., 

s.38), hvilket altså modsat Jacobsens undersøgelse tilskriver det faglige aspekt en betydning, 

hvorfor undersøgelsen tilnærmer sig samme karakteristisk som PCK. 

 

3.1.7 Lærerens autentiske og personlige engagement 

Laursen (2003) undersøger lærernes syn på undervisning og deres udvikling som lærere. Via 

interview og observationer af 30 lærere opstår der syv delkompetencer, som alle rummer det 

personlige engagement. ‟De har en personlig intention, de inkarnerer deres budskab, de 

viser respekt for eleverne som medmennesker, de arbejder i en gunstig ramme, de samarbej-

der intensivt med kolleger, de kan – til en vis grad – hvad de vil og de tager vare på deres 

egen personligt -professionelle udvikling‟ (Ibid., s.6-7). De dygtige lærere er dygtige i deres 

egenskab af at være autentiske, hvilket udgør kernen i selve den professionelle kompetence. 

Autenticitet er ikke en automatisk følge af at have tilegnet sig et bestemt vidensgrundlag, 

men det har med noget personligt at gøre. ‟Autenticitet er noget unikt, mens professionalitet 

snarere forbindes med at kunne handle i overensstemmelse med almindelige normer og reg-

ler‟ (Ibid., s.11). Med begrebet autenticitet mener Lauersen, at vi må revidere og udvide vores 

opfattelse af ‟hvad lærerprofessionens vidensbase består af. Den må i højere grad rumme 

forestillingen om den personlige intention, engagement og den intuitive ekspertise. Det al-

mindelige begreb om profession og professionalitet er alt for snævert‟ (Ibid., s.15). Vidensba-

sen kan herudfra kategoriseres som TK/P. 

 

3.1.8 Menneskeligt relationsarbejde 

Det nordiske projekt Restructuring nordic teachers, 200211 omfatter blandt andet en inter-

viewundersøgelse af lærernes selvbeskrivelse sat i forhold til de sidste ti års restrukturering 

af skolesystemerne i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Interviewene er analyseret i for-

                                                   

11
 (Klette, K., Carlgren, I., Rasmussen J., Simola, H., & Sundkvist, M.: ’Restructuring nordic teachers: analyses 

of interviews with danish, finish, swedish and norwegian teachers’. Report No. 3, 2002). 
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hold til følgende dimensioner (Krog-Jespersen, 2005, s.28, 29): 1) Undervisning som arbejde: 

Undervisning og opdragelse udgør hjertet i undervisningssituationen. Undervisning refererer 

både til den traditionelle form for kundskabsformidling og til undervisningstilrettelæggelse 

med henblik på, at eleverne opnår læring. 2) Undervisning som profession: Lærerne udtryk-

ker, at faglige kundskaber, sociale og kommunikative kompetencer samt visse karaktertræk 

er væsentlige for deres vidensbase, men formel akademisk træning sættes ikke højt hos læ-

rerne. Deres opgave er at støtte læring, essensen af det, de forsøger at opnå, er god undervis-

ning og opdragelse. 3) Undervisning som mission/ dannelsesopgave: Læreren ser sig selv 

som kundskabsformidler, der støtter elevernes læring sammen med en opfattelse af, at un-

dervisning som menneskeligt relationsarbejde udgør hovedhjørnestenene i forståelsen af 

lærerens opgave. 

 

Ifølge de sidste fire dansk/nordiske forskningsprojekters empiri består læreres vidensbase af 

en blanding af faglig indsigt og menneskelige kompetencer med hovedvægten på det relatio-

nelle, kommunikative og personlige aspekt. Med disse empiriske fund kan indholdet i lære-

rens vidensbase karakteriseres som overvejende TK/P, hvor K1 og K2 hovedsageligt er i 

spil. Dog underkendes K3 ikke, men betones blot ikke som væsentligst. 

 

3.2 Opsummering 

Indholdet i lærerens vidensbase kan defineres som practical knowledge, practical personal 

knowledge, pedagogical content knowledge (PCK) og indsigt i undervisningens pædagogiske 

paradoks. Studiers videnskabsteoretiske afsæt kan udtrykkes ved den forstående forsknings-

type (Launsø & Rieper, 2000), hvorved indsigten er baseret på den udforskedes perspektiv. Heri 

ligger princippet om, at mening er lokaliseret i ophavsmandens bevidsthed. Der søges en 

forståelse for lærernes meninger, sprog og opfattelse i relation til deres didaktiske overvejel-

ser og handlinger, via indlevelse og fortolkning i form af et narrativt, hermeneutisk og ofte 

fænomenologisk afsæt, som desuden kan rumme en grounded theory tilgang til feltet. 

 

Studierne af Elbaz, Connelly & Clandinin gengiver lærerens vidensbase som noget læreren 

tror, forestiller sig, føler, mærker, oplever, reflekterer over og defineres ved begreberne prac-

tical eller practical personal knowledge. De gør brug af Schöns terminologi, hvor viden 

epistemologisk forstås nært knyttet til praksis, TK/P. Sat i forhold til didaktisk rationalitet 
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befinder lærerens vidensbase sig overvejende i en vekselvirkning mellem K1 og K2. Niveau-

et for udvikling og brug af didaktisk teori, K3, er ikke højt vægtet i Elbaz’ studie, snarere er 

teoretisk viden noget underliggende, som ikke har lærerens aktive bevågenhed. Connelly og 

Clandinins forskning beskriver lærerens praksisviden som gennemsyret af kravet om hand-

lingstvang, samt af de personlige og kontekstuelle indikatorer. Derimod hælder begrebet 

PCK og Krogh-Jespersens beskrivelse af lærerens vidensbase mere over i en dialektik mel-

lem det teoretiske og praktiske, hvor vidensbasen både indeholder TK/P og TK/F. På den 

måde sættes alle tre kompetenceniveauer for udviklingen af didaktisk rationalitet i spil, hvor 

altså det metarefleksive niveau, K3, effektueres. 

 

Når den empiriske forskning har påvist, at en betydelig del af den viden lærere besidder, 

TK/P, ofte er tavs og ligger hengemt under svært tilgængelige bevidsthedslag, hvordan er det 

da muligt, at lærerens didaktiske overvejelser og handlinger kvalificeres ud fra et substantielt 

grundlag med en tyngde af evidens, der rummer mere end fornemmelser og følelser? I de 

næste to kapitler undersøges evidensbegrebet i forhold til uddannelsesfeltet, og det analyse-

res, hvorvidt ideen om EBP rummer muligheder for at effektuere K3 niveauet, således at den 

professionelle praksis højnes. Først gives et overblik over evidensbegrebet som det fremstår i 

EB. 

 

 

4 Evidensbegrebets udvikling set i forhold til uddannelsesfeltet 

Evidensbegrebets etymologi og udledningerne heraf skal ses i forhold til dets latinske oprin-

delse. Begrebet evidens et udtryk for klarhed, gennemskuelighed, tydelighed og vished, og 

refererer til det, der er indlysende at se i betydningen evident (Gyldendals Fremmedordbog, 1989). 

Filosofisk set betegner evidens en direkte indsigt modsat en der er formidlet, men det er et 

filosofisk grundproblem, hvorvidt det overhovedet er muligt at indse noget direkte, ikke 

mindst hvad det vil sige. Juridisk benyttes begrebet om bevismateriale i forhold til den an-

klagede, det handler om overbevisning og troværdighed, anderledes forstået i forhold til det 

naturvidenskabelige bevis, som bygger på universelle kriterier for sandhed. Videnskabeligt 

set står evidens for en empirisk funderet indsigt, der kan danne grundlag for en hypotese. 

Ligheden mellem de sidste to er, at enhver hypotese principielt kan modbevises og at de 

processuelle regler er nødvendige. 
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Tre kriterier udgør en gennemgående vurdering af, hvornår noget kan benævnes som evi-

dens: 1) Relevans i forhold til et givet udsagn, 2) Tilstrækkelighed i forhold til anden type 

viden, 3) Sandfærdighed defineret som upartiskhed (Thomas, 2004, s.5). 

 

EB gør brug af den videnskabelige opfattelse af evidens, TK/F. Det indlysende eller tydeligt 

beviselige er blevet et krav til professionsuddannelser udtrykt ved EBP (jf fx KL, 2005), som 

kort sagt handler om, at der skal ligge empirisk videnskabelige beviser bag handlinger, som 

udsiger noget om, hvad der virker, og hvad der ikke virker. Diskussionen omkring evidens 

har bevæget sig væk fra kun at omhandle forskningens verden, hvis stræben altid har været 

at søge efter en beviselig sandhed, til også at omhandle metoder i professionelle praksisser. 

 

4.1 Ideen om den evidensbaserede praktiker 

Evidenspioneren A. Cochrane, grundlæggeren af kravet om evidensbaseret medicin, lancere-

de ideen om EBP, som udvikledes i Cochrane Collaboration, hvis formål er at indsamle og 

vurdere medicinske forskningsresultater samt gøre dem tilgængelige som guide for den klini-

ske praksis i form af systematisk udarbejdede forskningskortlægninger12. Der søges en kon-

tekstuafhængig form for viden som grundlag for udformningen af generelle retningslinjer 

for, hvilke behandlingsformer der skal anvendes ved bestemte sygdomme. Hermed sikres 

det, at patienten får den bedst mulige behandling og ikke bliver offer for en læges tilfældige 

viden og i værste fald manglende viden på feltet. Men A. Cochrane lagde også vægt på, at 

lægens professionelle skøn var afgørende for valget af behandling (Davies, 2004; Mullen & Strei-

ner, 2004; Cochrane, 2009A, 2009B; 2009C).  

 

Campell Collaboration er inspireret af Cochrane Collaboration, og organisationerne har et 

metodisk samarbejde, hvor evidensbasering forstås som det tydeligt beviselige i metodolo-

gisk overensstemmelse med det naturvidenskabelige syn på viden fremkommet ved klinisk 

kontrollerede forsøg. Her er RCT-metoden positioneret som guldstandarden,13 den højst ran-

                                                   

12
 ’Systematic reviews are essential for EBP‟ (Schlosser, Wendt & Sigafoos, 2007, s.138). 

13
 Designet, i et randomiseret kontrolleret forsøg, indebærer opdeling af undersøgelsessubjekter i 

mindst en interventionsgruppe og en kontrolgruppe, med sigte på generalisering (Denzin, Lincoln & 

Giardina, 2006, s.772). 
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gerede og mest troværdige metode i evidenshierarkiet, hvor kvalitative metoder indtager en 

lidet troværdig position. 

 

4.2 Evidensbevægelsens internationale udspring 

Evidensbasering har sit udspring internationalt, hvorfor der er et behov for at erfaringsop-

samle fra de internationale diskussioner, hvor særligt Storbritannien er interessant i europæ-

isk sammenhæng, eftersom udbredelsen af evidensbevægelsen (EB) blev startet via etable-

ringen af Cochrane Collaboration. De britiske erfaringer er interessante i dansk sammen-

hæng, da DCU har et teknisk og metodologisk samarbejde med EPPI-Centre, London Uni-

versity.14  

 

Cochranes visioner for indsamling af den bedst forskningsdokumenterede viden inden for et 

særligt felt har udviklet sig til en regulær EB, der ud over det internationale Cambell Colla-

boration består af fem andre, som også beskæftiger sig med evidens inden for pædagogiske 

spørgsmål:  

 

 

                                                   

14
 EPPI-Centre arbejder intenst med at udvikle tilgangen til produktionen af systematiske reveiws i 

retningen af en metodisk pluralisme samt med visionerne om praksistilknytning (EPPI, 2009A, 2009B, 

2009C). 

Det fulde evidenshierarki 

Niveau Studietype 

1a 
1b 
1c 

Systematiske reviews af RCT. 
Enkeltstående RCT af god kvalitet. 
Kontrollerede, men ikke randomiserede forsøg. 

2a 
2b 

Systematiske reviews af kohortestudier. 
Enkeltstående kohortestudier. Dårlige RCT. 

3a 
3b 

Systematiske reviews over casekontrolstudier. 
Enkeltstående casekontrolstudier. 

4 Caseserier eller kohortestudier eller casekontrol af dårlig kvalitet. 

5 Ekspertvurderinger, konsensuskonferencer, kvalitative designs mv. 
 

 

(Foss Hansen & Rieper, 2007, s.20) 
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De forskellige clearinghouses evidenssyn er varierende, nogle udtrykker et RCT-

favoriserende og metodologisk snævert evidenssyn, hvor hierarkiet er styrende for proces-

sen, andre stræber efter et bredere evidenssyn, hvor viden genereres gennem en pluralistisk 

metodologi, der kan karakteriseres ved en evidenstypologi. Her ses accepten af flere tilgange 

til vidensproduktion, hvor gyldighed også omhandler det at undersøgelsesdesignet må tilpas-

ses de problemstillinger, der ønskes belyst.15  

 

 

 

 

                                                   

15
 Jeg har som medarbejder hos DCU deltaget i forskermøderne vedr. de systematiske reviews. Her 

opfordrer DCU forskergrupperne til at holde sig en evidenstypologisk tilgang for øje i deres belæg for 

vurderingskriterierne. Den smalle evidensoptik som ses hos fx Cochrane, afvises af DCU (Larsen, 

2006) og EPPI-Center (2009E). 

Internationale clearinghouses 

Institutions-
navn  

Startår  Land  
Dækkede -
områder  

Produkt-  
bredde  

Navn på systema-
tisk review  

Metodisk tilgang  

What Works  2002  USA  Uddannelse  Snæver  Intervention Reports  
Ladder of Evi-
dence approach  

Education 
Counts  

2005  
New 
Zealand  

Uddannelse  Bred  
Iterative Best Evi-
dence Synthesis  

Mixed methods 
approach  

Canadian 
Council of 
Learning  

2004  Canada  Uddannelse  Bred  
State of the field 

reviews  

Mixed methods 

approach  

EPPI-Centre  1996  UK  
Uddannelse  
Sundheds-
fremme  

Snæver  Systematic Reviews  
Mixed methods 
approach  

Campbell 
Collaboration  

1999  
Interna-
tional  

Uddannelse, 
kriminalitet og 
ret, social 
velfærd  

Snæver  Systematic Reviews  
Ladder of Evi-
dence approach  

 

(Larsen, 2008, s.4) 
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DCU beskriver, at visionerne for realiseringen af et bredt evidensbegreb ud over en metodo-

logisk bred tilgang også omhandler et syn på viden som foranderligt. ’„Evidence‟ is a much 

coveted ideal - not an absolute phenomenon. „Evidence‟ is not definitive proof. It is a judge-

ment or a conclusion reached on the basis of the best presently available knowledge‟ (Larsen, 

2006). Et review kan skabe overblik over et felt, men også dette felt forandres over tid, hvor-

for denne viden forandres fra at være aktuel i en samtid og til med tiden at være forældet 

grundet kulturelle, institutionelle og samfundsmæssige ændringer. Den forskningsbaserede 

viden er som sådan ikke kumulativ, men må også navigere under et kontingent vilkår, og 

derfor se sig overgået af nye mere tidssvarende undersøgelsers aktualitet. 

 

Et eksempel på en evidenstypologi 

Design 
 
 
Research question  

Qualitative 
research 

Survey Case  
control 
studies 

Cohort 
studies 

RCT Quasi-
experi-
mental 
studies 

Effectiveness 
Does this work?  
Does doing this work better 
than doing that? 

   + + + + 

Process of service delivery 
How does it work?  

+ + +     

Salience 
Does it matter? 

+ + + +     

Safety 
Will it do more good than 
harm? 

+  + + + + + 

Acceptability 
Will children/parents be 
willing to or want to take up 
the service offered? 

+ + +   + + 

Cost-effectiveness 
Is it worth buying this  
service? 

    + +  

Appropriateness 
Is this the right service for 
these children? 

+ + + +     

Satisfaction with the service 
Are users, providers and 
other stakeholders satisfied 
with the service? 

+ + + + + +   

 

Bem. Jo flere krydser jo større udsagnskraft har det pågældende design i forhold til den nævnte problemstilling. 

(Foss Hansen & Rieper, 2007, s. 79) 

 



 

EVIDENS DER VIRKER? 

- en diskussion af hvordan evidens kan kvalificere lærerens pædagogiske praksis 

 

 

 

 

- 48 - 

4.3 Evidensbevægelsens produkt, procedurer og forskningsspørgsmål 

Grundet den pædagogiske forskningseksplosion og forventninger til forskningen er forsk-

ningsoversigter kommet i fokus igen. De metodologiske idealer bag EB’s søgen efter empi-

risk viden om uddannelse udmøntes i den systematiske sammenligningstilgang via systema-

tiske reviews. Intentionen er at identificere og vurdere alle relevante primærstudier inden for 

et givent emne. I indsamlingen af evidens syntetiseres de fundne studier på en måde, som er 

eksplicit, transparent, replicerbar, forklarende og potentielt mulige at opdatere (Davies, 2004; 

Gough, 2004). Syntetiseringen sker på stringent statistisk grundlag via metaanalyse eller via en 

mere narrativ art, som vi kender det fra de kvalitative studiers fremgangsmåder, hvor synte-

sen skabes ud fra dybe genbeskrivelser af de indgåede undersøgelser (Larsen, 2008).  

 

De typer af spørgsmål, der stilles i opdragene til systematiske reviews inden for de nævnte 

institutioner, kan inddeles i seks kategorier. Som nedenstående diagram (Boks 3) illustrerer, er 

effekt den mest stillede spørgsmålstype, som også ses udtrykt i den uddannelsespolitiske 

retorik. 

 

 

4.4 Diskussion og vurdering af universel evidens 

Når der politisk spørges hvad virker? (KL, 2005; MM, 2004, 2005, 17.01), da efterspørges en viden 

af universel karakter. Den uddannelsespolitiske retorik benytter evidensbegrebet synonymt 

 

Typer af spørgsmål i systematiske reviews 

mere end én type kan være repræsenteret i et review 

 

 (Larsen, 2008, s.5)  Undersøgelsen er en analyse over alle (206) systematiske reviews inden for 

uddannelsesområdet produceret før 2008 begået af de ovennævnte institutioner, på nær DCU. 

Boks 3 
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med viden repræsenteret i tal, der overbevisende siger noget om undervisningen fx den øko-

nomiske investering og udbyttet heraf. Accountability tanken er blevet en del af uddannelses-

feltet, som følge af den offentlige sektors modernisering og NPM strømningerne (Klausen, 

1996; Hjort, 2006B; Lauersen et al., 2007). Interessen for at få af vide, hvad der virker inden for 

uddannelse, hvad der forskningsmæssigt kan siges at være evidens for, udtrykkes både glo-

balt og nationalt. Det sås fx på konferencen afholdt af The International Alliance of Leading 

Education Institutes, DPU, 2008. Både undervisningsministerens åbningstale og forskerne 

(DPU, 2008; Quarterley, 2008) henledte opmærksomheden på, at der må stræbes efter det, der i 

McKinsey rapporten (McKinsey & Company, 2007) defineres som indikatorer med særligt fokus 

på what works retorikken.  

 

4.4.1 EBP – transformation fra medicin til uddannelse 

Forestillingen om at sikre patienter, brugere og klienter den bedste behandling er med EB’s 

udvikling rykket fra hospitalsverdenen til også at omfatte socialforsorgen og uddannelsessy-

stemet, hvor ideen om EBP alle steder er til diskussion (AGORA, 2005; Quarterly, 2006). Det be-

gyndte som en tilgang, der fulgte i Cochranes fodspor forherligende RCT-metoden som 

guldstandarden, dvs. at den evidens som får betydning for EBP, rummer en særlig form for 

forskningsviden. Argumentet er, at både den medicinske verden og landbrugsfeltet har gjort 

store fremskridt qua RCT studier, hvorfor uddannelsesforskningen bør lære heraf. 

 

Det startede i Europa i Storbritannien ved den årlige Teacher Training Agencys sammen-

komst, 1996, i form af visionerne om, at lærerprofessionen skulle udvikles til en forsknings-

baseret profession på linje med lægernes (Hargreaves, 1996/2000). Lærerne kritiseredes for at 

handle ud fra følelser og fornemmelser, og samtidigt kritiseredes uddannelsesforskningen for 

at være for fragmenteret, usystematisk og for ikke at tale ud over egne indforståede akademi-

ske kredse, modsat det medicinske felt, hvor lægerne selv agerer forskere i deres egen prak-

sis og dermed baserer deres praksis på viden genereret i forskningen. Hargreaves argumente-

rede for professionen som ‟Teaching as a research-based profession: possibilities and pro-

spects‟ (Hargreaves, 1996/2000, titel), ikke at forveksle med Stenhouses version, som udfoldes i 

kapitel syv. Hargreaves føjer året senere evidensretorikken til ‟In defence of Research for 

Evidence-based teaching: a rejoinder to Martyn Hammersley‟ (Hargreaves, 1997, titel; Hammer-

sley, 1997).  
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Hargreaves’ professionsideal udviklede sig fra at være forskningsbaseret, hvor forskning 

ikke var defineret i form af en særlig metodologi, til at være defineret som evidensbaseret 

forskning, der gør brug af en bestemt form for kausalorienteret metode. Lærerne bør gøre 

brug af ‟hard evidence of ‟what works‟ (Ibid., s.410), med fokus på undervisningens årsags-

sammenhænge og effektivitet: „…research should provide decisive and conclusive evidence 

that teachers do X rather than Y in their professional practice, there will be a significant and 

enduring improvement in outcome‟ (Ibid., s.413). „One can also start with evidence on which 

teacher practices are most effective in the teaching of literacy„ (Ibid., s.410). 

 

I USA har man direkte lovgivet omkring den pædagogiske forsknings metodetilgang.16 Lov-

komplekset No Child Left Behind, 2002, indebærer bl.a., at skolerne skal føre regnskab med 

elevernes præstationer samt bruge scientifically based research som grundlag for undervis-

ningen, hvor videnskabelighed defineres som kvantitativ forskning (Berliner, 2002). Synet på 

hvordan den pædagogiske forskning metodisk skal udføres, fungerer som et politisk sty-

ringsredskab. Også KL beklager forskningens overvejende brug af kvalitative metoder, da 

disse ikke giver tilstrækkelig videnskabelige beviser, hvorfor mere kvantitativ forskning 

efterlyses for at sikre den ‟Manglende evidens i forskningen‟ (KL, 2005, s.10). 

 

What works retorikken og bestræbelserne efter at opnå den bedst tilgængelige viden om best 

practice, i forhold til skole og undervisning ses udfoldet inden for den særlige gren af ud-

dannelsesforskningen, School Effectiveness bevægelsen (SEB), som har bedrevet effektivi-

tetsforskning siden 1980’erne. Hargreaves henviser, i sit forsvar for opbygningen af en ku-

mulativ vidensbase for EBP, direkte til studier udført af SEB forskere fx Mortimer (Hargrea-

ves, 1997, s.411). SEB’s empiriske studier undersøger kausalfaktorerne, som udsiger noget om, 

hvorledes man fremmer undervisningseffektiviteten = læringseffekten, og dermed producerer 

SEB qua sin forskningstilgang den viden, der ønskes som grundlag for EBP. SEB’s stræben 

                                                   

16
 Denne bestemmelse af den rigtige videnskabelighed betegnes som The scientifically based research 

movement, hvis foretrukne metodologi er veldefinerede kausale modeller, som i RCT-metoden. Kriti-

kerne betegner det som metodologisk fundamentalism (Denzin et al., 2006, s.772, 771). 
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efter fremkomsten af universelle indikatorer har samme interesse som EB’s interventions- og 

effektfokus, hvorfor SEB’s forskning beskrives.17 

 

4.4.2 Effektivitetsforskningen giver svar på best practice og what works 

SEB opstod i USA, Storbritannien, Australien, Holland og Hong Kong og er nu også etable-

ret i bl.a. Norge. Man ville påvise, at skolen gør en forskel18, hvilket udfoldedes i projektet 

Fifteen Thousand Hours: Secondary Schools and Their Effects on Children, 1979. Herefter 

har bevægelsen haft betragtelig indflydelse på politiske tiltag, særligt i Storbritannien (Cree-

mers & Reezig, 1999; Reynolds, 1997; Macbeath & Mortimer, 2001; Reynolds, Stringfield, Teddlie & Creemers, 

2002). Flere regeringer indgik fx samarbejde med SEB i udviklingen af cost-effectiveness 

studier. 

 

4.4.3 Universelt perspektiv – effektivitetsfaktorer som kan krydse grænser 

SEB’s mål er at afdække, hvilke undervisningsmetoder, der virker, at finde frem til årsags-

sammenhængene mellem udformningen af henholdsvis skolen som årsag og elevernes præ-

stationer som virkning. Effektivitet henfører til de midler, som mest direkte med færrest ud-

gifter og anstrengelser kan lede hen til en højnelse af elevernes faglige udbytte, defineret ved 

elevernes score på sammenlignelige og centralt stillede tests. Hertil er der udviklet nøglein-

dikatorer, dvs. standarder og måleenheder, som måler eleverne i starten af deres skoleforløb 

samt ved udgangen med henblik på udbyttet. Indikatorerne er forbeholdt faglige, kognitive 

og akademiske målsætninger, og i Storbritannien har de dannet baggrund for OFSTED’s 

indikatorer19. Man søger efter udviklingen af en universel form for evidens for, hvilke meto-

                                                   

17
 Her kan det nævnes, at DCU p.t. arbejder på et skoleindikatorprojekt, kaldet den gode skole netop 

med samme fokus som SEB forskningen og derudover et review som afdækker tests som pædagogisk 

værktøj for lærerens overvejelser (DCU, 2008C, 2008F). 

18
 I 1960-1970’erne konkluderede megen forskning (særligt Colemann rapporten, 1966, Equality of educa-

tional opportunity) at skolen ikke udgør nogen forskel i udbedringen af samfundets skævhed. Det er 

familiens socialøkonomiske og kulturelle kapital, som har den altovervejende betydning for individets 

udvikling og læring. 

19
 Office for Standards in Education, officielt the Office of Her Majesty’s Chief Inspector of Schools 

in England, nøglefaktorerne benyttes, når OFSTED inspicerer skolerne (Hamilton, 1996). 
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der lærere/skoleledere bør anvende for at opnå det optimalt fagligt definerede resultat (Rey-

nolds, 1997; Muijs & Reynolds, 2001A, 2006B; Creemers & Reetzig, 1999; MacBeath & Mortimer, 2001).  

 

Effektivitetsforskningen kritiseres (Elliott, 1996; Hamilton, 1996) for at simplificere uddannelses-

området pga. påstanden ‟one size fits all‟ (Reynolds, 1998, s.28). I 1990’erne udførte SEB et 

omfattende komparativt studie, ISERP-projektet, The International School Effectiveness 

Research Project (Reynolds, et al., 2002), som mener at imødekomme kritikken. Forsknings-

spørgsmålene udtrykker et effektivitetsfokus, men samtidig selekteres der mellem de kon-

tekstspecifikke indikatorer over for de indikatorer, som synes at kunne udsige noget uddan-

nelsesmæssigt universelt (Teddlie, Reynolds & Stringfield, 2002). De universelle dimensioner inde-

bærer svaret på, hvordan man opnår en høj effektivitetsrate (Teddlie, Reynolds, Creemers & String-

field, 2002).  

 

Det konkluderes, at de faktorer, der kan krydse landegrænser, er mange, men samtidigt gør 

man opmærksom på, at der i de faktorer er et underliggende lokalt niveau, som skal tolkes i 

den specifikke kontekst. Fx konkluderes det, at faktoren The quality of the principal be-

grebsmæssig er universel og udsiger noget om en skoles effektivitetsniveau. Men samtidig 

varierer denne indikator i måden, hvorpå den operationaliseres i forhold til den givne kultu-

relle og sociale kontekst i de enkelte samfund. Fx er der væsentlig forskel på, hvordan skole-

lederens rolle udføres og vurderes i de forskellige lande (Reynolds, Creemers, Stringfield & Schaffer, 

2002, s.279). Dette bekræfter den narrative tilgangs pointe ‟Knowledge about classrooms is 

culturally constructed‟ (Gudmundsdóttir, 1997, s.229), at sproget er betydningsbærende for de 

særlige kontekster, og at sproget er et udtryk for det vokabular, der er indlejret i de specifik-

ke kulturelle meningsfulde aktiviteter. ISERP projektets fund stadfæster på den måde, om 

end det ikke er hensigten, at undervisning som fænomen må forstås ud fra den sociale kon-

tekst og dermed ikke blot kan defineres i universelle termer, idet projektet på den ene side 

påviser nogle specifikke universelle indikatorer, der menes at påvirke undervisningens ef-

fekt, men samtidigt gør man som en sidebemærkning det klart, at disse indikatorer opfattes 

og operationaliseres vidt forskelligt alt efter den specifikke kontekst. 

 

4.4.4 Effektiv undervisning – en stræben efter metodén 

SEB anser undervisning for at være en teknologi og anskuer feltet ud fra et ingeniørperspek-

tiv (Reynolds, 1997). Denne simple input/output kausalorienterede logik læner sig op ad en 
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noget forældet adfærdsorienteret læringspsykologi. Fx beskrives stimulus eksplicit som en 

del af lærerens egne spørgsmål til undervisningen, og man søger efter en universel lærings-

teori (MacBeath & Mortimer, 2001). Fx skal læreren tænke over ‟Why, according to behaviourist 

learning theory, are rewards and punishment effective?‟ (Muijs & Raynolds, 2001B, s.56). 

 

Målet er at give læreren viden om undervisningsmetoden, metoden som med sikkerhed vil 

give et positivt læringsudbytte. Samme retorik udtrykt af KL. Reynolds mener, at eleverne 

kun lærer noget, såfremt læreren benytter undervisningsmetoder, der er valide set ud fra et 

forskningsperspektiv. Læreren skal ikke overveje sin undervisning, men benytte sig af alle-

rede afprøvet viden og dermed vide sig sikker på udbyttet af undervisningen (Reynolds, 1998). 

Heri ses den lineære opfattelse af undervisning som en simpel input/output mekanisme. I 

bestræbelserne efter at ophøje den videnskabelige metodes stringenthed, som Reynolds me-

ner læreren mangler, underkendes praktikerens fornemmelse for den enkelte elev på det giv-

ne tidspunkt, i den givne klasse og dermed også lærerens håndtering af undervisningens pæ-

dagogiske paradoks, og hvor er fx undervisningens sociale gyldighed? 

 

Det er problematisk, at forskningsresultaterne kun har fokus på skolens præstationer som 

korreleres med eksamenssucces, ud fra forudbestemte indikatorer, for hermed negligeres 

store dele af den pædagogiske virkelighed. For at dække hele undervisningsfeltet må også 

kommunikationen mellem lærer og elev inddrages, samt mål og indhold i læseplanerne. Net-

op derfor er det kritisabelt, at de involverede lærere ikke høres. Men Reynolds (Ibid.) mener, 

at lærerne først skal inddrages i implementeringsfasen, idet lærerne ikke bidrager med værdi-

fuld viden i processen, men derimod udgør et formidlingsorgan i form af det gode eksempel. 

Lærere anskues som en gruppe, der udefra kan måles og som udefra kan ændres, hvilket så-

ledes bekræfter bevægelsens positivistiske positionering. 

 

4.4.5 Et lineært kausalitetsperspektiv på undervisning og det at drive skole 

Dele af SEB erkender dog, at der ikke er en lineær sammenhæng mellem hypotesen om nøg-

lefaktorernes betydning for elevernes udbytte, men at det afhænger af graden af konsekvens, 

sammenhæng, bestandighed og kontrol i læringsmiljøet som helhed (Creemers & Reetzig, 1999). 

Man er opmærksom på effektivitetsfokussets forsimplende perspektiv. ‟In practice, of 

course, it is often extremely difficult to obtain good measures of the things which one might 
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suppose to matter, especially subtle process factors, motivations, classroom organisation‟ 

(Goldstein, & Woodhouse, 2000, s.356). Fx har forskningen påvist, at lektier nogle gange er en 

udslagsgivende effektivitetsfaktor, men andre gange er det modsatte påvist. Her er kernen i 

det problematiske ved forskningens ensidige fokus på det universelle, samt den lineære 

årsagsforståelse af undervisning og læring. Creemers og Reetzig (1999) nævner selv, at SEB 

bør spørge til, om der er nogle læringsmiljøer, som er effektive for nogle elevgrupper og ikke 

for andre. Men ‟This approach, however, contradicts the theory that some elements of learn-

ing environments are more effective than others, for all students, in virtually all circum-

stances‟ (Ibid., s.117), hvorfor den underminerer den universelle mission og derfor forkastes. 

 

SEB fordrejer hele undervisningens væsen, idet man beskriver det at drive skole parallelt til 

det at drive en virksomhed, hvor input og output beregnes i finanser, og varer transformeres 

til menneskers handlinger og læring idet skolers organisatoriske arbejdsprocedurer sam-

menlignes med procedurerne for eliminering af fejl i lufthavne (Reynolds, 1997, 1998). Her har 

man ikke råd til, at der går noget galt i transporten af menneskeliv, hvorfor særlige rigide 

procedurer følges. De såkaldte High Reliability Organisations (HRO), stiller krav til medar-

bejderne om at kunne genere 100% reliability. Det forbilledlige er, at man arbejder intensivt 

med effektivitetsfokusset for herved at eliminere operationelle fejl på alle niveauer. ‟The 

goals of HROs are few and are explicit. The job of the airline traffic controller is to land the 

plane, nor socially to relate to the pilot. – There is a body of knowledge about practice that 

is codified into - SOPs Standard Operating Procedures – which tell people how to behave in 

the event of any contingency‟ (Reynolds, 1997, s.107). Her ses aspekter af samme forståelse bag 

EBP, idet EB mener at kunne levere generelle standarder for bedste praksis. 

 

4.5 Problematikker i forhold til didaktikeren – et spørgsmål om værdier 

Idealerne bag vidensproduktion, som det udtrykkes af EB, SEB og KL, indeholder en stræ-

ben efter at fremfinde universelle former for organisatoriske og metodiske tilgange til det at 

undervise, hvor lærerens stemme er aldeles fraværende. Målbare kodificerbare input/output 

indikatorer er i fokus i SEB, hvilket går igen i EB’s interventions- og effektfokus. 

 

Set i forhold til den didaktiske reflekterende praktiker, som stræber efter didaktisk rationali-

tet, interesserer EB sig hovedsageligt for at levere interventionssvar til praktikeren, og disse 
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svar rummer da kun dele af to af de fire kundskabselementer, som Dale definerer som nød-

vendige for at højne praksis, nemlig 1) kundskab i de skolefaglige aktiviteter som læreren 

underviser i. 2) Kundskab i fagdidaktik, hvor de skolefaglige aktiviteter sættes ind i en intern 

fagplan med fokus på mål, indhold, metode og vurdering. EB, SEB og KL underkender der-

med hypotesen om, at professionen bør bygge på pædagogik som videnskab. Hvor 3) udgør, 

at kundskab må tage udgangspunkt i et uddannelsesfilosofisk perspektiv, dvs. almendidak-

tikken som omdrejningspunkt, hvor lærerne indbyrdes kommunikerer om grundlaget for de 

skolefag, de underviser i. Og 4) omhandlende kundskab om pædagogikken, som har til opga-

ve at udvikle kriterier for kvalitet i uddannelsen, og forbinder undervisningsteori med kund-

skab, dannelse og opdragelse (Jf. Dale, 1999, s.12,13). 

 

Derfor kan EB’s tilgang til praksis og undervisning tænkes at skabe dilemmaer for den re-

flekterende didaktiker, hvis underliggende værdier for undervisningen rummer mere og an-

det end basale fagfaglige færdigheder. Dilemmaerne opstår i lærerens bestræbelser efter at 

forme eleverne til selvstændige, medbestemmende og kritiske individer, hvilket ikke så let 

lader sig måle i testindikatorer og fastsatte nøglefaktorer, hvorfor ideen om EBP ikke levner 

meget rum for en opkvalificering af praksis, når vi medtænker pædagogikken som professio-

nens videnskabelige grundlag. 

 

Hele præmissen for overhovedet at forstå undervisning og læring som noget, der alene skal 

være effektivt, rummer et særligt syn på skolens opgave. Skoler kan godt prioritere at for-

bedre kvaliteten af undervisning og læring uden at have målet om at minimere læringstiden 

eller at lægge vægten på akademiske mål eller at fokusere på præstation eller resultat. 

 

Objektiveringen og effektiviseringen, som ligger i den lineære rationelle forestilling om 

praksis, matcher højst sandsynligt ikke nogen professionel aktivitet perfekt, fordi professio-

nelle aktiviteter inkluderer mange mål, som skal udføres eller efterstræbes mere eller mindre 

på samme tid. Målene kan ikke udføres til fulde uden, at de kræver en professionel vurde-

ring. Den samme handling kan have mange konsekvenser, nogle ønskværdige andre mindre 

ønskværdige, og disse bliver forskelligt fordelt mellem eleverne, og ofte hersker der stor 

usikkerhed omkring de mulige konsekvenser af de mange strategier. Dog behøver vi ikke at 

underkende effektivitet som en relevant overvejelse i professionel praksis, men vi bør blot 

holde os for øje, at den information, som udgør baggrunden for vurderingen af effektiviteten, 
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ofte ikke er tilgængelig i objektiv form.‟…any such assessment cannot be separated from 

value judgements about desirable ends and appropriate means; not without missing a great 

deal that is important‟ (Hammersley, 2004, s.137). 

 

På sin vis handler det i bund og grund om, hvilke uddannelsesmæssige værdier der skal defi-

nere lærernes kvalitet og således også hvilket indhold, der lægges i kvalitetsbegrebet (Calle-

waert, 2002). Politikernes søgen efter fastsatte målbare indikatorer på, hvorvidt investeringen i 

uddannelsessystemet er optimal, leveres af SEB’s vurdering af effektive skoler, hvor samme 

effektivitetsfokus er at finde i EB. De bagvedliggende værdier kan sammenfattes til et evalu-

eringsperspektiv, hvor kontrol er en værdi i sig selv, hvor læreren opfattes som en operatør i 

et teknologisk overvågningssystem omhandlende elevernes læring20. SEB’s forestilling om at 

skolen skal drives som en lufthavnsvirksomhed udtrykker visionen om skolen som en effek-

tiv teknisk maskine, hvor undervisning sidestilles med økonomisk transaktion. Alt dette stri-

der imod synet på uddannelse og læring som en kompleks størrelse, der udgøres af samspillet 

mellem lærer og elev. Det ensidige fokus på et akademisk udbytte af undervisningen, hvor 

de sociale kompetencer underkendes, udtrykker, at man affinder sig med, at skolen blot skal 

lære børnene at læse, skrive og regne. Værdier som frigørende, selvstændigt tænkende, krea-

tive eller innovative individer er ikke eksisterende. 

 

Vi er gået fra et „language of Education to the Language of Business‟ (McMurtry, 1991, s.210). 

Value for the money er blevet et led i moderniseringen af den offentlige sektor, som klinger 

hult i (ud)dannelsessammenhæng. Den snævre evidensbaserede undervisningstænkning pas-

ser ind i en markedsmodel, der er svær at matche med det pædagogiske systemfelt (Rasmussen 

                                                   

20
 EB og dens politiske tilhængere kan med fordel lære af evalueringens historie, som har bevæget sig 

væk fra det klassiske evalueringsparadigmes positivistiske karakters lineære perspektiv, der de-

finerede evaluering som det at beskrive, måle, vurdere og forklare, hvor fremtiden kunne formes med 

afsæt i en objektiv erfaringsindsamling (Foss Hansen, 2005), og senere udviklede perspektivet til også at 

rumme aktørernes inddragelse. Vi bør desuden være opmærksomme på, at de utilsigtede konstitutive 

virkninger, en evaluering har på mennesker og deres relationer, (Dahler-Larsen, 2006) kan overføres til 

virkningerne af forestillingen om EBP, så vi ikke opnår amerikanske tilstande, hvor læreren teaches to 

the test (Berliner & Nichols, 2007), som følger af forestillingen om, at didaktikeren kan og skal gøre 

brug af metoder, der virker, ergo skaber gode scorer på elevernes tests. Dette lader refleksionen stå 

tilbage, hvorfor eleverne blot bliver undervist i et stof for testens og ikke dannelsens skyld. 
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et al., 2007A). Markedsgørelsen begrænser det pædagogiske felts råderum og ændrer måden at 

tænke skolens rolle i samfundet på, hvilket skaber et dilemma, en krydspressituation for den 

professionelle lærers dømmekraft. Dennes etiske og moralske værdier skal nu konkurrere 

med eller helt tilsidesættes til fordel for en økonomisk væksttænkning (Klausen, 1996). Det 

didaktiske dilemma kan ses i lyset af dannelsestraditionen udtrykt i folkeskolens formålspa-

ragraf, hvor det handler om dannelse af alle sider af personligheden og ikke kun målbare 

kognitive færdigheder. Den reflekterende didaktiker ønsker at skabe gode muligheder for 

intentionel læring, at sikre undervisning med social gyldighed, som omhandler emotionelle 

elementer såsom motivation, entusiasme og engagement og ikke en kortsigtet og efterhånden 

forældet adfærdspsykologisk forståelse af læring som en direkte stimulus, der blot skal akti-

vere noget i individet iboende. 

 

Ironisk nok undergraves argumenterne om, at praksis og policy bør baseres på en videnska-

beligt frembragt evidens, eftersom der ikke fra politisk hold hverken internationalt eller nati-

onalt foreligger videnskabelige belæg for argumenterne (Jf. analyserne i Darling-Hammond & 

Youngs, 2002; KL, 2005). Fx lever OECD’s anbefalinger (UVM, 2004) til den danske folkeskole 

ikke selv metodemæssigt op til idealet om viden i metodologisk snæver forstand (MM, 2005, 

04.04; Krog-Jespersen, 2004). Hovedmanden bag undersøgelsen og medforfatter til SEB forsk-

ningens nøglefaktorer, Mortimer, anser det ikke for problematisk, at der ikke foreligger evi-

densbaseret dokumentation bag anbefalingerne. I overordnede samfundspolitiske spørgsmål 

må man trække på egne erfaringer og dømmekraft (Krog-Jespersen, 2004, citat s.47). Her ligger 

således også kimen til et pædagogisk dilemma, idet man må være opmærksom på, at optik-

ken, det danske skolesystem vurderes igennem, således langt fra er værdineutral. 

 

I forhold til effektivitetsfokusset bag EBP stiller jeg spørgsmålstegn ved, om en effektiv 

skole er det samme som en god skole? Er teknisk effektivitet tilstrækkeligt til at afgøre, hvad 

der konstituerer en god skole? Måske der snarere kræves en anden forståelse for årsagssam-

menhænge, en forståelse som er formet af de værdier, der er indlejret i ideen om uddannelse 

og læring som en kompleks personlig transaktion mellem lærer og elev. Her er tale om en 

årsagssammenhæng med respekt for de uddannelsesmæssige værdier, der ligger ud over 

effektivitet og som kan tænkes at lede til et samfund, hvor mennesker kan ånde og leve og 

ikke blot vurderes ud fra fastsatte rigide kriterier. 
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4.6 Overvejelser over brugen af en metodologisk snæver evidens 

De videnskabelige paradigmatiske forskelle udgør grundlaget for argumenterne for og imod, 

hvorfor og hvordan man overhovedet kan tale om evidens. Med EB’s indtog forelægges en 

særlig form for vidensforståelse. EB’s ophavsmænd repræsenterer en universel evidenstil-

gang, som favoriserer RCT-metoden og rangordner studiernes evidensvægtning ud fra et 

hierarki, hvor de kvantitative metoder tillægges højere værdi end de kvalitative. 

Fortalerne for denne snævre opfattelse af evidens kan defineres i form af de beskrivende og 

forklarende forskningstypers metodik. Her taler man om måling, skalaer, præcision og påli-

delighed, der kontrolleres, isoleres og opdeles og påvises, testes og bevises. Kvalitetskriteri-

erne er de klassiske, at de undersøgte enheder skal være beskrevet eller målt pålideligt, gyl-

dig, præcist og være generaliserbare og relevante. Storskala forklaringer omkring handlinger 

og adfærd som fx SEB’s forskning kan ikke og har ikke til formål at være sensitive over for 

variationerne og kompleksiteten i de sociale regler og forventninger, igennem hvilke beslut-

ninger og handlinger gøres forståelige, hvorfor disse designs har deres begrænsninger. Dog 

bør man ikke blot kategorisk afvise at ville vurdere menneskelig handling. Man kan godt 

udsige noget generelt om mennesket blot ikke i generaliserbarhedsterminologien.  

 

Man må være opmærksom på, at når man udsiger noget om en særlig interventions betyd-

ninger, så skal der tages højde for den særlige kontekst, denne skal indgå i. Her er også lære-

rens professionelle bedømmelse medbetydende for, hvorvidt den generelle regel kan følges i 

den specifikke undervisningstime. Når man taler om evidens inden for undervisningspraksis, 

opstår spørgsmålet omkring det meningsgivende i en kalkuleret, intentionel forståelse og 

tankegang, hvilket kan siges med Polanyis berømte beskrivelse af det irrationelle i at lære at 

cykle. Det er ej heller i klasseværelset, at den teoretiske eller bevidste viden altid er brugbar 

endsige effektiv. Som teacher thinking forskningen fastslår, er den praktiske viden, TK/P, 

som læreren besidder, ofte et udtryk for tavs viden. Det være sig at skabe øjenkontakt, eller 

god stemning med ægte latter, at udvise omsorg eller skabe tryghed, måden man omgås eller 

stiller spørgsmål på til hver enkelt elev i klassen. 

 

Man kan derfor stille spørgsmålstegn ved tanken bag EBP i kraft af EB’s ensidige forestil-

ling om overførelsen af formal viden til et felt, som gør brug af praktisk viden, hvor farerne 

ligger i opprioriteringen af en særlig forskningsgenereret evidens, samt i opprioriteringen af 

forskningsproduceret viden i det hele taget frem for andre kilder, særligt praktikerens profes-
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sionelle erfaringer. Validiteten af den påståede viden er berettiget lige så meget af den eks-

terne test i praksis, som af det forskningsmæssige metodologiske design. EB bør således tage 

ved lære af evalueringens historie, som har udviklet sig meget siden det klassiske positivisti-

ske evalueringsparadigmes lineære logik.  

 

I lyset af evidens tror politikerne på, at en særlig bestemt politik vil kunne forudsige sikre 

resultater, hvorfor forskningen må kunne indikere, hvilke konsekvenser der vil følge som 

resultat af bestemte politikker. Men problemerne med at ville forudsige noget omkring kom-

plekse sociale områder er for det første, at kontekst ændres, når de individer, hvis handlinger 

skal forudsiges, bliver opmærksomme på hensigten, jf. evalueringers utilsigtede konstitutive 

følger. Og for det andet deler sociale og naturlige systemer den fællesstruktur, at intet er 

lineært, og det er derfor umuligt at forudsige de millioner af interaktioner, der foregår i 

kommunikationen i klasseværelset. For at kunne forklare menneskelige handlinger kræves 

viden om intentionerne og motiverne og ikke årsagerne som generelt forstået. Intentioner og 

motiver skal derudover også ses og forstås ud fra den sociale kontekst, som er styrende for 

de intenderede handlinger og som derfor vil blive fortolket af andre på en særlig måde. For at 

opnå indsigt i menneskelige handlinger er det derfor nødvendigt at forstå de sociale regler, 

hvorigennem den sociale omgang finder sted, som fx den narrative tilgang plæderer for. Jeg 

argumenterer derfor for at inddrage forstående og handlingsrettede forskningstyper i min 

søgen efter en brugbar evidens for praksis (Launsø & Rieber, 2000). 

 

Hvis ideen om EBP skal have sin berettigelse set i forhold til den reflekterende didaktiker og 

i forhold til dennes vidensbase, så må evidensforståelsen nødvendigvis inddrage det, at lære-

ren sættes i stand til at reflektere over teori i forhold til den specifikke undervisningskon-

tekst. Men hvordan er det muligt? Kan evidens være kontekstfølsom? Næste kapitel under-

søger, hvorvidt en evidenstypologisk tilgang, i den brede form som DCU plæderer for, tager 

højde for det kontekstspecifikke, og hvorvidt denne tilgang muliggør en effektuering af K3 

niveauets metarefleksion over teori og forskning i relation til praksis. 
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5 Analyse – evidens ud fra en metodologisk bred optik 

Den aktuelt hastigt voksende litteratur omkring evidens inden for uddannelsesfeltet viser, at 

der sondres mellem flere forskellige former for evidens (fx Thomas & Pring, 2004; AGORA, 2005; 

Moos et al, 2006; Rieper & Foss Hansen, 2007). 

 

Ophøjelsen af de kvantitative tilgange til vidensproduktion indlejret i evidenshierarkiet op-

fattes ikke som enestående valid. Særligt pointeres det, at når dette begreb om sandhed over-

føres til andre fagfelter, må evidensbegrebet også antage karakter af det særlige genstands-

felt, man forsøger at genere viden omkring. Stridspunktet ligger ikke så meget i, hvorvidt 

praksis kan forbedres eller formes i kraft af informeret viden, gerne genereret via forskning, 

men striden ligger i styrken og de betydninger, der tillægges særlige former for evidens, som 

menes at understøtte den uddannelsesmæssige praksis. „Evidence may take different forms, 

and be valued differently, in different places – in the legal system, in the natural sciences, in 

medicine, in the humanities‟ (Thomas, 2004, s.1). 

 

Alle videnskabsfolk har et særligt felt og metodologiske traditioner, som de opererer inden 

for, men der arbejdes også med tilfældig og personlig opstået viden, fordi der er i søgen efter 

ny viden skal mere til end metodologi.‟The process of evidence generation is situated within 

the context, practices and thinking patterns of its creators‟ (Eraut, 2004, s.92). I den forstand 

har læger og lærere en del til fælles med videnskabsmanden, idet de også arbejder på egen 

hånd og samtidig som del af et fællesskab, hvorfor de trækker eklektisk på mange former for 

information. Intuition kan dermed også forstås som evidens, som dog med Chisholms skala 

(Boks 2, s.23) vil få svært ved at opnå en stærk bevisførelse, men intuition kan udgøre en evi-

densform, eftersom praktikeren også må operere uden for en teoretisk ramme i en søgen efter 

viden, som handler om at lege med de forskellige dele af hverdagens viden og dermed gøre 

en opdagelse om, hvad der virker. Fx var evidensen bag Wright brødrenes opfindelse af fly-

vemaskinen ‟observation, trial and error, and from noting the trials and tribulations of oth-

ers; the evidence of its success came from the fact that it flew – no more and no less. No 

randomized controlled trials were necessary‟ (Thomas, 2004, s. 2-3).  

 

Både internationalt og nationalt har diskussionen omkring evidensbegrebet og brugen af det i 

uddannelsessammenhænge været polariseret og noget hektisk (Eraut, 2004; Elliott, 2004; Ham-

mersley, 1997, 2004; Hargreaves, 1996/2000; Berliner, 2002; Borgnakke et al., 2006; Krogh-Jespersen, 2005; 
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Schou, 2006, Unge Pædagoger, 2006). Inden for dansk uddannelsesdebat har man gjort opmærksom 

på vigtigheden af videnskabernes egenart og deres forskellige genstandsfelter ved at skelne 

mellem en global og lokal evidensopfattelse. Global evidens fremstår epistemologisk set 

som TK/F ‟generaliseret på baggrund af undersøgelser af tilstrækkelig ensartede fænomener 

i tilstrækkelig ensartede kontekster‟ (Moos et al., 2006, s.29), dvs. en evidensform som har en 

snæver metodologisk tilgang. Lokal evidens derimod henfører til udviklingen af ‟metoder og 

teorier, der kan bruges til at begribe og analysere, hvad der foregår i forbindelse med kon-

krete læreprocesser og uddannelsesforløb‟ (Ibid, s.29). Denne skelnen ses også i Hastrups 

beskrivelse af objektviden, som ’knytter sig til objekter, baserer sig på objektivering og selv 

bliver et objekt.‟ Heroverfor står relationsviden, en vidensform som ‟knytter sig til relationer 

mellem objekter, mellem objekter og personer og mellem mennesker indbyrdes, som ikke kan 

ses, men må interpoleres, og det knytter sig til den viden, der opstår intersubjektivt, fx på 

seminarer eller i undervisningstimer, hvor der opstår nye indsigter mellem deltagerne, og 

hvor selve vidensobjektet ændrer sig i processen‟ (Hastrup, 2004, s. 10). Epistemologisk define-

ret som TK/P. 

 

Også Eraut skelner imellem forskellige former for evidens, hvor de to første omhandler 

TK/F og den sidste TK/P. ‟1. Research-based evidence from published research that satisfies 

the critical reviews of that area of research. 2. Other scientific evidence generated by a 

process involving scientific procedures with a proven record of producing valid and reliable 

results. 3. Practice-based evidence from professional practices recognized by the relevant 

profession and performed in accordance with the criteria expected by the relevant experts 

within that profession‟ (Eraut, 2004, s.92). Hvor den praksisbaserede evidens rummer lærerens 

‟professional experience‟ (Hammersley, 2004, s.135). 

 

De forskellige opfattelser og brug af begrebet evidens skaber en spraglet mosaiklignende 

overflade, som afspejler begrebets flertydighed. Det er nemlig væsentligt at skelne mellem 

forskellige former for viden og samtidig at være opmærksom på at vurdere disse ud fra for-

skellige kriterier. Vedrørende evidens i pædagogiske sammenhænge bør validiteten også 

omhandle en vurdering foretaget af feltets aktører. I tilfældet undervisning må den eksterne 

validitet hentes ved at inddrage lærerne, fordi det er den sociale proces, der afgør kvaliteten, 

og som bekræfter beviset. Hvornår der kan siges at være tilstrækkelig evidens for en påstand, 

bliver således en social vurderingsproces. Ved brugen af Erauts begreb praksisbaseret evi-
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dens anerkendes praktikerens professionelle erfaringer, opfattelser og begrebsbrug, og der 

åbnes op for en tilgang til evidensgenerering, der kan sikre validitet både internt og eksternt. 

Måske det var, hvad A. Cochrane henførte til ved at pointere lægens professionelle skøn som 

afgørende for valget af behandling.  

 

Eftersom DCU (2006; Larsen, 2008) plæderer for en metodologisk bred evidensproduktion ana-

lyseres det, hvordan centeret realiserer dette, og hvordan praksisviden inddrages både i form 

af studier, hvor lærerne høres, og i form af inddragelse af praktikere i reviewprocessen. 

 

5.1 DCU's udførelse af et bredt evidenssyn 

Analysen stiller følgende spørgsmål: 

1. Hvordan defineres DCU’s evidensbegreb? 

2. Hvordan realiserer DCU dets tilslutning til en metodologisk bred evidenstilgang?  

3. Hvordan vægtes praksisdimensionen i DCU’s evidensproduktion?  

4. Kan en sådan produktion af evidens være med til at højne læreres praksis, set ud fra et 

didaktisk rationelt perspektiv? 

 

Følgende dokumenter analyseres med henblik på en afklaring af ovenstående forhold: Nota-

tet Etablering af Forum for uddannelsesforskning og Clearinghouse (DPU, Ministeriet for Viden-

skab, Teknologi og Udvikling & Undervisningsministeriet, 2006). DCU’s konceptnotat (2006). DCU har 

p.t. (efterår/vinter 2008) publiceret to evidensprodukter: Skandinavisk forskningskortlægning 

over året 2006 i institutioner for de 0-6 årige udarbejdet for EVA (Kampmann et al., 2008), og et 

systematisk review refereret til som lærerkompetence review, udarbejdet for det norske un-

dervisningsministerium (Nordenbo, Larsen, Tiftikci, Wendt & Østergaard, 2008). 

 

På baggrund af spørgsmål, som opstod som følge af dokumentanalyserne, og som følge af 

den indsigt jeg har opnået via mit arbejde som studiemedarbejder hos DCU, har jeg foretaget 

et semistruktureret gruppeinterview med DCU’s videnskabelige assistenter og enkeltinter-

views med DCU’s souschef og en ekstern reviewformand (Bilag 9, Interviewovervejelser, bl.a. 

interviewguide, temaer, transskriptionsvalg). Interviewrækken udgør et supplement til dokumentana-

lyserne og har til hensigt at belyse, hvordan DCU håndterer udfordringerne i arbejdet med at 

virkeliggøre ambitionerne om en bred evidensproduktion, samt hvilke forestillinger centeret 
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har om praksisdimensionens rolle i evidensproduktionen. Her ses der på, hvorvidt TK/P an-

erkendes som en vidensform på lige fod med TK/F. Henvisninger til og citater fra interview-

ene er indsat der, hvor de bidrager med tilføjelser til dokumentanalyserne (Bilag 10, Transskrip-

tion). Arbejdsprocedurerne i evidensproduktionen refereres her kort, eftersom de indgår som 

en del af analysen, og derfor vil blive refereret til. 

 

5.2 Arbejdsprocedurerne i en evidensproduktion 

Evidensproduktionen har en ekspliciteret fremgangsmåde, hvor DCU læner sig op ad EPPI’s 

procedure (Gough, 2004). De er dog lidt forskelligt beskrevet i DCU’s konceptnotat (2006) og i 

DCU’s p.t. to publicerede publikationer (Nordenbo et al., 2008; Kampmann et al., 2008). Herunder en 

samlet opsummering: 

 Protokol: Reviewspørgsmålet defineres som en del af reviewets protokol indeholdende 

en specifik metodologi for, hvordan reviewet skal udarbejdes, bl.a. defineres inklusions-

kriterier, som fastsætter, hvad der betragtes som data til brug i reviewet. Den overordne-

de begrebsmæssige teoretiske ramme for reviewspørgsmålet fremstilles og er sammen-

hængende med det stillede reviewspørgsmål og skal bruges til søgestrategien og i vurde-

ringen ved inklusions- og eksklusionskriterierne. Her skiller DCU sig ud fra EPPI, idet 

DCU ikke inkluderer eventuelle brugere, praktikere, borgere. 

 Søgning af studier: En søgestrategi for hvilke søgestrenge, der skal benyttes i de relevan-

te elektroniske databaser defineres. Det sker med afsæt i den begrebsmæssige ramme.  

 Screening: Studiernes abstracts vurderes ud fra de definerede inklusions- og eksklusi-

onskriterier. Her kan studier med en særlig metodologi ekskluderes, men kun såfremt 

protokollen for eksempel begrænser reviewet til én bestemt metode, da sorteres alle an-

dre typer af undersøgelser fra i denne fase. 

 Data ekstrahering: De inkluderede studier genbeskrives, hvor studierne kvalitetssikres, 

vurderes og gives en evidensvægtning, som fører til en afgørelse af, hvorvidt de skal 

indgå i den endelige syntetisering. 

 Syntese: Der findes flere forskellige måder at syntetisere viden på. Fremgangsmåden 

afgøres af, hvilke type studier der opnår middel eller høj evidensvægtning. 
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5.3 Notat om strategi for dansk uddannelsesforskning  

I notatet Forum for uddannelsesforskning og Clearinghouse (DPU, Ministeriet for Videnskab, 

Teknologi og Udvikling & Undervisningsministeriet, 2006), sættes DCU, sammen med det rådgivende 

organ Forum for uddannelsesforskning, i centrum for løsningen af de udfordringer, som 

dansk uddannelsesforskning står overfor. Der ønskes en større vægtning af ‟systematisk vi-

dendannelse og vidensudnyttelse‟ (Ibid.s.1), det ønskes, at investeringerne i uddannelsesforsk-

ningen skal øges, fordi samfundet er i en ‟situation hvor kompetenceudvikling og læring er 

helt afgørende konkurrenceparametre i globaliseringen‟ (Ibid., s.1). Her har etableringen af 

Forum og DCU fået en central rolle i koblingen af de fire sfærer (Boks 4, nedenfor): 

 

 

 

Der skal skabes sammenhæng mellem research og development, forstået som en gensidig 

proces. ‟Forskningsresultater skal omsættes og afprøves i konkrete udviklingsprojekter og 

forsøg, og samtidig skal resultater af lokale erfaringer indsamles og inspirere forskningen‟ 

(Ibid s.1). Det skal sikres, at ‟forskningsresultater anvendes i forhold til konkrete uddannelses-

sammenhænge, herunder i uddannelsespolitikken, i uddannelsesplanlægningen og i under-

visningen‟ (Ibid s.1). Forum skal sikre ‟en bred forankring og implementering af eksisterende 

viden‟ (Ibid s.6), og skal således pege på områder ‟hvor der ønskes en styrkelse af den danske 

forsknings- og udviklingsindsats‟ (Ibid. s.6). Forums årlige konference vil bl.a. ‟Bidrage til 

implementeringen af den forskningsbaserede viden…(…)… Det vigtigste formål med konfe-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(DPU, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling & Undervisningsministeriet, 2006, s.1) 
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rencen er at sikre vidensdeling og vidensimplementering‟, samt at ’vurdere behovet for sær-

lige initiativer i formidlingen af forskningsbaseret viden og ‟best practice‟ til beslutningsta-

gere og praktikere‟ (Ibid s.6). 

 

Disse visioner beskrives også som DCU’s arbejdsområder. Den brede forankring ses i kraft 

af inddragelsen af både forskning og udviklingsarbejder, hvor DCU dels skal ‟medvirke til at 

kvalitetsvurdere og synliggøre internationale forskningsresultater (herunder danske), dels 

opsamle og kvalitetsvurdere erfaringer fra udviklingsprojekter‟ (Ibid., s.6). Kvalitetskriterier-

ne, herunder metodologi er ikke ekspliciteret, men der henvises til Cochrane og Cambell 

Collaborations som foregangsinstitutionerne. I forhold til formidlingsdelen skal DCU ‟bi-

drage til, at den evidensbaserede viden formidles til uddannelsessektorens praktikere‟ (Ibid., 

s.7). Formidlingen sker i form af ‟anbefalinger om ‟best practice‟ til relevante netværk af 

politikere, embedsmænd, undervisere og andre praktikere‟, hvor netværkene skal ‟sikre im-

plementeringen af de reviewede forskningsresultater i nationale og regionale brugerorgani-

sationer og institutioner. De er således et vigtigt kommunikationsmæssigt bindeled mellem 

den forskningsbaserede viden og den praktiske anvendelse og udviklingsaktiviteter‟ (Ibid., s.7). 

Formidlingsnetværkene er initiativnedsat af DCU ‟kan fx bestå af repræsentanter fra forsk-

ningsinstitutioner og CVU‟ernes videnscentre, undervisere og skole- og institutionsejere‟ 

(Ibid., s.7).  

 

Opsummerende vægter Forum-notatet inddragelse af både forskning og udviklingsarbejder, 

hvor vidensgenerering foregår som en dialektisk proces, hvorfor DCU som evidensproducent 

umiddelbart favner bredt. Der stilles ikke metodologiske krav til de inkluderede undersøgel-

ser og ej heller til, hvordan de skal kvalitetssikres, men da der refereres forbilledligt til Coch-

ranes og Cambells evidenshierarkiske tilgang, snævres tilgangen snarere ind. Eftersom prak-

sisdimensionen kun er repræsenteret i form af deltagelse i de eventuelle implementerings- og 

formidlingsnetværk, bliver den dialektiske samspilsintention mellem alle fire sfærer, som 

boks 4 ovenfor illustrerer, svær at realisere. Praktikerne fremstilles i rollen som udførende, 

hvorfor notatet må opfattes som top-down styret, og som et udtryk for RDD, research, deve-

lopment og dissemination, i overensstemmelse med ideen om EBP i snæver forstand. 
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5.4 DCU’s konceptnotat – visioner for en bred metodologisk forankring 

DCU’s konceptnotat (2006) henviser ligesom Forum-notatet til, at både forskning og udvik-

lingsarbejder kan være kilder til skabelse af evidens om uddannelsesforhold. Men modsat 

Forum-notatet udtrykkes ikke en evidenshierarkisk tilgang. DCU står som tilhænger af et 

metodologisk bredere clearinghouse og beskriver EPPI-Centers evidensproduktion som væ-

rende DCU’s foregangsmænd. ‟Det danske clearinghouse for uddannelsesforskning vil som 

udgangspunkt arbejde med flere metoder, der tillader inddragelse af både kvalitative og 

kvantitative studier‟ (Ibid., s.8). Ekstern reviewformand på lærerkompetence reviewet Jens 

Rasmussen udtrykker, at en sådan metodologisk bred tilgang er udfordrende, ‟det skaber 

vanskeligheder med sådan en definition af bredde og tilgang. Der er simpelthen forskellige 

kriterier, der gør sig gældende, når man driver egentlig metodisk kontrolleret forskning i de 

forskellige måder, man kan gøre det på, og så forsøgs- og udviklingsarbejde, der i langt 

højere grad baserer sine resultater på de erfaringer, man har gjort sig mere eller mindre 

systematisk organiseret‟ (Bilag 10, Interview, s.29).  

 

5.5 DCU’s konceptnotat – visioner for praksisforankring  

Evidensproduktet er kun en succes, såfremt det efterfølges af en handlingsændring inden for 

praksis, forskning eller politik, hvorfor evidensen ‟skal gøres tilgængelig for og opleves som 

vedkommende af forskellige målgrupper…(…)… Derfor er samarbejde med pædagogiske 

praktikere og policymakere om brug af clearinghouse‟s reviews vigtig‟ (DCU, 2006, s.13). 

 

Praksisniveauet skal være en del af hele processen. ‟For at følge resultaterne mest muligt på 

vej skal clearinghouse konstant være i kontakt med nøgleaktører (primært praktikere) og 

inddrage disse aktivt i processer, der løber parallelt med og er knyttet til de enkelte reviews. 

Forankring i praksis vil ikke kun ske, efter at review processerne er afsluttet. Clearinghouse 

vil opbygge netværk, der skal hjælpe til at identificere reviewspørgsmål, og som løbende kan 

forholde sig til udbuddet af produkter‟ (Ibid., s.13). Dog står der intet om denne inddragelse af 

praktikere i udarbejdelsen af selve protokollen og reviewspørgsmålet tidligere i konceptnota-

tet (Ibid., s.9)21. Men ikke desto mindre benyttes Elliotts begreb erfaringsbaseret evidens, 

                                                   

21 Dette adskiller DCU fra EPPI’s praksistilknytning (Gough, 2004). Jeg deltog som DCU’s medarbejder i efter-

året 2007 ved et besøg hos EPPI-Centre. Her berettede EPPI om erfaringer med inddragelsen af praktikere funge-
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hvormed TK/P anerkendes. Via dialektikken mellem viden genereret dels i forskningen og 

dels i praksis vil DCU forsøge at sikre den eksterne validitet. ‟Inddragelse af praktikere vil 

også ske under reviewprocesser som en metode til at skabe dialog mellem den viden, forsk-

ningen har akkumuleret, og den viden, praktikere har akkumuleret. Denne proces skal hjæl-

pe til at teste soliditeten af reviewets konklusioner set fra et praksisperspektiv. Man kan be-

tragte det som en form for ”grounding” af resultaterne ud fra en antagelse om, at det i sig 

selv er vidensskabende at efterprøve korrespondance (eller mangel på samme) mellem vi-

denskabelig evidens og erfaringsbaseret evidens‟ (Ibid., s.9).  

 

Praktikernes inddragelse i formidlings- og implementeringsdelen skal sikre den bedst mulige 

handlingsændring i praksis, og man vil bl.a. arbejde med ‟fokusgrupper for at teste formid-

lingen af resultaterne‟ (Ibid., s.9), samt med ’forskellige formidlingsprodukter tilpasset for-

skellige målgrupper i forbindelse med offentliggørelser af resultaterne af reviews. Der kan 

også arbejdes med forskellige formidlingsformer til samme målgruppe, fx både skriftlige 

produkter og konferencer mv.‟ (Ibid., s.13). Det er DCU’s vision, at de producerede reviews 

bliver genstand for debatter på DCU’s hjemmeside, hvor målet er at ‟at fremme vidensbase-

ringen af den pædagogiske praksis i Danmark‟ (Ibid., s.13,14).  

 

Konceptnotatets visioner for praksisforankring udtrykker således en dialektik mellem forsk-

ningens empiriske undersøgelser og praktikernes erfaringer, og herved åbnes mulighederne 

for en opkvalificering af praksis. 

 

5.6 DCU’s evidensproduktioner 

5.6.1 Kategorisering af reviews
22

 

Skandinavisk forskningskortlægning har ikke noget overordnet spørgsmål. Det er en deskrip-

tiv forskningsmapping, hvor ‟opgaven har været at udarbejde en forskningskortlægning og 

                                                                                                                                                

rende både som medforskere, medskribenter og som opdragsgivere til reviewspørgsmålet (Andrews, 2004, s.65). 

Man forsøger herved at sikre den eksterne validitet hos praktikere. Et review over hvordan systematiske reviews 

opfattes af praksis stadfæster, at hvis EPPI’s værktøj skal udgøre et potentiale i udviklingen af ev idens, der virker 

i praksis, da er praktikernes inddragelse i processen stærkt påkrævet (Cordingley, Bell, & Rundell, 2003, s.20). 

 

22
 Jf. kategorierne i Larsen, 2008, s.5 
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forskervurdering af al relevant og kvalificeret forskning på området fra året 2006 i Dan-

mark, Norge og Sverige‟ (Kampmann et al., 2008, s.11). 

 

Lærerkompetence reviewet kategoriseres som et effektorienteret systematisk review, 

eftersom spørgsmålet lød: ´Hvilke dimensjoner ved det pedagogiske personalets manifeste 

kompetanser i barnehagen og skolen kan gjennom effektstudier påvise å bidra til læring hos 

barn og unge?‟ (Nordenbo et a., 2008, s.18).  

 

5.6.2 Søgeprocessen og screeningsfasen 

I forhold til søgeprocessen for begge produktioner forholder denne analyse sig ikke til selve 

søgestrengenes indhold, men kan konstatere, at man 1) har søgt bredt for at fastholde den 

faglige bredde, hvor også forskergruppernes medlemmer, førende skandinaviske forskere 

inden for feltet, har bidraget til protokollens indhold samt valg af søgeordene. At man 2) har 

udført søgninger i relevante pædagogiske databaser, som måtte dække feltet og herved har 

opnået dækning ud over den angloamerikanske forskning, hvilket selvfølgelig kun er aktuelt 

i forhold til lærerkompetence reviewet.  

 

Særligt hæfter jeg mig ved, at man i søgefasen ikke har fastsat et krav til forskningsmetoden, 

som følger evidenshierarkiets standarder. Studierne kan godt ‟være rapporteringer fra 

forsøks- og utviklingsarbeider eller evalueringer‟ (Ibid., s.23). Dog kan afhandlinger som ind-

går i uddannelsesforløb under PhD niveau ikke inkluderes. ‟Ved ‟forskning‟ forstås primær 

forskning, der er afrapporteret i overensstemmelse med sædvanlige forskningsmæssige 

fremgangsmåder med det formål at afdække ekspliciterede forhold‟ (Kampmann, et al., 2008, 

s.13). Allerede i screeningsfasen vil fx Cochrane og Cambell ekskludere studier, som ikke 

lever op til evidenshierarkiets guldstandard, men denne tilgang følges ikke af DCU, som det 

ses i fuldtekstscreeningen, hvor ‟rapporter fra evaluering eller fra forsøk ikke er ekskludert. 

I det hele tatt er den forskningsmessige kvaliteten ikke en del av beslutningsgrunnlaget for 

inklusjon/eksklusjon‟ (Nordenbo et al., 2008, s.28; Kampmann et al., 2008, s.18). Begge reviews udvi-

ser således både i udgangspunktet for søgestrengene og ved defineringen af inklusionskrite-

rierne en anerkendelse af en bred forskningsmetodologi. 
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5.6.3 Den analytiske kvalitetssikring af studierne frem mod syntetiseringen 

Ideen bag et systematisk review er, som ordene siger det, at udføre en systematisk undersø-

gelse, hvor princippet om tertio comparationis ønskes realiseret, hvorfor alle studier er gen-

beskrevet med samme system, som udgør forudsætninger for overblik og syntese på tværs af 

studierne (Kampmann et al., 2008, s.16). Dette gøres ved hjælp af EPPI-Revieweren, et analytisk 

software, dvs. et alment genbeskrivelsessystem for pædagogisk forskning udviklet af EPPI-

Centre (2008; Bilag 11, EPPI-Reviewerens spørgeramme). 

 

Genbeskrivelsessystemet udgør værktøjet i den analytiske fase, hvor spørgsmål om studierne 

besvares ‟på en måde, så relevante data med henblik på komparation ekstraheres‟ ....(…)… 

‟Systemet er opbygget strukturelt i sektioner, der er underdelt i spørgsmål, der er underdelt i 

multiple choice svarmuligheder…(…)… Indholdsmæssigt dækker systemet en undersøgelses 

formål, kontekst, design, metode, resultater, forsknings- og rapporteringskvalitet‟ (Kampmann 

et al., 2008, s.16). Der er fokus på sammenligningens systematik og ‟Hovedparten af spørgsmå-

lene er rettet mod forskning af mere kvantitativ art, men der er også spørgsmål rettet mod 

kvalitativ forskning‟ Ibid., s.17). Jeg finder i alt tre spørgsmål L9, L10, L11 med fokus på kva-

litative studier (Bilag 11), men eftersom de ikke matcher lærerkompetence reviewets spørgs-

mål og tilhørende studier, er de ikke besvaret (Nordenbo et al., 2008, Appendiks 2).  

 

At den kvalitative forskning er småt repræsenteret i genbeskrivelsessystemet er et udtryk for, 

at interventionsstudier metodisk set ofte gør brug af kvantitative data, som kan sige noget 

eksakt om input og output. Effektorienterede studier benytter selvsagt en kausalorienteret 

metodologisk tilgang, og det viser sig også i lærerkompetence reviewet at: ‟Av de studier 

som det er funnet fram til, er det en overvekt av kvantitative analyser‟ (Ibid., s.29). Spørge-

rammen er bundet op på evidenshierarkiet. ‟I overensstemmelse med traditionen inden for 

systematiske review vedrører en hel del spørgsmål intervention‟ (Nordenbo et al., 2008, s.17). 

Trianguleringen sikres via peer review princippet, som udgør den kvalitetssikrende faktor, 

der legitimerer den endelige afgørelse for det enkelte studie (Bilag 10, Interview s.8,9,18). 

 

I genbeskrivelsen vurderes bl.a. studiernes kvalitet omhandlende afrapporteringsgraden 

(Punkterne i sektion M, se bilag 11). Studierne tillægges til slut en evidensvægtning: enten lav, 

medium eller høj ‟med henblikk på graden av relevans og evidens for å gi en systematisk 

besvarelse reviewspørsmålet‟ (Kampman, et al., 2008, s.43; Se bilag 11, punkterne i sektion N). 
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DCU’s videnskabelige assistenter udtrykker, at studiets endelige evidensvægtning afgøres 

dels på baggrund af forskningskvaliteten og dels i forhold til hvorvidt, det svarer dækkende 

på reviewspørgsmålet, og dvs. kategorierne M og N i EPPI’s spørgekategorier (Bilag 10, Inter-

view s.3). Eftersom lærerkompetence reviewets spørgsmål ekspliciterer kravet til studier, der 

er effektorienteret, vil kun de studier, som metodisk afdækker effekten, få en mellem eller 

høj evidensvægtning, hvorefter de indgår i syntetiseringen. ‟Den forskningsdesignmessige 

mangfoldigheten som preger forskningen på området er i utgangspunkten ikke like adekvat 

avstemt når det gjelder å avdekke effekter‟ (Nordenbo et al., 2008, s.41), hvorfor mange studier, 

som indgår i genbeskrivelsen, vil få en lav evidensvægtning (15 ud af 70 studier).  

 

Softwarets forudbestemte spørgsmål giver bl.a. mulighed for at vurdere studiets generaliser-

barhed og replicerbarhed (Bilag 11, pkt. M6, N10) og dette fokus, må skabe nogle barrierer for 

en reel vurdering af kvalitative studier, eftersom uddannelsesfeltet traditionelt set er præget 

af kvalitativ forskning. Til dette siger de videnskabelige assistenter, at ‟det er en løbende 

diskussion vi har, fordi der ikke er afklaring på, hvordan man sætter sine kryds …(…)… det 

er et problem, at vi ikke altid har adgang til et studies data, og hvordan vurderer vi da det 

studie? Og det er en løbende diskussion vi har med forskergruppen, omkring fx hvordan er 

lødigheden i studiet. Finder de frem til det de skal og finder de frem til noget som er overbe-

visende‟ (Bilag 10, Interview s.4). 

 

Evidensvægtning afgøres af reviewgruppen og er ikke genereret via en algoritme. Der opstår 

derfor en vis vilkårlighed, som Jens Rasmussen udtrykker det (Bilag 10, Interview s.32,33,34,35). 

Han uddyber, at det brede evidensbegreb er ‟meget problematisk, især på det punkt der hed-

der: i hvilket omfang kan resultaterne generaliseres. Det bliver generaliseringsspørgsmålet, 

der især tæller, fordi resultater fra forsøgs- og udviklingsarbejder eller resultater af kvalita-

tive interviewundersøgelser med en beskeden population, har et meget mindre generalise-

ringspotentiale end fx et randomiseret eksperiment‟ (Bilag 10, Interview s.29). De videnskabelige 

assistenter medgiver, at EPPI’s spørgeramme ikke er ‟helt udviklet til at kunne sige, at man 

har et bredt evidensbegreb. Den har stadig en tradition fra medicinen, der stiller de spørgs-

mål, og udformningen er med udgangspunkt i et kvasi eksperiment eller et RCT studie’ (Bilag 

10, Interview, s.6). Der er altså store udfordringer ved at realisere et bredt metodologisk evi-

densbegreb ved hjælp af EPPI’s analyseværktøj. De videnskabelige assistenter bekræfter, at 

de kvalitative studier ikke bliver ‟bearbejdet tilstrækkeligt, fordi rigtigt mange af spørgsmå-
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lene er sat ind i en RCT - kvasi-eksperimentel ramme, og de kvalitative studier har nogle 

andre typer af spørgsmål, og de er ikke rigtigt med‟ (Bilag 10, Interview, s.6). 

 

Jeg hæfter mig dog ved, at spørgsmålene i punkterne N14 og N15 udtrykker en evidenstypo-

logisk tilgang (Bilag 11), idet vægten af evidens måles ud fra, om studiet har den metodologi-

ske tilgang, som svarer adækvat på det pågældende reviewspørgsmål (evt. citat ind). Dvs. at et 

reviewspørgsmål, som er fokuseret på andet end effekt, bestemmer den metodologiske til-

gang modsat den evidenshierarkiske tilgang, hvor forskningsmetoden er standarden, som 

altid afgør evidensvægten. Det er derfor væsentligt at huske på, at det brede evidensbegreb 

rummer muligheden for at stille brede spørgsmål konceptuelt set, og man kan derved opnå 

‟forskellige former for bredde, der er en intern sammenhæng, nogle former for spørgsmål 

lægger mere op til nogle former for designs end andre‟, som DCU’s souschef Michael Sø-

gaard Larsen udtrykker det (Bilag 10, Interview s.13). I lærerkompetence reviewet ses en evi-

denshierarkisk gengivelse af det samlede reviews studier og deres forskningsdesigns, hvor de 

eksperimentelle studier rangordnes højere end fx aktionsforskning (Nordenbo et al., 2008, s.35, 

tabel 3.3). 

 

Dette hierarki afspejler reviewets søgen efter effekt, hvorfor DCU i en evidenstypologisk 

forståelse udfører en opgave, som stiller krav til studier, der metodisk gør brug af en ekspe-

rimentel fremgangsmåde. 

 

I forhold til synteseskabelsen af lærerkompetence reviewet havde DCU allerede i begyndel-

sen af udviklingen af de review-specifikke spørgsmål udviklet rammen for, hvorledes synte-

sen skulle udarbejdes. Overordnet fokuseres der alene på de manifeste kompetencer, som er 

faktisk registrerbare/observerbare i empiriske undersøgelser. Man tog udgangspunkt i en 

programteori, der fremstiller ideen om, at kompetencer manifesterer sig i lærerens undervis-

ningshandlinger, og at disse kan have betydning for elevernes læring. Hertil knyttes SEB 

forskerne Muijs og Reynolds model om Teachers‟ Beliefs and Behavior (Boks 5, nedenfor) 

koblet til DeSeCos definition af kompetencebegrebet, altså at der eksisterer en pluralitet af 

mulige kompetencer (Nordenbo 2008, s.48. jf. DeSeCo,2002, s.8). 
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Til slut i syntesen har man ved hjælp af denne ramme analyseret sammenhængene mellem 

studierne. Studierne er samlet i klynger, som forholder sig til forskellige aspekter af model-

lens dimensioner. En gennemgang af de narrative synteser på tværs resulterer i en anbefaling 

af følgende tre lærerkompetencer ‟Relasjonskompetanse, regelledelseskompetanse, didaktik-

kompetanse‟ (Ibid., s.71). 

 

Eftersom Skandinavisk forskningskortlægning ikke har et egentligt spørgsmål og ikke stiller 

krav til en metodologisk tilgang, bliver spørgsmålet om graden af evidens ikke det væsent-

ligste fokus. Den endelige forskervurdering omhandler studiernes kvalitet og graden af den 

forskningsmæssige afrapportering. Men eftersom EPPI systemets almene genbeskrivelsessy-

stem er baseret på traditionen inden for systematiske reviews, har spørgerammen fokus på 

intervention, hvilket viste sig problematisk, eftersom studiernes indhold ikke havde samme 

fokus. Derfor udviklede man et review-specifikt genbeskrivelsessystem i EPPI-Revieweren 

som kategoriseringsværktøj, så man kunne behandle studierne efter design og hensigt som et 

led i den videre syntesedannelse, der mundede ud i tendenskarakteristik af studiernes temaer 

(Kampmann et al., 2008, s.30). 

 

 

Theoretical model of the relationship between teacher characteristics and students’ learning 

 

(Nodenbo et al., 2008B, s.50, figure 4.4: Muijs, D & Reynolds (2002), Teachers’ Beliefs and Behaviors: 

What Really Matters, Journal of Classroom Interaction, 37, 3-15) 
 

 

Boks 5 
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Opsummerende omkring EPPI-Reviewerens genbeskrivelsessystem kan det fastslås, at soft-

waret i form af de foruddefinerede spørgsmål udgør et analytisk landkort med mange mulig-

heder men også med mangler. Ifald man ønsker at udsige noget om intervention, da vil studi-

er som metodisk gør brug af eksperimentelle tilgange matche de spørgsmål, som fx omhand-

ler graden af replicerbarhed i modsætning til, at fx en fænomenologisk undersøgelse af en 

lærers opfattelser rummer en metode, der lægger vægt på fremkomsten af individets be-

grebsbrug og forståelser, som udtryk for den enkeltes oplevelse ud fra dennes livsverden. Til 

en vurdering af sådanne studier er EPPI’s software ikke at foretrække, hvorfor studier fra 

teacher thinking ikke vil opnå en høj evidensvægt. 

 

Det står klart, at EPPI-Revieweren trækker på den kvantitative tradition, hvor målet er at 

udvikle en statistisk syntetisering. Men det er samtidig selve reviewspørgsmålet, som er af-

gørende for, hvordan vægtningen af evidens vurderes i forhold til genbeskrivelsessystemets 

mange mulige afkrydsninger, og dermed er det reviewspørgsmålets karakter, som udsiger 

noget om evidenssynet. På den måde kan softwaret til en vis grad benyttes fleksibelt, fx be-

høver kortlægninger, som søger at beskrive og drage sammenligninger imellem flere studier 

inden for et felt ikke at kræve, at studierne skal kunne repliceres eller generaliseres. Her vil 

det enkelte studies metodologi kun blive vurderet i forhold til dets afrapporteringskvalitet og 

i forhold til, hvorvidt det svarer adækvat på undersøgelsens egen problemstilling. Heraf kan 

det sluttes, at det i kortlægninger er muligt at gøre brug af en evidenstypologisk tilgang. 

 

Dog finder Jens Rasmussen det problematisk, at man vurderer studiernes kvalitet, som var de 

metodologisk ens i deres udgangspunkt, hvorfor EPPI-Reviewerens analytiske fremgangs-

måde ‟minder meget om en roehakke. Man smider alle mulige typer roer ind og ud kommer 

der noget tilfældigt, som er hakket på samme måde, med samme fokus‟ (Bilag 10, Interview, 

s.34). Udfordringen for den analytiske proces er at holde studier, der er metodologisk forskel-

lige i deres udgangspunkt, adskilt og samtidig vurdere dem systematisk. Det er ganske vist 

muligt at ‟beskrive dem [studierne], men man får ikke tydeliggjort forskelligheden. Deres 

metodiske udgangspunkt og valøren af resultaterne‟ (Ibid. s.34). 
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5.7 Vurdering af evidensproduktionens metodologiske tilgang 

De to evidensproduktioner realiserer en metodologisk bred evidenstilgang, som for begges 

vedkommende udføres i de indledende faser ved fastsættelsen af søgeprofiler og inklusions- 

og eksklusionskriterierne. Skandinavisk kortlægning er i sin helhed et udtryk for en evidens-

typologisk tilgang, idet evidensvægten vurderes ud fra studiets afrapporteringskvalitet, og i 

forhold til hvorvidt studierne svarer på deres egne spørgsmål og ikke hvorvidt, der er fokus 

på fx effekt eller replicerbarhed. 

 

Lærerkompetence reviewet udgør, i kraft af spørgsmålets eksplicitte fokus på effektstudier, 

et hierarkisk opbygget evidenssyn, og særligt da man både i de review-specifikke spørgs-

målskategorier samt i syntetiseringsfasen gør brug af effektivitetsforskningen modeller og 

begreber for lærerkompetencer. Denne snævre evidenstilgang sker som følge af re-

viewspørgsmålets karakter fastsat i protokollen. Eftersom DCU i søgningen ikke har eksklu-

deret studier ud fra deres metodologiske tilgang, kan DCU ikke tilskrives at have en snæver 

tilgang til produktionen af evidens, men snarere at dette specifikke review er et udtryk for en 

kortlægning af effektforskningen. Den hierarkiske evidensstige træder således kun i kraft i 

tilfælde af, at selve reviewspørgsmålet definerer eller afgrænser forskningsmetoden som 

eksklusionsårsag. 

 

Reviewene er således overvejende metodologisk set bredt funderet, men systemet, der bruges 

til systematisk at kortlægge forskningen, er styret af den kvantitative forsknings spørgeram-

me. Systemet vil ikke være at foretrække i analyse og fortolkning af fx fænomenologiske 

studier eller i en søgen efter nye kategorier, som har en grounded theory tilgang. Man har 

forsøgt at komme ud over dette ved at gøre som i Skandinavisk forskningskortlægning og 

benytte det review-specifikke system til nuanceringen af studierne inddelt i studiernes tema-

er. Men selv her pointeres udfordringerne ved brugen af EPPI-Revieweren inden for uddan-

nelsesfeltets traditionelle metodepluralisme. ‟Det er spørgsmålet om EPPI-Revieweren er i 

stand til at rumme en sådan videnskabelig mangfoldighed. Der synes at være en tilbøjelighed 

til at nogle spørgsmåls- og svarkategorier fremstår uhensigtsmæssige eller i det mindste 

svært anvendelige i forhold til en præcis karakteristik af nogle af studierne…(…)… selv hvis 

man kan blive enige om grundlæggende evidenskriterier, er det endvidere spørgsmålet, om 

alle typer af forskning meningsfuldt kan behandles ud fra det samme sæt af spørgsmåls- og 

svarkategorier‟ (Kampmann et al., 2008, s.47). Forskergruppen henleder endvidere opmærksom-
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heden på, at EB’s indtog har ændret accepten af en pluralistisk forskningsmetodik til en nu 

ensidig evidensfrembringende diskurs, og der stilles spørgsmål ved, om det pædagogiske 

felts metodepluralisme for fremtiden vil blive udelukket af evidensproducenter. 

 

Disse overvejelser fremkommer ikke ved lærerkompetence reviewet, eftersom man har 

samme interventionsfokus, som EPPI softwaret er bygget op omkring, men ikke desto min-

dre er den pædagogiske uddannelsesforskning ikke udpræget kvantitativt funderet, hvorfor 

systemets analytiske tilgang må anses for værende særligt udfordrende, idet kvalitative 

forskningsresultater ikke kan blive vurderet på deres præmisser. Derfor synes det irrelevant 

og ligefrem ironisk at inkludere kvalitative studier, eftersom de ikke matcher spørgerammen. 

 

5.8 Vurdering af praksisforankring i evidensproduktionen 

DCU har visioner for en stærk praksisforankring, beskrevet i konceptnotatet, både før, under 

og efter reviewet, hvor centret påtænker at være i dialog med praktikere. Her udtrykkes en 

anerkendelse af læreren forstået som en reflekterende didaktiker. Som lederen for DCU ud-

trykker det i et interview (UVM, 2007), er det DCU’s rolle at sikre, at lærerne kan handle på et 

informeret grundlag, ikke at diktere. Ideen om læreren som evidensbaseret synes da snarere 

at være evidensinformeret. Det er ikke blot et teknisk spørgsmål om at kunne mestre den 

rette undervisningsmetode i klasseværelset, men rettere at der stræbes efter at udvikle praksis 

i form af en konstruktiv dialog med praksis. Og som DCU’s souschef udtrykker det, nærer 

man ingen forsimplet forestilling om den rolle, evidensproduktioner indtager i lærerens prak-

sis og anerkender ‟ sider af praksis, som har at gøre med, at du som lærer også er en person, 

som bruger dig selv og du er til stede i rummet‟ (Bilag 10, Interview, s.19).  

 

En ting er visioner, noget andet er virkeligheden. Grundet organisatoriske og økonomiske 

årsager har de visionære forestillinger for en praksiskobling, som fremkommer i konceptno-

tatet, ikke fuldt ud ladet sig realisere. Den webbaserede interaktion mellem praksis og forsk-

ning er ikke igangsat. Og centerets evidensbase henvender sig snarere internt til forskningen 

end til praktikere.23 Der har hverken været praksisnetværk eller direkte involvering af prakti-

                                                   

23
 Evidensbasen rummer systematiske reviews på originalsprog, hvilket oftest er engelsk, hvorfor 

læsningen for en praktiserende lærer vil være omfattende og tidskrævende. Ved en simpel søgning den 
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kere i processen (Bilag 10, Interview s.19,20). Kun en rundspørge til faglige personer med bred 

tilknytning til det pædagogiske felt, omkring mulige emner for et fremtidigt review, har haft 

en tilnærmelse af praksisinddragelse. ‟Vi ringede ud til nøglepersoner i uddannelsessystemet, 

som ikke sad som chefer, men som sad som faglige konsulenter, det kunne være faglige kon-

sulenter i fx ministeriet, forskellige underviserer på CVUer, og nogle af de faglige forenin-

ger‟ (Ibid., s.16). I realiteten er der kun fokus på formidlingen af evidensproduktets resultater 

og ikke på inddragelsen af praktikerne i selve reviewprocessen, hvorfor de lineære RDD 

intentioner fra Forum-notatet ses realiseret snarere end den visionære praksisforankrede ver-

sion i DCU’s konceptnotat.  

 

Kun Skandinavisk forskningskortlægning fører en del af formidlingsintentionerne ud i livet. 

Der står i opdraget, at praktikerne på sigt skal kunne erhverve sig en viden om feltet, de be-

skæftiger sig med, ‟EVA intenderer på længere sigt at opbygge en database …(…)… Data 

fra det her gennemførte pilotprojekt vil efter nærmere aftale indgå i denne base. Den på-

tænkte database er planlagt at blive tilgængelig for praktikere, forskere, politikere og policy-

makers‟ (Kampmann et al., 2008, s.11). På DCU’s site er der under kortlægningen et resume samt 

hele den tekniske rapport (DCU, 2008D), her er det muligt at klikke videre til EVAs site, som 

serverer resultaterne i EVAs publikation Bakspejlet. Et magasin som primært henvender sig 

til daginstitutionsledere, pædagoger, dagplejere (EVA, 2008).  

 

De to evidensproduktioners tekniske rapporter er i kraft af det metodologiske forklaringsfo-

kus primært henvendt til forskere, hvilket skal sikre den forskningsmæssige validitet. Gæl-

dende for lærerkompetence reviewet foreligger der en sides resumé under nyhedsfanen på 

DCU’s site (DCU, 2008E), som formidlingsmæssigt henvender sig til andre end forskere. Det 

norske undervisningsministerium gør på deres site opmærksom på reviewets anbefalinger 

med henvisning til, at disse bør spille en ‟sentral rolle i den norske lærerutdanningen‟ 

(Kunnskapsdepartementet, 2008). Den politiske opdragsgiver definerer praksis som læreruddannel-

                                                                                                                                                

3.10.2008 søgte jeg på følgende ord som eksempel på, hvor brugbar basen måtte opleves for en dansk 

lærer. Ordblindhed: 0 fund, dysleksi: 0 fund, down syndrom: 0 fund, samfundsfag: 0 fund, matematik: 

8 systematiske reviews på engelsk, læsning: 2 systematiske reviews (http://www.dpu.dk/site.aspx?p= 

10594). Som DCU’s souschef beskriver det, er basen henvendt til forskningskyndige, brugen af basen 

kræver fx en indsigt i databasesøgningers Thesaurus (Bilag 10, Interview, s.21,22). 

http://www.dpu.dk/site.aspx?p=10586&newsid1=7162
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sespraksis, og det bliver tydeligt i reviewets anbefalinger til praksis, at det netop er politik-

kerne, som er de praktiske modtagere af dette review (Nordenbo et al., 2008, s.73). 

 

5.9 Vurdering – udførelsen af et bredt evidenssyn 

Analysen stillede følgende spørgsmål: 

1. Hvordan defineres DCU’s evidensbegreb? 

2. Hvordan realiserer DCU dets tilslutning til en metodologisk bred evidenstilgang?  

3. Hvordan vægtes praksisdimensionen i DCU’s evidensproduktion?  

4. Kan en sådan produktion af evidens være med til at højne læreres praksis, set ud fra et 

didaktisk rationelt perspektiv? 

 

Ad 1) DCU definerer dets brede evidenstilgang ved tre forhold: 1) Man tilstræber at arbejde 

efter en evidenstypologi frem for et evidenshierarki, dvs. metodologisk inkludering af kvali-

tative og kvantitative studier også indeholdende evaluerings- og udviklingsprojekter.  

2) Man har mulighed for at formulere reviewspørgsmål, som går ud over effekt- og interven-

tionsfokus. 3) Man tilskynder en tæt kontakt til praksis, forstået som deltagende i evidens-

produktionen. 

 

Ad 2) Analysen viser dog, at DCU’s realisering af et bredt evidensbegreb må betegnes som 

værende et ideal, der svært lader sig realisere. Omend DCU ikke som fx Cochrane lader sig 

styre af evidenshierarkiet, så er det en udforing at realisere den evidenstypologiske tilgang 

via EPPI’s software, såfremt reviewspørgsmålet ikke er effektorienteret. Eftersom DCU er i 

sin spæde start og kun har eksisteret i knap tre år, kan det ikke forventes, at alle visionerne 

for realiseringen af et bredt evidensbegreb allerede er nået, ligesom feltet for evidensproduk-

tion metodologisk set er forholdsvis ungt og under udvikling (Schlosser et al., 2007; Boaz, Solesbu-

ry & Sullivan, 2004). Men der kan stilles spørgsmålstegn ved, om DCU’s konceptnotat snarere 

er et ideal, som ikke lader sig udføre i en tradition, der stræber efter at skabe statistiske syn-

teser. Såfremt udførelsen af den visionære brede evidenstilgang skal realiseres, bør DCU, ud 

over den analytiske metodeudfordring, arbejde på at realisere deres smukke visioner for 

praksisforankringen i processen. 
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Ad 3 og 4) Sådan som det brede evidensbegreb realiseres af DCU ligger en effektuering af 

K3 niveauet ikke ligefor, eftersom inddragelsen af praktikernes viden, TK/P, er fraværende. 

Det viser sig ved to forhold: 1) Den analytiske tilgangs kvantitative præference, som derfor 

vurderer de kvalitative studier ud fra andre præmisser end studiets egne, og dermed under-

kender store dele af den pædagogiske forskning bl.a. rummende praktikernes stemme. Man 

viderefører på den måde det positivistiske syn på vidensgenering, idet opgaven bliver at vur-

dere forskningsfundenes validitet, som om det kun kan gøres ordentligt ved at tilføre ekspli-

citte og standardiserede kriterier, som relaterer sig til forskningsdesign. Imidlertid kan validi-

tetsvurderinger ikke kun bero på information om forskningsdesign, men må også afhænge af 

naturen af den viden, der menes at være frembragt, hvorfor vurderinger af dem beror på så-

vel reel selvstændig viden som på specifikke metodologiske overvejelser. 2) Den manglende 

inddragelse af praktikere i reviewprocessens faser, samt den fraværende formidlende del af 

forskningsresultaterne, som dermed underkender de professionelles erfaringsviden. 

 

5.10 Opsummering 

Litteraturen vidner om, at der er flere opfattelser af evidens end den snævre hierarkiske til-

gang. Der er flere opfattelser af, hvad der konstituerer sand viden, opfattelser som søger at 

nærme sig praktikerens pædagogiske virkelighed i anerkendelsen af didaktikerens professio-

nelle praktiske viden. Det er opfattelser, som rummer en kontekstfølsom natur i form af be-

greberne: relationsviden, lokal viden, erfaringsbaseret viden. 

 

Set i forhold til EB, er det undersøgt, hvorledes DCU realiserer tilknytningen til en bred, 

evidenstypologisk tilgang. Analysen konstaterer, at til trods for, at didaktikerens erfaringsba-

serede evidens tillægges stor værdi i DCU’s visionære konceptnotat, ignoreres den i udførel-

sen af evidensproduktionen, hvorfor ideen om EBP må afvises som bud på at højne lærerens 

praksis. 

 

I afhandlingens søgen efter en måde at tænke evidens på, med gyldighed for praksis, kræves 

det, at erfaringsbaseret evidens opfattes som værdifuld i bestræbelserne efter at højne lære-

rens praksis. Det sidste kapitel vil derfor forsøge at komme med konstruktive bud på evi-

densfrembringelse, hvor praktikerens viden inddrages. 
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6 Konstruktivt bud på evidensfrembringelse i og med praksis 

Kapitlet retter blikket mod forskning, der forsøger at højne praksis via et samspil med prak-

tikernes opfattelser af forskningsbaseret viden. Dog må der advares imod en overdreven 

påstand om forskningens bidrag. Praktisk handling afhænger ikke kun af hvad, men også af 

hvordan, det er gjort, og hvor. Timing, evner og præcision er afgørende, og der er derfor 

substantielle grænser for, hvad forskning kan tilbyde praksis. 

 

6.1 Læreres brug af forskningsfrembragt evidens 

Rickinsons review, som afdækker den empiriske forskning vedrørende praktikeres brug af 

forskning, konstaterer, at ‘Until recently, the literature on the research-practice interface in 

education has tended to be conceptual rather than empirical. There have been few attempts 

to understand how practitioners perceive, access, engage with and use research. There are 

signs that this situation is changing due to a growth of empirical inquiry and an increased 

focus on the utilisation of research by teachers‟ (2005, s.11). Flere undersøgelser fastslår, at 

majoriteten af lærere læser og benytter publicerede forskningsfund som inspiration til deres 

undervisning (Everton, Galton & Pell, 2000; 2002), men samtidig ses det, at de uanset erfaring vur-

derer forskningsresultater, som de fremstår i akademiske sammenhænge, som generelt set 

utroværdige, ubrugbare og svært tilgængelige set i forhold til andre kilder til information om 

undervisning og læring. De værdsætter deres kollegaers referencer, erfaringer og gode råd 

højere (Landrum, Cook, Tankersley & Fritzgerald, 2002; Rickinson, 2005)24. Men det betyder ikke, at 

lærere ikke anerkender forskningsresultater, men væsentligt er det, at lærerne bliver hjulpet 

til at kunne evaluere et forskningsresultat ud fra et professionelt perspektiv ‟so that they can 

identify potential weaknesses in cases where findings appear to go against what, intuitively, 

they perceive to be effective practice‟ (Everton, Galton & Pell, 2002, s.391). En sådan hjælp kan 

findes i arbejdet med lærerens intuitive ræsonnementer over handlinger, hvorfor vi vender 

tilbage til Fenstermachers epistemologiske udgangspunkt omhandlende hvornår, et udsagn 

kan siges at udsige viden. 

                                                   

24
 Mit eget udbytte af et pilotprojekt forud for dette speciale (et fænomenografisk inspireret fokus-

gruppe interview med et lærerteam) fandt, at lærere ikke finder forskningen direkte anvendelig i prak-

sis, og såfremt de mangler inspiration, tillægger de deres kollegaer større troværdighed set i et brug-

barhedsperspektiv (Bilag 8, Interviewguide til pilotprojektet). 
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Procedurerne hertil beskrives af Fenstermacher og Richardson (1993), som afviser forestillin-

gen om, at når blot lærere er bekendt med forskningsresultater, da vil den viden finde vej ind 

i deres måde at undervise på som en teknisk transfermekanisme. Det handler snarere om at 

udbygge lærerens evner til at drage nytte af forskning gennem udviklingen af practical ra-

tionality også benævnt reasoning, formaliseret i et practical argument. 

 

6.1.1 At skabe synergi mellem kompetenceniveauerne 

Forskere inden for teacher thinking opererer med practical argument, som en måde at arbej-

de med praktikerens sprog på, med henblik på at bringe lærerens mere skjulte overbevisnin-

ger op til overfladen og gøre handlinger mere bevidst reflekterede og dermed begrundet i en 

rationalitet (Fenstermacher & Richardson, 1993; Morgen, 1993; Vásquez-Levy, 1993; Løfsnæs, 2002. Se bilag 

4 – Analyseark, over arbejdet med praktiske argumenter). Praktiske argumenter er en systematisk og 

struktureret refleksion over ‟belief systems and actions’ (Gudmundsdóttir, 1997, s.235). Via denne 

tilgang søger man at finde ind til det praktiske ræsonnement, der ligger bag handlinger i 

praksis, hvilket afdækkes gennem en analytisk argumentation af et praktisk argument, som 

søger efter evidens i udsagnet, hvor viden som begreb menes at besidde empirisk værdi 

(Fenstermacher, 1994). 

 

Men hvordan håndteres dette at konstruere en procedure til retfærdiggørelse af praktiske 

videnserklæringer? Fenstermacher peger på at 'we must deal with what exactly is being justi-

fied‟ (Ibid., s. 39). Skal et udsagn eller en handling fastsættes ud fra Chisholms epistemologiske 

niveauer for retfærdiggørelsen af viden (Boks 2, s.23), er det centralt at finde frem til roden for 

den fremsatte videnserklæring. Ved at skelne mellem de diskurser, henholdsvis lærer og 

forsker opererer indenfor, kan vi afgøre om videnserklæringen kommer fra en lærer, en for-

sker eller fra en forsker, som udtaler sig om en lærer. Der er væsentlig forskel på den viden, 

der formodes genereret af lærere og viden genereret af forskere.  

 

6.1.2 Praksisdiskurs og forskningsdiskurs 

Fenstermacher henviser til et praksis sprog, P-discourse, omhandlende menneskelig handling 

og aktivitet. „…the mental language of intentions, desires, frustrations, aspirations, disap-

pointments, surprises… this discourse refers, for the most part, to what takes place in set-

tings where teachers work. As such, it pertains to the specific, situational, and particu-
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lar….characterized…by complexity, uncertainty, instability, uniqueness, and value-conflict‟ 

(Ibid., s.39). Hvor forskersproget, R-discourse, generelt set er teknisk, abstrakt og optaget af 

undersøgelsesmetoder ‟… the language of how one studies action and events and what one 

can learn from such study. Although considerations of value permeate this discourse, they 

are not matters of great debate; indeed, conscious efforts are usually made to eliminate val-

ue considerations… (…)…[it] is heavily structured by the key assumptions and theories to 

which its participants subscribe, as one can observe when comparing the more quantitative 

forms of inquiry …(…)… and the more qualitative forms… „ (Ibid., s.39).
25

 

 

Når disse to diskurser sammenlignes, synliggøres nogle problemstillinger, som ikke kom 

frem blot ved at skelne mellem TK/F og TK/P, og der kan nu stilles nogle spørgsmål til ud-

sagn om viden. „These questions involve who is making knowledge claims about whom and 

whether the type of claim varies as it crosses discourse boundaries‟ (Ibid., s.39). Vi kan herved 

finde ind til roden for den endelige frembragte videnserklæring. I et hierarki af vidensfrem-

komst illustreres det (Boks, 6, nedenfor), hvordan en R-diskurs-deltager udtrykker et udsagn om 

en P-diskurs-deltagers viden, som fx når en forsker hævder, at lærere besidder praktisk vi-

den:  

 

                                                   

25
 Dog så vi, at hos Shulmans informanter, som var high school lærere, var formal viden indlejret som 

en tillært akademisk måde at tænke den faglige base ud fra, hvilket lærerne benyttede i samspil med 

deres praksisviden. 
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De to første niveauer er P-diskurs, de efterfølgende er R-diskurs. Det centrale er, at når for-

skere hævder, at lærere har en viden om noget, hævder de det så ud fra, at lærerne har ud-

trykt noget igennem handling, tale eller skrift, eller gør de det ud fra, om lærerne selv mener 

at besidde en viden. Altså en skelnen mellem niveau 1 og 2. Hvis læreren på niveau 1 fx 

refererer til en hændelse eller udtrykker en præference for en handling, er der på dette niveau 

hverken en mulighed og ej heller en nødvendighed for at etablere bevisføring eller at retfær-

diggøre det, som udtrykkes. Niveau 1 og 3 giver ikke nogen form for bestemmelse af viden. 

På niveau 2 er det kun læreren der ved, og idet forskeren bevæger sig længere og længere 

væk fra de rå data (1. og 2. niveau), som er knyttet til hændelserne eller beretningerne, da 

etableres viden på niveau 4, 5, eller 6. Væsentligst af alt må viden på niveau 2 retfærdiggø-

res, og det sikres ved, at læreren får udtrykt det, som han lægger i den praktisk viste mundt-

ligt eller skriftligt udtrykte viden. Derefter må denne viden retfærdiggøres på niveau 4 eller 

6, men førend det kan gøres, må der skelnes mellem viden på niveau 1 og 2. Viden på niveau 

2 må retfærdiggøres (T knows that k), og så kan niveau 4 eller 6 forsvares (R knows that T 

expresses/ knows that k). Hvis ikke springet fra niveau 2 til 4 eller 6 retfærdiggøres, da lider 

udsagnet om viden af en manglende legitimitet i epistemologisk forstand. Ved at skelne mel-

lem diskursniveauerne, afsløres fremkomsten bag forskerens argumentation. Pointen er at 

bevise, at forskerens argumentation ud fra det sagte i P-diskurs bunder i en egentlig viden-

serklæring og ikke blot i en holdning eller mening om noget. 

 

 

Forståelse af forskellige diskursniveauer  
 

R er forskeren, som bruger R-diskurs og T er læreren, 
der bruger P-diskurs, og k er forgængeren for et udsagn 
om viden eller et decideret udsagn om at besidde viden 
om noget: 
 

First level: T expresses k. 

Second level: T knows that k. 

Third level: R expresses that T expresses k 

Fourth level: R knows that T expresses k 

Fifth level: R expresses that T knows that k 

Sixth level: R knows that T knows that k. 
 

 
 

 (Fenstermacher, 1994, s.40)  
 

Boks 6 
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Værdien i konventionel forskning, knyttet til TK/F, ligger i dens bidrag i at kunne give 

epistemologisk status til påstande, som fremkommer i P-diskurs. Konventionel forskning 

spiller en lille rolle i undervisningens verden. Her står beretninger, genfortællinger, struktu-

reringen og genstruktureringen, refleksioner og frembringelse af årsagerne i centrum for et 

aktivt engagement i P-diskurs, jf. lærertænkningsforskningen. Forskere og lærere har forskel-

lig viden og forskelligt grundlag for forståelsen af den viden, som udvikles, når de taler 

sammen om undervisningen. Via samtalen kan forskeren få en klarere forståelse af TK/P. 

Her kan det afklares, hvad læreren i et retrospektivt perspektiv havde som viden bag de vi-

denstrukturer, der udledtes af det, der skete, og de motiver, der knyttedes til det. I kraft af en 

inddeling af henholdsvis TK/P og TK/F, samt P-diskurs og R-diskurs bliver det muligt at 

skelne mellem vidensformer, og samtidig mellem forskellige niveauer i forløbet. Denne be-

visførelse tjener til at forsvare formale videnserklæringer og retfærdiggøre praktiske viden-

serklæringer. 

 

Det var første skridt i arbejdet med at konstruerer en procedure, som kan retfærdiggøre prak-

tiske videnserklæringer. Næste skridt er at fremlægge en proces indeholdende forsvaret for 

praktisk viden og mulighederne for etableringen af dens epistemologiske karakter. Det er 

overordnet en måde at give en god grund for at mene noget, en form for forsvar kaldet ‟good 

reason approach‟ (Ibid., s.44). En sådan redegørelse af årsagsforhold om sin undervisnings 

handlinger og overvejelser, der gives af informanten, foregår i P-diskursens niveau. ‟As such, 

it can be extended and refined but cannot be swapped out of P-discourse and into R-

discourse and still represent reasoning about what an how one does something and whether 

the doing of it brings about one‟s hopes and desires for success of some sort‟ (Ibid., s.45).  

 

Fenstermacher og Richardson fremlægger en procedure, der øger muligheden for at kunne 

håndtere udfordringerne i retfærdiggørelsen af praktisk viden og dens epistemologiske status, 

med udgangspunkt i phronesis refereret til som practical reasoning, „concerned situations 

the nature and complexity of which were unknown beforehand: it dealt with them not be 

merely reapplying predetermined generic techniques but by recognizing what combinations 

of actions are appropriate to complex or ambiguous situations‟ (Jonsen & Toulmin, 1988, s.65 i: 

Fenstermacher, 2004, s.45). 
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6.1.3 Praktisk ræsonnement formaliseret i praktisk argument 

Procedurerne tager udgangspunkt i Aristoteles, som adskiller practical arguments fra teoreti-

ske argumenter. Aristoteles benævner praktisk argumentation som en praktisk syllogisme, en 

logisk slutning. Dette kan illustreres ved et eksempel, der tager udgangspunkt i en værdi-

mæssig antagelse og udtrykker en „desired state of affairs‟ (Fenstermacher & Richardson, 1993, 

s.102). Præmissen, der følger, er selve konteksten, hvori agenten befinder sig og munder ud i 

en endelig handling af empirisk observerbar karakter (Boks 7, nedenfor): 

Praktisk syllogisme illustrerer processen i practical reasoning, og samtidig formaliseres også 

processen. Fenstermacher og Richardson benytter practical argument i stedet for en praktisk 

syllogisme, og på den måde benyttes Aristoteles’ ramme til at analysere pratical reasoning i 

en undervisningskontekst. Forskellen på de to er, at ‟practical reasoning [praktisk ræsonnement] 

describes the more general and inclusive activities of thinking, forming intentions and act-

ing, while practical argument [praktisk argument] is the formal elaboration of practical reason-

ing‟ (Ibid., s.103). 

 

Mennesker anvender praktiske ræsonnementer stort set hele tiden, idet vi ræsonnerer over 

vores handlinger i relation til, hvad vi ønsker at opnå. Hvis vi skal forklare vores handlinger 

over for en anden, som skal lære af os, så vil vi forsøge at udtrykke, hvad det var, vi ville 

opnå, hvorfor vi valgte at gøre, som vi gjorde og hvilke handlinger, der matchede det mål, vi 

havde. Denne forklaringsrække udgør et praktisk argument, dvs. en serie af årsager, der kan 

anses for at være præmisser, som kan forbindes til en konkluderende handling. En sådan 

 

Eksempel på en praktisk syllogisme – en logisk slutning 

 
 

Eat only foods that are wholesome and easily digested. (Værdimæssigt synspunkt) 

       Light meats are easily digested. 

            Chicken is a light meat. 

                 The food on my plate is chicken.              (Konteksten/ situationen) 

[ACTION: Eating the chicken] (Handling der kan observeres) 

 

(Fenstermacher & Richardson, 1993. s.102) 
 

Boks 7 
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beskrivelse kan hurtigt anvendes i forhold til situationer som fx det at børste tænder. Men når 

det drejer sig om mere komplekse handlingssituationer, da kan de underliggende praktiske 

ræsonnementer man gør sig forud for handlingen være svært tilgængelige i en årsagsforkla-

ring. ‟The thinking processes are usually more involved, the reasons offered are greater in 

number and type, and the relationship between the reason and the action may, at first, be 

more remote‟ (Ibid., s.103). Det er sådanne forhold, en undervisningssituation rummer, hvorfor 

det at udforme praktiske argumenter (K3) kan være værdifuldt og opkvalificerende for lære-

rens praksis. Det hjælper lærerne til at forstå de praktiske ræsonnementer, der ligger bag de 

ofte rutineprægede handlinger (K1, og til dels K2). Arbejdet med det praktiske argument 

afspejler samspillet mellem kompetenceniveauerne, indeholdt i idealet for didaktisk rationa-

litet. Forestillingen om, at forskningen blot kan internaliseres i læreren, må afvises, fordi det 

praktiske ræsonnement, der ligger bag handlingerne i undervisningen, foregår i en kompleks 

situation. 

 

Formaliseringen af det praktiske ræsonnement rummer et normativt element, dvs. forestillin-

gen om, at der er gode og mindre gode eksempler på praktiske ræsonnementer, og at det er 

muligt at forbedre lærerens praktiske ræsonnementer ved hjælp af en anden, fx forskeren, 

som kan støtte læreren i at indkredse sofistikerede og velbegrundede praktiske argumenter 

og derved forbedre lærerens muligheder for at tænke dybere og mere handlekraftigt over sine 

handlinger26. Der er forskel på at frembringe et praktisk argument og på at rekonstruere et, 

hvor frembringelsen ‟is a process of framing a practical argument that the agent regards as 

descriptive of his reasons for acting‟, og rekonstruktionen ‟is the process of assessing the 

elicited practical argument, judging its adequacy on moral, empirical, logical and other 

grounds‟ (Ibid., s.104). 

 

Formaliseringen frem mod et praktisk argument inkluderer en struktur af fem præmisser: 1) 

Value, „a moral claim about what should or ought to be the case‟. 2) Stipulative, „a state-

                                                   

26
 Her ses Gudmundsdóttiers (1997) henvisning til den kulturhistoriske forskningstraditions resultater, 

som peger på forbindelsen mellem sprog, tanke og handling i form af Vygotskys beskrivelse af men-

neskets sociolingvistiske meningssystem, synergien mellem det intermentale og intramentale i en 

erkendelsesproces. 
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ment that provides individual meaning or perspective‟ et udsagn som „defines, interprets or 

establishes meaning. Sometimes these premises arise from theory, as when teachers attempt 

to explain their action by calling on some theory of instruction or theory of how children 

learn to read‟, „The stipulative premise is examined using theory or well-grounded concep-

tions of the learner, the subject-matter, and the form and the manner of instruction‟ (Ibid., 

s.106,110). 3) Empirical, „a claim that empirical evidence would establish as true or false‟. 

„The empirical premise is stated so that it is amenable to examination on the basis of avail-

able evidence, including findings from research‟ (Ibid., s.110). 4) Situational, „a statement that 

provides a descriptions for the context in which the action takes place‟, og 5) „Logic, the 

coherence of the chain of premises that forms the argument‟ (Ibid,. s. 106-110?; Vásquez-Levy, 

1993, s.128). 

 

Indholdsdimensionen i arbejdet med et praktisk argument rummer, at der i lærerens refleksi-

on må refereres til en base bestående af teoretisk og empirisk viden (Jf. pkt. 2 og 3). Dvs. at 

lærerens vidensbase spindes sammen af teoretiske aspekter, gerne udledt empirisk med ev-

nen og mulighederne for refleksion via frembringelsen og rekonstruktionen af det praktiske 

argument. Via arbejdet med disse præmisser kan lærerens forhold til det at indgå i et under-

visningsforhold med en elev, afdækkes (K1). Med dette perspektiv ændres fokus fra kun at 

se på, hvilke kompetencer der er nødvendige for at undervise succesfuldt, til også at om-

handle, at læreres didaktiske overvejelser (K2) og handlinger (K1) må være bundfældet i en 

substantiel uddannelsesteoretisk tyngde (K3). 

 

Her sluttes ringen i mit forsvar for TK/P defineret som en vidensform. Via arbejdet med 

kategorien praktisk ræsonnement, som formaliseres via arbejdet med det praktiske argument, 

sikres en standard af epistemologisk karakter, som stadig tager udgangspunkt i P-diskursens 

TK/P. Arbejdet med praktiske argumenter rummer således Thomas’ tre kriterier for vurde-

ringen af, hvornår noget kan benævnes som evidens: 1) Relevans i forhold til et givet ud-

sagn, 2) Tilstrækkelighed i forhold til anden type viden, 3) Sandfærdighed defineret som 

upartiskhed (Thomas, 2004, s.5). Næste afsnit viser korte analytiske nedslag, som illusterer for-

delene ved arbejdet med det praktiske argument. 
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6.1.4 At frembringe og benytte evidens i arbejdet med praktiske argumenter  

Nedenstående model (Boks 8) demonstrerer fint processen for, hvordan frembringelsen af et 

praktisk argument via collaborative research relationsship kan føre til forandringer i praksis. 

Modellen er udviklet på baggrund af et projekt om formativ evaluering, en buttom-up model, 

hvor aktørernes viden og indsigt fik afgørende indflydelse (Torrance, 2004, s.197). 

 

Arbejdet med praktiske argumenter illustreres i Richardson og Anders’ tre år lange studie 

Final report of the Reading Instruction Study. Report submitted to OERI, us Department of 

Education, 1990 (Fenstermacher & Richardson, 1993, s.107), et projekt omkring læreres opfattelser 

og praksisser inden for læseforståelse. Man filmede lærerens undervisning i læseforståelse 

(K1), og foretog herudfra et ‟belief interview‟ (K2) som var designet til at påbegynde frem-

bringelsesprocessen af det praktiske argument (K2→K3). Spørgsmålene skulle afdække 

lærerens generelle opfattelser af, hvordan børn lærer at læse, og hvordan læreren definerede 

elevernes læseforståelse til at ligge lavt, mellem eller højt. I denne proces, hvor lærerens 

udvikling var i fokus, gik man frem mod at forbedre lærerens praktiske argument og kvalifi-

cere det praktiske ræsonnement (K3). Processen leder frem mod en evidensforståelse for det 

skete i undervisningen, som det opfattes og udtrykkes af læreren Beyond Reasonable Doubt 

(Jf. Boks 2, s.23). Lærerens udsagn kan siges at tilkendegive viden, idet læreren, som udtrykker 
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det, tror på udsagnet og ved hjælp af forskeren kan etablere et rimeligt vidnesbyrd om denne 

forståelse i forhold til andre konkurrerende udsagn. 

 

Også Løfsnæs’ forskning (2002) konkluderer, at lærerens argumenter fremstår som en prak-

sisnær diskurs, og hvis ikke de formale vidensformer er forenet med praktiske videnserklæ-

ringer, da glemmes de let. Via arbejdet med praktiske ræsonnementer transformeres den 

tavse kvalitet ved læreres viden til et opmærksomhedsniveau, som åbner mulighederne for 

refleksive overvejelser. Ved at se tilbage på diskurserne (Boks 6, s.82) hvor roden til den frem-

lagte videnserklæring hentes, ser vi, at lærerens tavse viden kan frembringes ved hjælp af 

forskeren som den granskende. På niveau 6 (R knows that T knows that k) når niveau 2 

påstår at (T knows that k) så er det et eksempel på tavs viden: „(i.e. the researcher „detects‟ 

the teacher‟s „knowledge‟ of k, even though T is unaware of k as something he or she pos-

sesses in the form of knowledge or understanding). So long as this knowledge or understand-

ing is tacit, it is unavailable to the teacher for further reflection. If the researcher probes, in 

a manner indicative of trust and mutual regard, the teacher‟s reasons for acting as he or she 

did, the performance „knowledge‟ heretofore tacit may reach a conscious level of awareness‟ 

(Fenstermacher, 1994, s.46). 

 

Forsker Dorothy Vásquez-Levy (1993) og lærer Barbara Morgan (1993) har hver især arbejdet 

med praktiske argumenter som en måde, hvorpå man både kan opnå indsigt i samt udvikle 

lærerens vidensbase. De fokuserer på at skabe forandringer, som kan kvalificere praktikerens 

vidensfundament i retning af en stærk evidens med udspring i teoretiske overvejelser og 

forskningsbaseret viden ved at lægge vægt på frembringelsen af argumenter, som har rod i 

stærke beviser. I dialogen er det forskerens rolle ‟to advance, support and modify claims and 

advance competing/alternative premises that are grounded in evidence and truth while ex-

cluding those that do not meet this criterion‟ (Vásquez-Levy, 1993, s.126). De har begge fokus på 

både handling og tænkning og argumenterer for, at det handlingsmæssige (K1) bygger på en 

svag epistemologisk begrebsforståelse, hvorfor en afklaring af de didaktiske overvejelser 

(K2) bør baseres på stærke begreber om viden (K3).  

 

Vásquez-Levys forskning viser, at processen med frembringelse og gennemgang af lærerens 

praktiske argument kan lede til forandringer. Som eksempel vælger en af lærerne i processen 

at ‟make a number of classroom observations within his school to see how other teachers 
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managed their classrooms. He elaborated on his interpretations of these observations in his 

journal and in his dialogue with me. The observations contributed to his desire to test alter-

native premises in his practice‟ (Ibid., s.135). Denne lærer efterspørger således et bud på best 

practice. Et af de første skridt, som følger af denne lærers rekonstruktion af sit praktiske 

argument, er ønsket om at rekvirere litteratur om, hvordan han kan håndtere klasseværelset, 

så han kan få mere ro til at undervise. ‟The evidence acquired from testing new premises led 

him to exclude old beliefs about particular approaches to teaching, classroom management 

and his theories of student engagement in learning, thereby altering his practical argument, 

discourse and his teaching‟ (Ibid., s.138). Vi ser her, at arbejdet med lærerens praktiske argument 

åbner for inddragelse af ny viden, her i form af engagement i kollegaers best practices og i 

form af ny forskningsbaseret viden, hvorved denne lærers praksis højnes. 

 

Den kollektive refleksion mellem læreren og forskeren bærer præg af aktionsforskning i 

kraft af de stærke intentioner om at forstå og forandre praksis. Forskeren ses ikke som en, 

der overfører viden til lærerne, men som en der assisterer i at „examine their beliefs to ac-

quire or to develop further their strong sense of knowing (kursiv i original), beliefs supported by 

truth and evidence to ground their practice‟ (Ibid., s.126). Via dialogen får læreren mulighed 

for at eksplicitere opfattelser og overbevisninger og dermed skabes muligheder for, at reflek-

sionen kvalificeres. Her er det væsentligt, set i et didaktisk rationelt perspektiv, at dialogen 

ikke blot foregår på K2 niveauets konstruktion af undervisningsprogrammer, men netop går 

ud over dette, om end K2 også indeholder kollegial dialog, der kunne fungere som den an-

den. For at refleksionen kan kvalificeres, kræves en stærk analytisk tilgang. Som vi skal se, 

er det en udfordrende affære at udføre som lærer illustreret ved Morgans arbejde i ‟Practical 

rationality: a self-investigation‟ (1993). 

 

I Morgans arbejde med udviklingen af sine egne praktiske argumenter, indtog hun både rol-

len som ‟the other‟, teacher-being-studied‟, og ‟teacher-teaching‟ (Ibid., s.121) og fandt det 

svært at forholde sig til alle disse roller på én gang. Formaliseringen af tænkningen krævede 

fokus på enkeltdimensionerne, hvilket ikke harmonerede med den komplekse og ofte mod-

sætningsfyldte virkelighed. Formaliseringens fastfrysning af tid og perspektiver stred imod 

den virkelige undervisningstid (K1), der præges af flydende og skiftende perspektiver. I pro-

cessen opereres der mellem ‟the performance of teaching and (K1) and the use of a formal 

analytical model to think about teaching (K3)’ (Ibid., s.121), og udtrykker således, hvordan 
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praksis og teori foregår på hver deres præmisser. ‟When I teach I rarely act from only one 

reason and I rarely perform a single action in response to a set of premises. Instead things 

cluster‟ (Ibid., s.121). Hun taler for, at eftersom komplekse undervisningssituationer gør det let 

at miste forståelsen af årsag og sammenhæng, da kan arbejdet med praktiske argumenter 

være nyttig som en mulighed for at rekonstruere en logik. Brugen af en streng, analytisk 

model over refleksionen om undervisningen (K3) kan tjene til at løfte ting frem i lyset og 

give nye perspektiver, men hun pointerer, at intet analytisk arbejde fuldt ud kan forventes at 

omfatte undervisningens kompleksitet (K1). I forsøget på at afklare praktiske argumenter 

som rekonstrueret logik, kræves der både en fysisk afstandstagende distance (K3) og en in-

volvering (K1), hvor der er fokus på de komplekse aspekter, som præger tænkning-i-

handling, og samtidig også på enkeltdimensionerne set i et generaliseret logisk perspektiv 

(K3). Ved at indtage flere roller samtidig belyste Morgan vigtige forskelle mellem den man-

gesidede undervisningssituation og den rekonstruerede logik i det praktiske argument og 

samtidig, hvordan disse i en proces kan støtte hinanden. 

 

Metodisk gennemgik Morgan præmisserne, som processen fordrer. Hun definerede sit un-

dervisningsproblem ‟discomfort came to a head when my students linked ‟detention‟ with 

reading during a pre-writing brainstorm we were doing about school‟ (Ibid., s.116). Hendes 

præmis var „giving detentions undermines students‟ pleasure in reading and the students 

may therefore not read more‟ (Ibid., s.118). Hun afprøvede forskellige muligheder for at undgå 

eftersidninger og kom frem til, at hun måtte opnå indsigt i elevernes tænkning, hvorfor hun 

benyttede eleverne som den anden og arbejdede sig frem i processen via samtaler med dem. 

Hun gav dem medindflydelse på, hvordan de kunne arrangere, at de fik læst nogle bøger og 

samtidig fik afleveret nogle bograpporter. Gennem denne proces oplevede Morgan, hvordan 

hendes ændrede overvejelser over handlinger medvirkede til et positivt udbytte i afleverin-

gen af bograpporter. Morgan talte med sig selv og eleverne i rekonstruktionen af det prakti-

ske argument med henblik på en stærk bevisførelse ‟As I faced my emerging practical argu-

ment and looked for evidence I realized that I needed to know more about the thinking of my 

students‟ (Morgan, 1993, s.117).  

 

Jeg vil betegne Morgans proces som et udtryk for didaktisk rationalitet. Hun formår at tænke 

(K3) over sine handlinger og overvejelser (K2, K1) på en sådan måde, at hendes bevæggrun-
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de ikke ligger ubegrundet hen i nattens mulm og mørke, men fremstår stærkt og tydeligt 

både for hende selv og for hendes elever 27. 

 

Ved arbejdet med formaliseringen af det praktiske argument indkredses en brugbar evidens-

tilgang for praktikeren, som også henholder sig til forskningens systematik. Ved henvisning 

til Eraut (2004, s.92) kan det praktiske argument placeres som en mediator mellem Research-

based evidence og Practice-based evidence (som citeret her i kapitel 5). 

 

6.2 Delkonklusion – praktiske argumenter kan udvikle evidens 

For det første betragter jeg det at arbejde med praktiske argumenter som et muligt svar på 

udviklingen af didaktisk rationalitet. Via denne tilgang kvalificeres de skjulte og ofte rutine-

prægede ræsonnementer over de didaktiske handlinger og overvejelser på K1 og K2. 

 

For det andet betragter jeg det at arbejde med praktiske argumenter, som en måde at tænke 

evidens på, der bidrager til at højne praksis ved at inddrage lærerens praktiske professionelle 

erfaringsbaserede viden. Ved at arbejde med grader af sandhedskriterier i vurderingen af 

lærerens underliggende og ofte uudtalte ræsonnementer, kan formal viden frembringes og 

                                                   

27
 Morgan er motiveret ud fra et moralsk synspunkt i forhold til (ud)dannelsens formål og ønskede 

mål, hun knytter overvejelser til undervisningen, som bevæger sig på K3. Hendes sprogbrug vedrører 

diskussionen om dannelse og uddannelse ‟questions regarding the purpose and desired ends of educa-

tion, and requires educators in all spheres of schooling to ask the moral question ‟How do I decide 

what is right to do?’ (s.115). Differentieringen og overvejelserne over henholdsvis education og 

schooling henviser til samme overvejelser over skolens rolle i den germanske dannelsestradition. 

Angelsaksisk curriculum tænkning har traditionelt ikke dannelse som en faktor i overvejelserne over 

læseplansudvikling, men adskiller oftest det filosofiske spørgsmål om skolens rolle til en diskussion, 

der foregår inden for filosofien (Hopmann & Riquarts, 2000; Schnack, 2002A). Der findes ikke på engelsk 

et direkte ækvivalent ord for dannelse. Hamilton (1990, s.XIII-XIV) skelner mellem schooling (uddan-

nelse) og education (læring). Education defineres som en social proces, der altid har og vil forekom-

me, over for schooling, som et senere etableret institutionaliseret element, et politisk instrument, der 

styres gennem curricula. Også Bruner (1996, s.43) forstår education bredere end skolelæring, hvor 

læring kan inkludere formelle som ikke-formelle læreprocesser. Som det også sås i Shulmans norma-

tive perspektiver og model for undervisningsplanlægning udgør (ud)dannelsens målsætninger mere 

end blot de basale læse-, regne- og skrivefærdigheder. 
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være medkvalificerende for praktisk viden. Her vil et udsagn, i epistemologisk forstand, 

tilkendegive viden, hvis personen, som udtrykker det, tror på udsagnet og kan etablere et 

rimeligt vidnesbyrd om denne forståelse i forhold til andre konkurrerende udsagn, og hermed 

forstås viden ikke som noget absolut, endeliggyldigt eller generelt. Sådan en standard for 

evidens tager højde for, hvornår noget kan defineres som sandt og dermed brugbart i den 

enkelte uddannelseskontekst. I arbejdet med det praktiske argument ses interaktionen mellem 

teori og praksis, mellem R- og P-diskursernes vidensformer, samt mellem TK/F og TK/P. 

Vidensformerne er i dialektisk samspil som i Dales tre kompetenceniveauer (Bilag 5, Display 

over analysens processer, frem mod arbejdet for opnåelse af didaktisk rationalitet). Vi kan således med 

Schleiermacher bibeholde, at teori ikke kan foreskrive praksis, men netop være medkvalifi-

cerende for praksis.  

 

I næste kapitel foreslås handlemuligheder for arbejdet med evidens, som det er argumenteret 

for ovenfor. Med afsæt i arbejdet med det praktiske argument sikres en indholdsmæssig gyl-

dighed i definitionen og brugen af evidensbegrebet både for lærer og forsker. Her er læreren 

medaktør i processen, hvor evidensen produceres samt defineres. Denne tænkning forfølges 

med afsæt i Elliott, som viderefører traditionen, fra filosoffen Peters, samt uddannelses- og 

curriculumudvikler Stenhouse. 

 

 

7 Handlemuligheder for evidens der virker i praksis 

Hele opfattelsen af, at forskningen skulle være i stand til at levere en vare til et marked, som 

er uforudsigeligt, er i sig selv moralsk fiktion. Netop når socialforskningen omhandler det 

levede livs uforudsigelighed, bør man tilkendegive lærerprofessionen dens autonomi og 

overlade herredømmet til dem, der står i den uforudsigelige situation i klasseværelset.‟What 

counts as evidence‟ is not simply evidence about the instrumental effectiveness of the strate-

gies employed to secure certain learning outcomes, but evidence about the extent to which 

teaching strategies are ethically consistent with educational ends‟ (Elliott, 2004, s.182). Elliott 

taler således ud fra sammen dannelsesforståelse indeholdt i didaktisk rationalitet og kritisk 

konstruktiv didaktik. 
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7.1 Actionable evidence 

Hovedopgaven for uddannelsesforskningen må være at skabe muligheder for samt vise, 

hvordan undervisning og læring kan gøres mere uddannelsesmæssigt oplysende. Denne form 

for forskning kaldte Stenhouse actionable evidence.28 „It is evidence that is relevant to the 

problem of how to make the concrete activities of teaching and learning more ethically con-

sistent with the criteria that define what it means to become educated (for example, those 

cited by Peters)‟ (Elliott, 2004, s.180). Ligesom det udtrykkes i det brede didaktikbegreb bør 

man ikke adskille middel og mål, fordi undervisning ikke kan simplificeres til blot at om-

handle ydre objektivt fastsatte mål. Vi benytter altså her en evidensform, som rummer de 

etiske overvejelser, der påvirker lærerens strategier i undervisningen, hvorfor produktionen 

af et særligt læringsudbytte ikke er tilstrækkeligt dækkende. Den form for evidens, som den 

reflekterende didaktiker må basere sine handlinger og overvejelser på, favner således bredt 

og fordrer effektueringen af K3. Elliott lægger vægt på undersøgende undervisning og un-

dervisning gennem diskussion, med troen på at det kan føre til emancipation. Det modsatte 

kan skabe en misrepræsentation og forvrængning af viden i form af en autoritativ lærer, der 

ikke er undersøgende, men som ekspert mener at vide, hvad der er sikkert, hvorved der med 

Dales ord opstår en patologisk undervisningssituation uden social gyldighed.  

 

7.2 Research-based teaching 

Stenhouses forestilling om research-based teaching indebærer, at lærerne engagerer sig i 

forskning og dermed selv har en kritisk rolle at spille, når det gælder om at udvikle en evi-

densbase, som kan være medbetydende for de professionelle vurderinger. Her er læreren 

lærende, fordi en lærende lærer altid vil være udforskende og dermed udvikle en forsknings-

holdning i forhold til det indhold, han underviser i. Forskningen kan influere på handlinger 

og generere actionable knowledge „by generating action research, which he [Stenhouse] defi-

ned as “the adoption of action as a systematic mode of inquiry”‟ (Elliott, 2002, s.8). Forsknin-

gens traditionelle måde at definere en produktions validitet og realibilitet på ‟do not necessa-

rily constitute evidence that can be used to inform judgdement‟ (Elliott, 2002, s.8). Vurderings-

kriteriet for evidens i praktiske sammenhænge er netop klassificeret som brugbar/ikke brug-

                                                   

28
 Actionable = Relating to or being information that allows a decision to be made or action to be 

taken (Torrance, 2004, s.190). 
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bar modsat sand/falsk. Uddannelsesforskning bør derfor implicere det at udføre aktions-

forskning som en del af lærerprofessionens udvikling, hvorfor ‟real classrooms have to be 

our laboratories, and they are in the command of teachers, not of researchers - the research 

act must conform to the obligations of the professional context…(…)…research acts cannot 

be exempted from the demand for justification by professional as well as by research crite-

ria…Such a view of educational research declares that the theory or insights created in col-

laboration by professional researchers and professional teachers, is always provisional, 

always to be taught in a spirit of inquiry, and always to be tested and modified by profes-

sional practice (1979: 20)‟ (Elliott, 2004, s.181). Stenhouses argumenter var radikale, han så 

forskning som vejen til lærernes emancipation, hvorfor forskere burde ‟justify themselves to 

practitioners, not practitioners to researchers‟ (Stenhouse citeret i: Cochran-Smith & Lytle, 1990, s.4).  

 

Sammenhængen mellem research-based teaching og aktionsforskning går tilbage til Dewey, 

som lagde vægt på ‟the importance of teachers' reflecting on their practices and integrating 

their observations into their emerging theories of teaching and learning. He urged educators 

to be both consumers and producers of knowledge about teaching, both teachers and stu-

dents of classroom life‟ (Cochran-Smith & Lytle, 1990, s.4). Når lærerne er medforskere, transfor-

meres de til at være vidensgenererende og ikke blot passive brugere af viden produceret af en 

position uden for klasseværelset. I en sådan forståelse effektueres lærerens navigeren mellem 

de tre kompetenceniveauer, hvor forskningsbaseret viden indgår i et engagerende forhold 

mellem læreren på K1 og K2. ‟In a context of radical educational transformation engaging 

teachers in systematic inquiry, as means of testing the validity of research findings, may well 

be a condition of applied research fulfilling its intention to generate actionable knowledge‟ 

(Elliott, 2002, s.9). Måden at sikre og styrke sammenhængen mellem viden og handling på og 

dermed forbedre brugen af forskningsfund, kan ske ved: ‟Engaging users in defining the 

research questions, in selecting the appropriate methods of inquiry, in the gathering and 

analysis of the data, and then in testing the implications of findings in their particular con-

texts of action‟ (Elliott, 2002, s.9). 

 

Erfaringer viser dog, at det ikke er nødvendigt, at lærere engagerer sig fuldt ud i forsknings-

processen for, at evidensen opfattes som troværdig og brugbar, men det er en pointe at ‟in 

certain contexts teachers are more likely to find evidence credible if they are involved in its 

generation. Such involvement can range from fully participative studies …(…)… through 
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collaborative research between outsider researchers and teachers, to „outsider research‟ 

that consults teachers at particular points‟ (Elliott, Zamorski, & Shreeve, 2001, s.55). Kodeordet er 

ejerskab og oplevelsen af medindflydelse. Såfremt lærerne skal finde eksternt genereret evi-

dens troværdig ‟they need a context which enables them to examine it in the light of their 

own reflections about the evidential basis of their intuitive judgements‟ (Elliott, 2004A, s.272). 

Som Stenhouse udtrykker det, er læreren ikke ‟able to fulfill his professional role on the 

basis of probabilistic generalizations but on the contrary is expected to exercise his judg-

ment in situational analysis (1979b: 11‟) (Elliott, 2004, s.184).29 

 

Der må skabes et ligeværdigt forum i bestræbelserne efter at sikre en troværdig og brugbar 

evidens i praksis ‟Such a forum would not simply provide a context for disseminating re-

search findings to a passive audience. It would be integral to a research process that active-

ly engages teachers in knowledge creation. Through it teachers are enabled to define what 

counts as credible and useful/relevant evidence rather than having it defined for them‟ (El-

liott, et al., 2001, s.56). Det er præcis, hvad arbejdet med praktiske argumenter giver mulighed 

for. Herunder skal vi se, hvordan Elliotts forskrifter kan realiseres i et samarbejde mellem 

forsker og lærere omkring user review, som udgør et bud på, hvordan man kan arbejde dia-

lektisk med de tre kompetenceniveauer i form af færdigproduceret forskningsbaseret viden 

(K3) inddraget som refleksion over lærerens egen undervisning (K1, K2).  

 

7.3 User reviews 

Et user review er defineret som „a document that arises from an academic review, but which 

is devised and written by researchers and users working together‟. Målet er „to inform criti-

cally the thinking of a particular audience of policy makers or practitioners‟ (Bassey, 2000, 

s.25). Rickinson har arbejdet med en gruppe lærere omkring brugen af forskning. Efter gen-

nemgang af et akademisk review (Rickinson, 2001), som dækker over 100 studier inden for 

miljøundervisning, udviklede de et user review (Rickinson et al., 2003), og forud for det gen-

nemgik de deltagende praktikere og forskeren sammen tre stadier:‟1) Sharing our practices 

and perceptions. 2) Examining the research in relation to our practice. 3) Documenting and 

sharing our findings‟ (Rickinson & Reid, 2003, s.6). Via casestudier undersøgte man brugbarhe-

                                                   

29
 Hvilket modsvarer Hargreaves version af research-based teaching, som en kumulativ base af forsk-

ningsfrembragt viden (Hargreaves, 1996/2000). 
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den af forskningsresultaterne, hvor praktikerne var involveret i en refleksion over 

forskningsresultaterne, omhandlende fire trin (Boks 9, nedenfor). 

 

 

 

Det viste sig at måden, hvorpå praktikerne gjorde brug af forskningen, varierede meget. Læ-

rernes praksis må forstås bredt, og dækker ikke kun over deres handlinger, men i lige så høj 

grad over, hvad de tænker, hvordan de planlægger, hvordan de føler omkring det, de gør, og 

måden de taler om, hvad det er de gør, og hvordan de reflekterer over, hvad det er de gør. ‟It 

is about thinking as well as doing, and beliefs as well as actions‟ (Rickinson & Reid, 2003, s.10). 

 

Litteraturen vedrørende praksis’ brug af forskningsfund omfatter oftest tre forestillinger:  

„1) Instrumental research utilisation. 2) Conceptual research utilisation. 3) Symbolic (or 

persuasive) research utilization‟ (Ibid., s.3). Det viste sig, at lærerne brugte forskningen be-

grebsmæssigt og symbolsk i deres praksis i projektet med udarbejdelsen af user reviewet, og 

altså ikke i den gængse applikationsforestilling, som den instrumentale forestilling rummer. 

 

 

A four step model for research use 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Rickinson, Clark, Mcleod, Poulton & Sargent, 2004, s.205, figur 3;  

Rickinson & Reid, 2003, s.7) 
 

Boks 9 

Step 1. 
Identifying questions to 
ask of the research 

Step 2. 
Reading the research 
and identifying points 
of interest 

Step 3. 
Exploring connections 
between these points and 
your own practice 

Step 4. 
Reflecting on the lessons 
learnt and the ways 
forward 
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Den empiriske forskning, omhandlende dynamikkerne i brugen af forskning i praksis, er 

forholdsvis ny, men de få studier inden for området viser, at det er en langt meget kompleks 

proces, end den litteraturens normative antagelser fremlægger. „Practitioners seem to use 

research in ways that are active, selective and variable, and the process can be both values-

rich and rewarding‟ (Rickinson, 2005, s.23). Den er samtidig væsensforskellig fra den måde, 

hvorpå forskere læser og benytter forskning. Det primære formål for lærerne „is to expand 

their personal, context-specific bases of knowledge about their teaching and their students‟ 

learning‟ (Bartels, 2003, s.751 i: Rickinson, 2005, s.19). Med dette afsæt kan det afvises, at lærerne 

vil få gavn af forskning forstået som en replicerbar metode i EBP forståelsen. Det handler 

snarere om, at informationer fra forskning forstås og forvaltes bredt af praktikeren. 

 

7.4 Evidence informed practice 

Når der fra forskningen og fx fra EB foreligger en systematisk indsamlet viden, som prakti-

keren menes at gøre brug af, da bør det ikke forstås i den passive form, at læreren er ‟enga-

ged with research‟, men at læreren er ‟engaged in research‟, hvor læreren via samtale med 

fx en deltagende forsker kan reflektere over sin praksis. Lærerne kan blandt andet teste vali-

diteten af forskningsfundene i deres egen praksis, som beskrevet i ovenstående studier vedrø-

rende user reviews (Rickinson & Reid, 2003), og herved sikres den eksterne validitet af forsknin-

gens frembragte evidens.30 På den måde kan indsigt i forskningsresultaterne være en hjælp 

for læreren til at undersøge egen praksis internt og afgøre evidensvægten i sine handlinger og 

overvejelser, som vi også så det ved Vásquez-Levys lærer i dennes arbejde med rekonstruk-

tionen af det praktiske argument. Forskning omhandlende praktikernes brug af forskning 

bekræfter, at forskning benyttet i forbindelse med praksis kan have store udviklingspotentia-

ler, som det ses i professionsidealet på K3 for opnåelse af didaktisk rationalitet. ‟The purpose 

for which research is used are also wide-ranging in the sense that it can be about practice, 

stimulating research about practice or improving/changing practice. Furthermore, this can 

involve practitioners not only as teachers, but also as planners, thinkers, leaders, research-

ers and learners‟ (Rickinson, 2005, s.23). 

 

                                                   

30
 Hvilket også var visionerne beskrevet i DCU’s konceptnotat (2006), men som pt. ikke er realiseret. 



 

EVIDENS DER VIRKER? 

- en diskussion af hvordan evidens kan kvalificere lærerens pædagogiske praksis 

 

 

 

 

- 98 - 

Brugen af forskning må ikke forstås som en udifferentieret universel proces, men må tage 

hensyn til de specifikke krav, som stilles til praktikerne, deres kontekst og deres egne lærer-

processer. I lærernes øjne er evidens informeret praksis (EIP) et mere rammende begreb for 

deres virkelighed end den lineære forestilling om EBP (Cordingley, 2004). Essensen i EIP om-

handler undervisning og læring med henblik på professionens udvikling, hvor der spørges til, 

hvad der motiverer lærerne til at benytte forskning i deres praksis (Cordingley & Bell, 2001). 

Herved kommer K3 niveauet for didaktisk rationalitet i spil, idet der er fokus på en lærings-

proces, som er‟ underpinned by the same pedagogical principles that operate in classroom 

practice. If practitioners are to use evidence, they need to work together (kursiv i original) to 

interpret it and to reflect upon its significance for their own particular context‟, eftersom 

brugen af forskning foregår i en specifik kontekst, ‟so there will always be a skilled profes-

sional job to do in interpreting the relevance of implications of evidence for a practitioner‟s 

own setting, and students‟ end needs‟ (Cordingley, 2004, s.83). 

 

7.5 Forskningens overførbarhed - en kompleks affære 

Ovenstående begreber kan samlet set betegnes som kontekstopmærksomme forståelser af 

evidens, hvor den professionelles erfaringsbaserede viden anerkendes. Her er læreren både 

bruger og producent af viden eller evidens. En stor anlagt australsk rapport omkring påvirk-

ningen af uddannelsesforskning viser netop vigtigheden af at anskue forskning og praksis 

gennem den professionelle praktikers linse. ‟It is now recognised that complex networks 

bridge the divide between research and practitioner/policymaker and that neither policy-

making nor school practice is so straight-forward and logical an enterprise that research 

findings can be simply slipped into the mix and automatically find themselves absorbed in 

the on-going activity‟ (Friggis et al, 2000, s.366), hvorfor den lineære forestilling om, at forsknin-

gen kan levere metoder til undervisningen, forstået som noget teknisk applicerbart, således 

med empirisk belæg kan afvises. Studiet fremstiller en bruger-centreret model, som viser 

forbindelserne mellem forskningsfrembragt viden og praksis (Boks 10, nedenfor): 
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Det konkluderes, at den enkelte lærers søgen efter ny information ofte er begrænset til kilder, 

som er lette at gå til. Modellen viser, at kløften mellem forskningsfrembragt viden er sam-

menkædet af et forbindende net med praktikerne eller policy makers, som håndterer profes-

sionelle problemer. Nettet inkluderer fx ‟… conferences, taskforces, reports, media covera-

ge, and internet sites‟ (Ibid., s.7). 

 

EB’s ide om EBP og KL’s udsagn er baseret på den klassiske forståelse RDD, en model som 

har fået megen kritik for dens rigide begrebsfastsættelse af processen for forandring (Jf. fx 

Schön, 1983). Det kræver menneskelig intervention at tage forskning i anvendelse i uddannel-

sessammenhænge. Hvis lærernes horisont skal udbygges, og de skal interessere sig for nye 

ideer og være motiverede for at handle via forskningsindsigt, skal nye ideer opleves som 

tilgængelige, forståelige og brugbare, hvorfor forskerne aktivt bør lancere deres viden, men 

væsentligst af alt i interaktion med praktikerne i en erkendelse af, at erfaringsbaseret evidens 

er værdifuld. 

 

 

A User-centric Model of the Impact of Educational Research  

 

 

 

 (Figgis et al., 2000 s.367) 
 

Boks 10 
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7.6 Opsummering 

Dette kapitel bygger videre på samarbejdet mellem forsker og lærer, som det er fremstillet i 

delkonklusionens vægtning af arbejdet med det praktiske argument som en gyldig måde at 

tænke evidens i praksis på. Kapitlet her foreslår tilgange, som arbejder dialektisk mellem 

lærerens opfattelser og forskningens systematik, tilgange omhandlende evidensfrembringelse 

i og med praksis. Det er måder at tænke evidens på, hvor læreren informeres om evidens-

fund, tilgange som er praktisk anvendelige for den professionelle lærer i dennes egen evi-

densproduktion i klasseværelset. Her anerkendes lærerens erfaringsbaserede viden som en 

evidensform. 

 

Denne indkredsning af måden at tænke evidens i praksis på rummer en afvisning af den li-

neære forestilling om transformationen af teori til praksis udtrykt af KL og i ideen EBP, 

hvorimod forestillingen om EIP snarere nærmer sig den reflekterende didaktiker, eftersom 

lærerens refleksion efterspørges, og dennes udviklingspotentiale er i fokus som et udtryk for 

en effektuering af K3 niveauets metarefleksive dimension. Såfremt evidens skal have gyl-

dighed for praksis, skal det ses i et udviklingsperspektiv, som handler om at højne praksis via 

indsigt i forskningsresultater og teoretiske overvejelser, hvilket fordrer en inddragelse og 

aktivering af lærerens vidensbase. Stenhouses ide om actionable knowledge genereret i form 

af research-based teaching udgør en potentiel mulighed for, at lærerne udvikler en kritisk og 

systematisk tilgang til undervisningen, hvilket underforstået betyder, at lærere er lærende. 

 

 

Konklusion 

Afhandlingens hypotese er, at det snævre evidenssyn, som kommer til udtrykt i EB’s ide om 

EBP og hos KL, må afvises i bestræbelserne på at ville højne kvaliteten af den reflekterende 

didaktikers professionelle praksis. Hypotesen bekræftes via flere trin, hvorefter afhandlingen 

kommer med et konstruktivt bud på en måde at tænke evidens i praksis på.  

 

Fra teacher thinking forskningen ved vi, at lærerens vidensbase primært omfatter praktisk 

viden, en viden som fremstår i P-diskursens sprogbrug og ikke bunder i stærke epistemolo-

giske retfærdiggørende forklaringer på, hvornår et udsagn menes at kunne udsige viden. Den 

reflekterende didaktikers viden, TK/P, involverer K1 og K2 niveauerne, mens samspillet 
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med K3 niveauets metarefleksive karakter sikrer en opkvalificering af praksis, hvorfor lære-

ren må besidde teoretisk, forskningsmæssig og empirisk indsigt.  

 

Det er analyseret, hvorvidt ideen om EBP kan udgøre en mulighed for at opkvalificere prak-

sis, idet EB organiserer forskningsresultater og stiller dem til rådighed for praksis på K3 

niveauet i form af anbefalinger. Men eftersom gyldighedskriteriet bag EBP er, at lærerens 

didaktiske handlinger skal være begrundet i en metodologisk snæver forskningsfrembragt 

viden, er denne viden svært kompatibel med lærerens praktiske virkelighed og opnår derfor 

kun lav eller slet ingen troværdighed hos praktikeren, hvis gyldighedskriterium er brugbar-

hed.  

 

EB plæderer for RCT-metoden som en gylden vejviser i opnåelsen af sandhed. Heri ligger 

det dybt forankrede syn på forskning, at såfremt forskningen er udført korrekt, så kan den 

komme tættere på sandheden end andre former for vidensgenerering. Stringent, objektiv 

forskningspraksis kan holde fakta adskilt fra værdier, og kan derved klarlægge sandheden i 

modsætning til subjektive overbevisninger. Men i socialvidenskabens metodepluralistiske 

diskurs er der ikke universel enighed om, hvad kriterierne for god forskning er i modsætning 

til de overbevisninger, som fremkommer i EB’s diskurs. Dog så vi hos DCU, at evidens kan 

produceres via metodisk pluralisme, omend metoden er udfordrende at udføre under forhold 

styret af arven fra den kvantitative tradition. 

 

Det problematiske ved EB er det forsimplede kvalitetskrav, som fokuserer snævert på effek-

tivitet, samt forståelsen af undervisning som en applicerbar teknik. En sådan forståelse frem-

står irrelevant for en praksis, som er kompleks og orienteret mod almendannelse. Det er helt 

legitimt at spørge til effekten af en indsats, men såfremt effekt er det eneste og fremmeste 

mål, da banaliseres almendidaktikkens grundvilkår, idet forbindelsen mellem undervisnin-

gens mål og middel blot gøres til et spørgsmål om empirisk undersøgelse. Her er læreren en 

ekspert, som på baggrund af den rigtige evidens ved, hvilke midler der er mest effektive at 

benytte for at opnå de ønskede mål, og lærerens ekspertise ligger da ikke i refleksionerne 

over målene i sig selv. Men i et kritisk konstruktivt perspektiv udgør undervisningen en pro-

ces mellem læreren og den lærende, og såfremt undervisningssituationen skal opnå social 

gyldig for eleverne, er lærerens kontekstfølsomme indlevelse stærkt påkrævet, hvorfor ideen 

om EBP ikke harmonerer med den praktiske virkelighed. Heri ligger også det problematiske, 
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at EB mangler en overordnet ramme, som søger at svare på, hvad der skal drives skole for. 

Hvad er uddannelse? Dannelsens mål? EB ønsker effektivitet målt i score via metoder leve-

ret af SEB forskningen. Men dette mekaniske syn på didaktikkens væsen er afstumpet og 

afmonterer de millioner af interaktioner, der foregår i et socialt rum. Såfremt kun effektivitet 

kan ses som kvalitet, hvor er da kvaliteten, hvis man vil effektivisere det at analysere Strun-

ge, at udføre Hamlets monolog eller forstå H.C. Andersens biografi og dens samtid? 

 

Polemikken omkring evidensbegrebet og dets validitet er et udtryk for pædagogikkens til-

hørsforhold til humanvidenskaberne omhandlende kompleksiteten i feltets genstandsområde 

og dets erkendelsesinteresse. I en søgen efter best practice bør diskussionen om evidens ud-

vides til også at omfatte forståelsen for og accepten af videnskabernes egenart. EB’s og 

SEB’s effektforståelse og KL’s økonomiske kausallogik må nuanceres, fordi spørgsmålet om 

evidens kompliceres ved ikke-eksperimentielle videnskaber og ændrer karakter fra sand/falsk 

til brugbar/ubrugbar. Evidensretorikken opnår en bredere gyldighed, når vi bruger evidens-

typologiens perspektiv frem for evidenshierarkiets, og dermed anerkender flere kilder til 

evidens. Afhandlingen plæderer derfor for, at erfaringsbaseret evidens anerkendes som vær-

difuld. For hvad skal vi med en viden genereret om en praksis, hvis ikke denne praksis er 

inddraget, og hvis ikke der bliver set på genstandsfeltet i form af de tilhørende metodologi-

ske tilgange? 

 

Som et konstruktivt bud på hvordan man kan tænke evidens i professionel praksis argumen-

teres der for arbejdet med lærerens praktiske argument i form af konstruktionen af stærke 

epistemologiske beviser. Via lærerens og forskerens dialektiske samarbejde kan det uudtalte 

indeholdt i lærerens vidensbase, TK/P, løftes op af the swampy lowland og dermed kvalifice-

re praktikerens handlinger og overvejelser. Processen foregår via en analytisk logisk argu-

mentation, som søger efter evidens i udsagnet, hvor viden som begreb menes at besidde em-

pirisk værdi. En sådan tilgang til evidens omfatter, at lærerens opfattelse af, hvad der opleves 

som brugbar viden, udgør en evidens i sig selv, og herudfra kan læreren støttes i at kvalifice-

re sine refleksioner over, hvad han opfatter som evidens. Det skal ske på en måde, som 

forskningen forbinder med stringens, systematik og objektivitet, og som bunder i et episte-

mologisk syn på viden. Det bliver således muligt at tale om evidens i en valid form både set 

fra praktikerens og fra forskningens synspunkt. Og det bliver herved muligt at indkredse 

hvilke former for ny viden, den enkelte lærer oplever som brugbar eller sand med henblik på 
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at kvalificere praksis. Arbejdet med præmisserne for det praktiske ræsonnement danner bag-

grund for at forbedre lærerens praktiske argument, indeholdende etiske og moralske overve-

jelser, en velfunderet teoretisk baggrund, relevante empiriske data og forskningsfund, samt 

en omsorgsfuld og kvalitetsbevidst vurdering af situationen hvori læreren befandt sig under 

handlingen. Således altså et bud på, hvordan de tre kompetenceniveauer for opnåelse af di-

daktisk rationalitet kan realiseres og dermed være med til at højne praksis (Bilag 5). 

 

Denne indkredsning af måden at tænke evidens i praksis på rummer en afvisning af den li-

neære forestilling om transformationen af teori til praksis udtrykt af KL og i ideen om EBP. 

Afvisningen af den lineære forestilling bekræftes med empirisk belæg, idet forskningen viser 

at brugen af forskning i praksis er en yderst kompleks proces. 

 

Ideen om EIP nærmer sig snarere den reflekterende didaktiker, der stræber efter didaktisk 

rationalitet, eftersom lærerens refleksion efterspørges og dennes udviklingspotentiale er i 

fokus. Såfremt evidens skal have gyldighed for praksis, skal den ses i et lærerudviklingsper-

spektiv, som fordrer en inddragelse og aktivering af lærerens vidensbase, som det fx gøres i 

arbejdet med praktiske argumenter og i udarbejdelsen af user reviews baseret på akademiske 

reviews. På den måde kan viden, der er baseret på konventionel forskning, ses som en resur-

se af hypoteser, lærerne kan teste gennem systematisk indsamlede erfaringer i fx casestudie-

form. Derved kan forskningen være medbetydende for læreres beslutninger og konstituere 

actionable knowlegde. Stenhouses idé om actionable knowledge genereret i form af re-

search-based teaching udgør en potentiel mulighed for, at lærerne udvikler en kritisk og 

systematisk tilgang til undervisningen, underforstået at lærere er lærende. Denne dialektik 

mellem forskning og praksis kan dermed forsikre KL om, at forskningen får relevans for 

praksis, dog ikke nødvendigvis i instrumental forstand. Herved er forskningens storskala 

undersøgelser ikke underkendt, men jeg har blot villet understrege, at væsentligheden og 

bidragene herfra skal ses ud fra de kontekstbundne overvejelser, praktikeren nødvendigvis 

må navigere ud fra. I fald vi affinder os med Poppers falsificeringskrav, da lader vi megen 

god evidens gå tabt. 
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Perspektivering 

Idealet for skabelsen af synergien mellem praksis og forskning beskrives smuk i DCU’s kon-

ceptnotat, og hvis disse visioner kunne føres ud i livet, ville jeg tage imod evidenstænknin-

gen med kyshånd. Men nedslående må jeg konstatere, at visionerne vanskeliggøres af de 

store kløfter paradigmerne imellem, derfor må vi se mere pragmatisk på, hvordan situationen 

aktuelt set er. 

 

I Danmark kan vi bl.a. lære af tilgangen til user reviews, og generelt må vi se på, hvad lærer-

ne mener de behøver for at kunne arbejde smartere og bedre og ikke gøre det sværere. I 

Storbritannien har man foretaget mange forbilledlige initiativer for at lette overgange og 

forbinde forskning og praksis. Det sker fx ved, at lærerne via aktionsforskningsprojekter i 

praksisfællesskaber deler deres oplevelser med hinanden, og de lærer derved fra og med 

hverandre. En anden variant handler om, at praksisforskningen er lokaliseret i arbejdsplads 

problemløsning. En tredje variant handler om at sikre et formidlingsnet mellem praktikere og 

mellem praktikere og forskere (Se fx Morris, Percy-Smith & Rickinson, 2007; Hodkinson & Smith, 2004; 

Cordingley, 2004; NTRP, 2004, 2006A, 2006B, 2008; GTC, 2009). 
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BILAG 1 

DISPLAY – indholdet i didaktisk refleksion 

– Idealet for hvordan den didaktisk reflekterende lærer kan udvikle didaktisk rationalitet 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

K3 
Teoretisk og forskningsbaseret 

viden 
 

At kommunikere teori og selv udvikle didaktisk teori 
- at levendegøre didaktisk teori.  

Metaniveau vedr. refleksion over formålet det at drive skole 
og undervisning dvs. dannelsens væsen 

 
 
 
 

 
 
 
 

K2 
Refleksions/- Professionsviden 

 

At konstruere og opbygge undervisningsprogrammer 
 

Den reflekterende praktikers  
refleksion-i-handling 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

K1 
Praksis viden 

 

At gennemføre undervisning 
 

Den reflekterende praktikers  
viden-i-handling 

 

 
 
 

Teori  

 

 

 

 

 

 

 

Praksis 

 
Undervisningen  

betinger professionens 
bundethed til konteksten 

 

En komplementær og 

indre relation mellem niveauerne 

 

Kløften 

Kløften 

Indholdet i kategorierne er sammensat af Dale, 1998; Schön, 1983; Rasmussen et, al., 2007 
 

En komplementær og 

indre relation mellem niveauerne 

 



BILAG 2 

ANALYSEARK – Begrebsfremkomster over indholdet i lærerens vidensbase  

Begrebernes indholdsdimension sat i relation til kompetenceniveauerne for opnåelse af didaktisk rationalitet 

 

Side - 1 - af 4 

Elbaz, F. (1983) ’Teacher thinking: a study of practical knowledge’ 
 
BEGREB : Practical knowledge 

Videnskabsteoretisk 
positionering  
 
Studiets metode 
  
 
Undervisningstrin 
(grundskole, gymnasium) 

Forsøger at opnå viden om feltet fra feltet, via en nærmest Grounded Theory tilgang, i kraft af en 
begrebssøgning ud fra lærerens egne billeder. Henviser til fænomenologien både ved referencer til Giorgi 

og Merley-Ponty. Det er hensigten at fremanalysere begreber fra praksis om praksis: ‘My purpose was to 

illustrate and to conceptualize this role with emphasis on the knowledge held and used by the teacher in 

her work’ (s. 4). 
 

Et to år langt casestudie af en lærer. Via ’open-ended discussions with the teacher … these discussions 

where supplemented by two periods of observation in the classroom and in a Reading Centre’ (s. 4). 

 
Gymnasium, highschool. 

Begrebsfremkomst 
omkring lærerens 
vidensbase 
 
Kort beskrivelse af 
indholdsdimensionen 

Practical knowledge bestående af tre termer repræsenteret i praksis: 

 

Rules of practice - Praksisregler 

Klare og tydelige formuleringer for det der skal og kan gøres i forskellige situationer.  
 

Practical principles – praktiske undervisningsprincipper 

Mere eller mindre implicitte formuleringer omkring hensigter knyttet til undervisningen. ’they may grow 

intuitively out of experience’ 
 

Images - Forestillinger 

 Lærerens deskriptive forestillinger, til tider gengivet i metaforer. 

Kerneforståelsen af 
lærerens vidensbase 

‘Practical knowledge’  

er implicit intuitiv tavs viden i personen, som fremkommer via narrativer og handlinger.  

 
Lærerens 
vidensbase:  

- TK/ Formal 
- TK/Practical 

 
(Fenstermacher, 1994) 

 
 
 
Muligheden for 
opnåelse af didaktisk 
rationalitet: 
 

K3 
↕ 

K2 
↕ 

K3 
(Dale, 1998) 

 

Lærerens vidensbase består af flere kilder:  
- TK/P: ‘Firsthand experience of students’ learning, interest, needs, strengths and difficulties (K1), 

and a repertoire of instructional techniques and classroom management skills (K2). 

 

- TK/P: The teacher knows the social structure of the school and what it requires, of teacher and 
student, for survival and for success; she knows the community of which the school is a part, and has 

a sense of what it will and will not accept (K1 + K2). 

 

- TK/F: This experiential knowledge is informed by the teacher’s theoretical knowledge of subject 
matter, and of areas such as child development, learning and social theory (K3). 

 

- TK/P: All of these kinds of knowledge, as integrated by the individual teacher in terms of personal 

values and beliefs and oriented to her practical situation, will be referred to here as ‘practical 
knowledge’’ (1983, s. 5). 

 

‘Practical Knowledge’ indebærer formel teori, men eftersom vidensbasen er formet af den praktiske 

dimension defineres den her som TK/P 

 

Practical knowledge rummer idealet om den professionelle reflekterende didaktiker, der udfører sin 

undervisning med didaktisk rationalitet.  
 
Begrebets tre indholdsbetegnere rummer ’…different ways of mediating between thought and action’ 

(Ibid., s.134), og heri ses vægtningen af samspillet mellem de tre kompetenceniveauer. Begrebet 

beskæftiger sig hovedsageligt med K1, K2, men pointerer at praktisk viden indebærer teoretisk viden, 

herved refleksionsniveauet aktualiseret (K3). 
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ANALYSEARK – Begrebsfremkomster over indholdet i lærerens vidensbase  

Begrebernes indholdsdimension sat i relation til kompetenceniveauerne for opnåelse af didaktisk rationalitet 

 

Side - 2 - af 4 

Clandinin (1985) ‘Personal Practical Knowledge: A Study of Teachers' Class-room Images’.  
Clandinin (1989) ‘Developing rhythm in teaching: The narrative study of a beginning teacher's personal practical knowledge of class-rooms’.  
Connelley & Clandinin (1990) ’Stories of Experience and Narrative Inquiry’  
 
BEGREB : Personal practical knowledge 

Videnskabsteoretisk 
positionering  
 
Studiets metode 
  
 
 
 
 
 
 
 
Undervisningstrin 
(grundskole, gymnasium) 

Positionerer sig som Grounded Theory forskere. De ønsker at gore op med kausalitets tænkningens indtog 

på områder som undervisning, hvilket de definerer som en illusion.  

 
Forskningstilgangen tilstræber ‘shared narrative unity’ og ‘participant observation metodology’ (Clandinin, 

1985, s. 365) benyttes for at sikre en refleksiv og frugbar process, hvor praktiker og forsker er fælles om 

arbejdet og begge stemmer høres. Narrative Inquiry som metode består af ’Field Notes of Shared 

Experience’, ‘Interviews’, ’Story Telling’, ’Letter Writing’, og ’Autobiographical and Biographical 
Writing’ (Connelly & Clandinin, 1990, samt ‘journal material, (Clandining, 1989, s.124),). Og indeholder 

‘interpretations of observed practices over time and is given biographical, personal meaning through 

reconstructions of the teacher's narratives of experience’. (Clandinin, 1985, s. 363).   

 
Deres epistemologiske interesse udtrykkes med termen ’practical’, der henviser til Schöns praktiske 

tænkning. (Clandinin, 1989, s. 139). 

 

Undervisningstrin: Grundskolen  (Clandinin, 1985, s. 365) 

Begrebsfremkomst 
omkring lærerens 
vidensbase 
 
Kort beskrivelse af 
indholdsdimensionen 

Personal practical knowledge defineres ved at være: 

 

Midlertidigt, foranderligt 

‘Experiential, value-laden, purposeful, and oriented to practice, tentative, subject to change and transient, 
rather than something fixed, objective, and unchanging’ (Clandinin, 1985, s. 364) 

 

Embodied knowledge – Kropsligt indlejret 

‘Embodied, biographical, historical, cultural, and in their teaching practice og ‘subsidiary awareness’ 
med henvisning til Polanyi. (Clandinin, 1989, s. 138) 

 

Cyklisk viden, der skaber en rytme 

Viden om skolen og undervisningens cykliske forløb opleves som meningsgivende. This knowledge, 
recollected as they teach, allows them to cope with variations as they reconstruct a story already lived out 

that is appropriate to the situations they confront’ (Clandining, 1989, s. 123). 

Kerneforståelsen af 
lærerens vidensbase 

‘Personal practical knowledge’ er foranderlig og orienteret mod praksis – ligger bevidst som ubevidst - 

indlejret i personens kropslige erfaringer som oplevede historier både personligt og professionelt, udtrykt 

via handlinger. En særlig meningsgivende viden om skolens og undervisningens cyklus udvikles over tid i 
kraft af erfaringen. 

Lærerens 
vidensbase:  

- TK/ Formal 
- TK/Practical 

 
(Fenstermacher, 1994) 

 
 
Muligheden for 
opnåelse af didaktisk 
rationalitet: 
 

K3 
↕ 

K2 
↕ 

K3 
(Dale, 1998) 

Lærerens vidensbase består af flere kilder:  

 

Men TK/F gennemsyres af TK/P: 

- TK/F: ‘Lists of the contents of teacher education textbooks, workshop outlines, or teacher task 

analysis. These matters, of course, all have their part but such lists, with their categories of concepts, 
theories, facts, tasks, properties, and skills (K2, K3), do not define a teacher's personal practical 

knowledge. 

- TK/P: ‘These lists of objective and definable content are leavened by one's personal and practical 

experience, subsumed, as Polanyi would say, in one's "subsidiary awareness"(Clandinin, 1985, s. 362). 
 

‘Personal practical knowledge’ indebærer formel teori, men eftersom vidensbasen gennemsyres af 

den praktiske dimension, defineres den her som TK/P 

 
Didaktisk rationalitet effektueres ikke i begrebet ‘Personal practical knowledge’. Begrebet bevæger 

sig hovedsageligt i samspillet mellem K1 og K2. Hvorfor realiseringen af lærerens didaktiske refleksion på 

et 3. Kompetenceniveau ikke kan realiseres. 

 
(Det særlige fokus på vigtigheden af selve forholdet mellem forsker og lærere, forholder sig til hvordan 

man bedst muligt metodologisk frembringer viden og indsigt i lærers viden, det indgår ikke som noget 

læreren har som en del af sin vidensbase. 
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Begrebernes indholdsdimension sat i relation til kompetenceniveauerne for opnåelse af didaktisk rationalitet 

 

Side - 3 - af 4 

 
Gudmundsdottir, S. & Shulman, L.S. (1989) ‘Pedagogical Knowledge in Social Studies’,  
Gudmundsdottir, S. & Shulman, L.S. (1987) ‘Pedagogical content knowledge: Teachers’ ways of knowing’. 
 
BEGREB : Pedagogical content Knowledge (PCK) 

Videnskabsteoretisk 
positionering  
 
Studiets metode 
  
 
 
 
 
 
 
Undervisningstrin 
(grundskole, gymnasium) 

Grounded Theory tilgang og narrativ tilgang. 

 
Begrebssøgning ud fra lærerens egne billeder, med afsæt i et ønske om at forstå, hvor den narrative tilgang 

plæderer for at det er via det sproglige plan at mennesket skaber mening i virkeligheden. Og via dialogen 

mellem forsker og praktiker sættes de to planer i spil, nemlig de intermentale og de intramentale processer. 

 
Tre månedes feltarbejde. (Gudmundsdottir, S. & Shulman, L.S. (1987)  

- Først interview, som baggrund for observationen: bestod af spørgsmål med fokus på deres gymnasium 

uddannelse, deres ideer om læring, undervisning og elever. Der var før-under og efter observationer af 

Naomi 20 gange, og Nancy 21 gange over tre måneder.  
- Forud for forskningsprojektet havde man ingen teoretisk ramme. Og da data blev kodet opstod der 

kategorier, denne kodningsproces forløb flere gange og hver gang opstod der nye kodningskategorier, 

som blev organiseret i temaer.  

 

Undervisningstrin: Gymnasium, highschool. 

Begrebsfremkomst 
omkring lærerens 
vidensbase 
 
Kort beskrivelse af 

indholdsdimensionen 

’Pedagogical content knowledge’  
Content refererer til organiseringen af det faglige indhold  

Pedagogical  refererer til de ’skills regarding the transmission of content knowledge organized for 

teaching’  (Gudmundsdóttir & Shulman, 1987, s. 68). ‘…the particular form of content knowledge that 

embodies the aspects of content most germane to its teachability’. (Shulman, 1986, s.9). 
 

- Læreren besidder via sin faglige viden i feltets disciplin omhandlende substantive og syntaktiske 

strukture. 

- Læreren udvikler gennem erfaring med undervisningen en viden om, hvordan han skal formidle stoffet 

bedst muligt, så der pædagogisk tages hensyn til elevernes unikhed, fx deres niveau og forforståelser. 
 

Kerneforståelsen af 
lærerens vidensbase 

’Pedagogical content knowledge’ is a special amalgam of pedagogy and content and makes teachers 

different from scholars in the field. 

 
Lærerens 
vidensbase:  

- TK/ Formal 
- TK/Practical 

 
(Fenstermacher, 1994) 

 
 
 
 
 
Muligheden for 
opnåelse af didaktisk 
rationalitet: 
 

K3 
↕ 

K2 
↕ 

K3 
(Dale, 1998) 

Lærerens vidensbase består af flere kilder:  

 

En blanding af TK/F og TK/P: 

 

- TK/F: Lærerne viderefører disciplinens måde at tænke på inden for det felt hvorfra deres faglige 
indhold kommer. Dvs. en disciplin som er forankret i en forskningslogik snarere end i en praksis (K3). 

 

- TK/P: Læreren udvikler gennem erfaring med det at undervise en viden om, hvordan han skal formidle 

stoffet bedst muligt (K1, K2). 

 

’Pedagogical content knowledge’ indebærer både formel teori hentet fra det faglige felts disciplin og 

praktisk viden hentet fra erfaringer i praksis. 

 
’Pedagogical content knowledge’ rummer muligheden for realiseringen af idealet om den 

professionelle reflekterende didaktiker, der udfører sin undervisning med didaktisk rationalitet.  
 

Studierne viser hvordan erfarne lærere besidder en særlig viden (PCK) som gør at de i praksis formår at 
navigere både ud fra deres fags videnskabelig base og samtidigt præstere en undervisning som er 

pædagogisk relevant i den pågældende klasse. Dvs. at de forskellige kompetenceniveauer samspil 

virkeliggøres. 

 
I begrebet ses den idealtænkning som Dale mener at nordens lærerprofessionalisme må stræbe efter, her 

hentes belæg for handlinger og overvejelser omkring undervisningen både fra en vidensbank bestående af 

indsigt i både praksis og forskning. 

 



BILAG 2 

ANALYSEARK – Begrebsfremkomster over indholdet i lærerens vidensbase  

Begrebernes indholdsdimension sat i relation til kompetenceniveauerne for opnåelse af didaktisk rationalitet 

 

Side - 4 - af 4 

Krog-Jespersen (2005) ’Lærerprofessionalitet – illusion og vision!’  
 
BEGREB : Undervisningens pædagogiske paradoks 

Videnskabsteoretisk 
positionering  
 
Studiets metode 
  
 
 
 
 
 
 
Undervisningstrin 
(grundskole, gymnasium) 

Hermeneutisk fænomenologisk interviewtilgang 
 

Hun ønsker viden fra feltet fra feltet. Hun belyser, hvilken vidensbase, der ligger til grund for den dygtige 

lærers virke, undersøgt via interviews med erfarne lærere, der selv vil definere sig som dygtige.  

 
Via en fænomenologisk tilgang har hun interviewet lærerne både enkeltvis og i grupper, og analyseret og 

fortolket via en meningskondensering af det sagte. henviser desuden til hendes forskererfaringer fra andre 

forsknings- og udviklingsprojekter omkring lærerprofessionen, hvor hun har foretaget 

klasserumsobservationer i sammenhæng med interviews af de deltagende lærere.  
 

Hun forsøger i phd’en bl.a. at opnå viden om, hvilken vidensbase den dygtige lærer baserer sine didaktiske 

overvejelser og handlinger på baggrund af, med et teoretisk afsæt i Dales professionsideal. 

 
Grundskole, danske folkeskolelærere 

Begrebsfremkomst 
omkring lærerens 
vidensbase 
 
Kort beskrivelse af 

indholdsdimensionen 

Undervisningens pædagogiske paradoks: 

 
’De dygtige lærere, jeg har interviewet, synes alle at basere deres undervisning og anden lærervirksomhed 

på en indsigt i det pædagogiske paradoks. Denne indsigt er ikke tydeligt ekspliciteret, men dog sprogligt 

antydet. En del af lærerne formulerer et behov for en sådan eksplicitering som en af vejene til at 

kvalificere lærerarbejdet. De peger på behovet for teoretiske studier, for udvikling af et præcist fagligt 
sprog og på målrettet eller professionel kommunikation i kollegiet. De yngste af lærerne og dermed dem, 

for hvem uddannelsen ikke ligger så langt tilbage, har umiddelbart lettest ved at formulere et teoretisk 

grundlag for deres arbejde, som de blandt andet har erhvervet i deres uddannelse’ (s. 296). 

Kerneforståelsen af 
lærerens vidensbase 

Indsigt i det pædagogiske paradoks: 

’Lærerarbejdet på grund af netop dets paradoksale karakter må hvile på en specifik teoretisk vidensbase. 

Kun herved kan undervisning fremme den erklærede hensigt, at nogen – her elever – lærer og danner sig’ 
(s. 142) 

 
Lærerens 
vidensbase:  

- TK/ Formal 
- TK/Practical 

 
(Fenstermacher, 1994) 

 
 
 
 
 
 
Muligheden for 
opnåelse af didaktisk 
rationalitet: 
 

K3 
↕ 

K2 
↕ 

K3 
(Dale, 1998) 

 

Lærerens vidensbase består overvejende af praksis viden fra flere kilder:  

En dygtig lærer gør brug af følgende, hvilket jeg her definerer som indeholder i vidensbasen: 

 

TK/P (s. 185-186):  
- Optaget af elevernes ved og vel:’En dygtig lærer er interesseret og engageret, optaget af arbejdet, 

optaget af at skabe kontakt til børnene og af at have en fornemmelse af, hvad der rører sig blandt 

dem’(K1-K2) 
 

- Ønsker at levere en faglig og didaktisk kvalificeret undervisning, der kan være lærerig for eleverne: 

’En dygtig lærer er også optaget af det faglige og har lyst til, at eleverne lærer noget’, (K1-K2). 
 

- De arbejder på at udvikle samarbejdet med deres kollegaer og at forbedre deres skoler: ’En dygtig lærer 

må kunne omstille sig og være meget alsidig’ (K1-K2). 
 

- Lægger vægt på at de lærer af deres erfaringer (K1-K2) 
 

- Det pædagogiske paradoks er en del af lærerens selvforståelse omkring det at undervise, om end denne 

forståelse for paradokset er intuitiv og ofte ikke ekspliciteret (s. 203). 

 

TK/F: 
Eftersom det pædagogiske paradoks er at finde i lærernes udsagn viser det at undervisningen oplevedes sm 

rummende det pædagogiske paradoks, hvilket stiller krav til lærerens didaktiske refleksion. Og det er 

refleksion som berører overvejelser, der inkludere didaktisk teori forstået som en del af den formale viden 

 

Med udgangspunkt i sin empiri konkluderer Krog-Jespersen, at K3 sættes i spil, idet undervisningen 

kræver lærerens indsigt i det pædagogiske paradoks, hvorfor vidensbasen må rumme både teorien (K3) og 

udførelsen (K1) af den i form af den kunst det er at navigere i undervisningens paradoksale rum ( s.296). 

 



BILAG 3 

ANALYSEARK – Lærerens vidensbase i relation til kompetenceniveauerne 

(Lærerens vidensbase som den kommer til udtryk i begrebernes indholdsdimension analyseret i bilag 2) 

 

 

Side - 1 - af 2 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

K3 
 

K2 
 

K1 
 

This experiential knowledge is informed by the teacher’s 

theoretical knowledge of subject matter, and of areas 

such as child development, learning and social theory 
(K3).  

 

’This knowledge encompasses firsthand experience of 

students’ learning, interest, needs, strengths and difficul-
ties, and a repertoire of instructional techniques and 

classroom management skills (K1+K2).  

 

The teacher knows the social structure of the school and 
what it requires, of teacher and student, for survival and 

for success; she knows the community of which the 

school is a part, and has a sense of what it will and will 

not accept (K1 + K2).  
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Studie af: Elbaz (1983) – Practical knowledge 
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Studier af: Clandinin (1985), Connelly (1989), Connelly & Clandinin (1990) – Personal practical knowledge 

 
 

 Teoretisk viden er til stede men ikke styrende: Knowledge is ….not found in lists of 

the contents of teacher education textbooks, workshop outlines, or teacher task analy-

sis. These matters, of course, all have their part but such lists, with their categories of 

concepts, theories, facts, tasks, properties, and skills, do not define a teacher's person-
al practical knowledge. These lists of objective and definable content are leavened by 

one's personal and practical experience, subsumed, as Polanyi would say, in one's 

"subsidiary awareness"’ 
 

’This knowledge, recollected as they teach (K1→), allows them to cope with variations 
as they reconstruct (→K2) a story already lived out that is appropriate to the situa-

tions they confront’ 
 

Experiential value-laden, purposeful, and oriented to practice….tentative, subject to 

change and transient, rather than something fixed, objective, and unchanging’. 
 

‘Learning to teach involves the narrative reconstruction of a teacher's experience as 

personal practical knowledge is shaped through its expression in practical situations’ 

(Dvs. K1→K2, hvor Shöns tacit knowing-in-action og reflection-in-action er indlejret). 
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Studier af: Gudmundsdóttir & Shulman (1987, 1989) – Pedagogical content knowledge 
 

 
 

En særlig  tankestruktur bag handlinger som afsæt for de didaktiske overvejelser, er 
afsæt fra lærerens faglige teoretiske disciplin: De substantive structure:’This kind of 

structure determines what scholars in the field consider their subject matter to be 

about and what questions should be asked of their subject’og de syntaktiske struktu-

rere omhandler sandhedsperspektivet inden for disciplinen, det er de operationer som 
skelner mellem, det der kan bevises og det der ikke kan bevises. 

 

Sammenkædning af dels 1) det (fag)faglige aspekt ved det at undervise, hvor content 

forstås som det faglige temas indhold, og 2) den pædagogiske indsigt i hvordan ind-
holdet bedst formidles. Her ses altså samspillet mellem de tankemæssige strukturere 

(K3, K2), der opstår i overvejelserne over undervisningsplanlægningen både vedrøren-

de det faglige indhold og den undervisningsmæssige tilgang (K1). 

 
‘…the particular form of content knowledge that embodies the aspects of content most 

germane to its teachability’  
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Studie af: Krog-Jespersen (2005) – Indsigt i undervisningens pædagogiske paradoks 
 

 
 

- Det pædagogiske paradoks er en del af lærerens selvforståelse omkring det at under-

vise, om end denne forståelse for paradokset er intuitiv og ofte ikke ekspliciteret (s. 

203). Eftersom det pædagogiske paradoks er at finde i lærernes udsagn viser det at 
undervisningen oplevedes sm rummende det pædagogiske paradoks, hvilket stiller 

krav til lærerens didaktiske refleksion. Og det er refleksion som berører overvejelser, 

der inkludere didaktisk teori forstået som en del af den formale viden 
 

- Optaget af elevernes ved og vel: ’En dygtig lærer er interesseret og engageret, 

optaget af arbejdet, optaget af at skabe kontakt til børnene og af at have en fornem-

melse af, hvad der rører sig blandt dem’(K1-K2) 
 

- Ønsker at levere en faglig og didaktisk kvalificeret undervisning, der kan være 

lærerig for eleverne: ’En dygtig lærer er også optaget af det faglige og har lyst til, at 

eleverne lærer noget’, (K1-K2). 
 

- De arbejder på at udvikle samarbejdet med deres kollegaer og at forbedre deres 

skoler: ’En dygtig lærer må kunne omstille sig og være meget alsidig’ (K1-K2). 
 

- Lægger vægt på at de lærer af deres erfaringer (K1-K2) 

 



BILAG 4 

ANALYSEARK –  Arbejdet med pratical arguments – Synergi mellem kompetenceniveauerne 

Studier der viser, hvordan didaktisk rationalitet kan opnås via et samarbejde mellem læreren og den anden  

 

Side - 1 - af 3 

 

 

Richardson& Anders (1990) ’Final report on the Reading Instruction Study’. 
(Report submitted to OERI, us Department of Education gennemgået i: Fenstermacher & Richardson, 1993) 

Studiets udgangspunkt  
- indeholdende antagelser 

omkring lærerens vidensbase 

TK/P, TK/F 
 

- Definition af ’the knower’ 
 

Det antages at lærerens viden kommer til udtryk som praktisk viden (TK/P), men at man via arbejdet 

med det praktiske argument kan frembringe den formale viden (TK/F), som altså netop eksisterer, men 

i kraft af praksisniveauets handlingstvang, bliver den ofte ikke italesat. 

 
 

’The knower’ er praktikeren, idet han sidder inde med en tavs og ofte ikke ekspliciteret viden/ indsigt i 

sin egen praksis. Denne viden hjælper den Anden, som dermed også betragtes som ’knower’, med til at 

belyse, i form af arbejdet med det praktiske argument. Således kan ’the known’ mangfoldiggøres til 
også at inddrage stærke beviser, som matcher den teoretiske videns stringente tilgang (TK/F). 

Studiets metode 
  
 
 
 
 
 
 
Fokus på  
undervisningstrin  
(grundskole, gymnasium) 

Man forsøger at forbedre og kvalificere lærerens refleksioner via arbejdet med praktisk argumentation, 

forstået som et samarbejde mellem lærer og forsker. 

 

Metodisk: 
- Videooptagelser af læreren i dennes undervisning i læseforståelse 

- ’belief interview’, designet til at påbegynde frembringelsesprocessen af det praktiske argument. 

Spørgsmål som skulle afdække lærerens mere generelle opfattelser af hvordan børn lærer at læse, og 

hvordan hun ville definere elevernes læseforståelse til at ligge lavt, mellem eller højt. 
- Frembringelse og rekonstruktion af lærerens særlige praktiske argument foregik over fire måneder. 

 

Undervisningstrin: Grundskolen mellemtrinnet: ‘Sami, a grade 5 teacher in her second year of teach-

ing’ (Fenstermacher & Richardson, 1993 s. 107) 

Processens beskrivelse   ‘Practical argument, er formaliseringen af practical reasoning, der indeholder det underliggende lag 

af tænkningen, som former intention og handling. Formaliseringen består af en proces med fem ni-
veauer som bringer handling og tænkning sammen i en logisk slutning. 

Processens faser  - Practical reasoning describes the more general and inclusive activities of thinking, forming inten-

tions and acting. 
-  Practical argument is the formal elaboration of practical reasoning. 

 

Der arbejdes både med at frembringe og at rekonstruere det praktiske argument. Formaliseringen af 

lærerens praktiske ræsonnement sker ud fra to perspektiver: 
- Et deskriptivt (beskrivelse af det praktiske ræsonnement, som aktøren indikerer, er en rimelig og 

præcis fremstilling af, hvorfor han handlede som han gjorde). 

- Et normativt (argumentet kan forbedres, der er altså gode argumenter og knap så gode). 

 
Præmisserne for udviklingen af det praktiske argument er: 

 (1) value, (2) stipulative, (3) empirical (4) situational (5) logic’  
(Fenstermacher & Richardson, 1993, s.105; Vásquez-Levy, 1993). 

 

Her spindes lærerens vidensbank således sammen af det faglige teoretiske aspekt, gerne udledt empirisk 

med evnen og mulighederne for refleksion via frembringelsen og rekonstruktionen af det praktiske 

argument. Der arbejdes med refleksionen over handlinger og de antagelser der ligger bag.  

Synergien mellem kompe-
tenceniveauerne: 
 

K3 
↕ 

K2 
↕ 

 K3  
(Dale, 1998) 

Forbindelsen til den ideelle mulighed for opnåelse af didaktisk rationalitet via det komplementære 
samspil mellem kompetenceniveauerne kan realiseres via arbejdet med det praktiske argument: 

 

Lærerens viden er praktisk funderet TK/P, men via arbejdet med det praktiske argument kan TK/F 

hentes frem, som det der kvalificerer lærerens didaktiske handlinger og overvejelser på K3 niveau 
 

Lærerens praktiske ræsonnement vedrørende hans handlinger (K1) og didaktiske overvejelser (K2) kan 

i talesættes og derved synliggøres via arbejdet med et praktisk argument (K3). 

 



BILAG 4 

ANALYSEARK –  Arbejdet med pratical arguments – Synergi mellem kompetenceniveauerne 

Studier der viser, hvordan didaktisk rationalitet kan opnås via et samarbejde mellem læreren og den anden  

 

Side - 2 - af 3 

 

Vásquez-Levy (1993)  
‘The use of practical arguments in clarifying and changing practical reasoning and classroom practices: two cases’  

Studiets udgangspunkt  
- indeholdende antagelser 

omkring lærerens vidensbase 

TK/P, TK/F 
 

 
- Definition af ’the knower’ 

Det antages at lærerens viden kommer til udtryk som praktisk viden (TK/P), men at man via arbejdet 
med det praktiske argument kan frembringe den formale viden (TK/F), som altså netop eksisterer, men 

i kraft af praksisniveauets handlingstvang, bliver den ofte ikke italesat. 

 

 
’The knower’ er praktikeren, idet han sidder inde med en tavs og ofte ikke ekspliciteret viden/ indsigt i 

sin egen praksis. Denne viden hjælper den Anden, som dermed også betragtes som ’knower’, med til at 

belyse, i form af arbejdet med det praktiske argument. Således kan ’the known’ mangfoldiggøres til 

også at inddrage stærke beviser, som matcher den teoretiske videns stringente tilgang (TK/F). 

Studiets metode 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fokus på  
undervisningstrin 
 (grundskole, gymnasium) 

- Observation i klasseværelserne 
- Dialog med lærerne, både ud fra åbne og lukkede spørgsmål 

- Lærerens egne journaler med overvejelser over undervisningen 

- Uformelle kollegiale samtaler blandt lærerne 

- Semi-struktureret interviews med lærerne 
- Semi-struktureret interviews med elever 

- Transskription  

- Analyse ud fra den strikte proces om præmisserne for argumentationen og retfærdiggørelsen af det 

praktiske argument.  
- Præmisserne for udviklingen af det praktiske argument er:  (1) value, (2) stipulative, (3) empirical (4) 

situational (5) logic’ (Fenstermacher & Richardson, 1993, s.105; Vásquez-Levy (1993) 

 

Præg af aktionsforskning: Den kollektive refleksion mellem læreren og forskeren bærer præg af akti-

onsforskning i kraft af de stærke intentioner om at forstå og forandre praksis. 

 

Frembringelsen og rekonstruktionen af en af lærernes praktiske argument foregik over otte måneder. 
 

Undervisningstrin: Gymnasiet. Lærerene underviser ’english composition and literature in secondary 

schools located in the south-western USA’. (s.127) 

Processens beskrivelse   ‘Practical argument, er formaliseringen af practical reasoning, der indeholder det underliggende lag 

af tænkningen, som former intention og handling. Formaliseringen består af en proces med fem ni-
veauer som bringer handling og tænkning sammen i en logisk slutning. 

Processens faser En gentagelse af Fenstermacher & Richardson (1993), som beskrevet i Richardson og Anders (1990) oven-

for. Vásquez-Levy afprøver processen. Og har fokus på både handling og tænkning i det hun konklude-

rer at det handlingsmæssige (K1) bygger på en svag epistemologisk vidensforståelse, hvor en afklaring 
af det tankemæssige (K2→K3) baseres på stærke begreber om viden.  

Synergien mellem kompe-

tenceniveauerne: 
 
 

K3 
↕ 

K2 
↕ 

 K3  

(Dale, 1998) 

En gentagelse af Fenstermacher & Richardson (1993), som beskrevet i Richardson og Anders (1990) oven-

for: Lærerens viden er praktisk funderet TK/P, men via arbejdet med det praktiske argument kan TK/F 

hentes frem, som det der kvalificerer lærerens didaktiske handlinger og overvejelser på K3 niveau.  

 
Lærerens praktiske ræsonnement vedrørende hans handlinger (K1) og didaktiske overvejelser (K2) kan 

i talesættes og derved synliggøres via arbejdet med et praktisk argument (K3). 

 

Vásquez-Levy viser desuden, at forbindelsen til den ideelle mulighed for opnåelse af didaktisk rationa-
litet via det komplementære samspil mellem kompetenceniveauerne kan realiseres via arbejdet med det 

praktiske argument. Hun viser desuden at det udgør en krævende proces for både forsker og praktiker, 

og at i fald en lærerkollega skulle fungere som den Anden i udviklingen af et praktisk argument, da 

kræves stærke analytiske evner. 
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Morgan (1993) 
‘Practical rationality: a self-investigation’ 

Studiets udgangspunkt  
- indeholdende antagelser 

omkring lærerens vidensbase 

TK/P, TK/F 
 

 
- Definition af ’the knower’ 

Det antages at lærerens viden kommer til udtryk som praktisk viden (TK/P), men at man via arbejdet 

med det praktiske argument kan frembringe den formale viden (TK/F), som altså netop eksisterer, men 

i kraft af praksisniveauets handlingstvang, bliver den ofte ikke italesat. 

 
 

’The knower’ er praktikeren, idet han sidder inde med en tavs og ofte ikke ekspliciteret viden/ indsigt i 

sin egen praksis. Denne viden hjælper den Anden, som dermed også betragtes som ’knower’, med til at 

belyse, i form af arbejdet med det praktiske argument. Således kan ’the known’ mangfoldiggøres til 
også at inddrage stærke beviser, som matcher den teoretiske videns stringente tilgang (TK/F). 

Studiets metode 
 
 
 
 
 
 
 
Fokus på 
undervisningstrin 
 (grundskole, gymnasium) 

- Morgan afprøver det praktisk argument på sin egen undervisning.  

- Hun indtager som lærer også rollen som den Anden og som en lærer der bliver studeret. 

- I Morgans udsagn ligger der indlejret moralske overvejelser, som handler om belæg for valg/fravalg. 

- Hun bevæger sig dermed på K3 niveau.  
- Hun forsøger at samtale med sig selv og eleverne som den Anden, i hendes udarbejdelse af praktiske 

argumenter med henblik på en stærk bevisførelse.  

- I hendes metodiske inddragelse af eleverne udfører hun således et af den kritisk konstruktive didak-

tiks målsætninger om elvens medbestemmelse. 
- Foregik over en seksmåneders periode. 

 

Undervisningstrin: Grundskolen, mellemtrinnet: ‘4th grade class of a US urban elementary school’ 
(Morgan, 1993, s.115) 

Processens beskrivelse   ‘Practical argument, er formaliseringen af practical reasoning, der indeholder det underliggende lag 

af tænkningen, som former intention og handling. Formaliseringen består af en proces med fem ni-

veauer som bringer handling og tænkning sammen i en logisk slutning. 

Processens faser  En gentagelse af Fenstermacher & Richardson (1993), som beskrevet i Richardson og Anders (1990) oven-

for, hvor Morgan afprøver processen i sin egen praksis. 

 
- Morgans proces er et udtryk for forsøget på at realisere didaktisk rationalitet, som titlen på hendes 

artikel også indikerer: Practical rationality. 

 

- Hun formår at tænke (K2, K3) over sine handlinger (K1) på en sådan måde at hendes bevæggrunde 
ikke ligger ubegrundet hen i nattens mulm og mørke, men fremstår stærkt og tydeligt både for hende 

selv og for hendes elever. 

Synergien mellem kompe-

tenceniveauerne: 
 
 
 

 
K3 
↕ 

K2 
↕ 

 K3  

(Dale, 1998) 

En gentagelse af Fenstermacher & Richardson (1993), som beskrevet i Richardson og Anders (1990) oven-

for: Lærerens viden er praktisk funderet TK/P, men via arbejdet med det praktiske argument kan TK/F 

hentes frem, som det der kvalificerer lærerens didaktiske handlinger og overvejelser på K3 niveau.  

 
Lærerens praktiske ræsonnement vedrørende hans handlinger (K1) og didaktiske overvejelser (K2) kan 

i talesættes og derved synliggøres via arbejdet med et praktisk argument (K3). 

 

Morgan viser hvordan opnåelse af didaktisk rationalitet via det komplementære samspil mellem kom-
petenceniveauerne kan realiseres via arbejdet med det praktiske argument.  

 

Hun viser desuden at det udgør en krævende proces for hende som praktiker, men at det giver hende 

tifold tilbage i form af en tilfredsstillende undervisning, både i forhold til proces og produkt. 
 

Hun beskriver muligheden for at læreren kan benytte eleverne som den Anden, særligt når det hun 

ønsker at opnå indsigt i er elevernes opfattelse af et givet fænomen 

 



 

BILAG 5 

DISPLAY – over analysens processer  

 

Fra en epistemologisk placeringen af lærerens vidensbase over relationen til kompetenceniveauerne og hen mod det videre arbejde med udviklingen af didaktisk rationalitet 
 
 

 

 

 
 

 
 

TK/F 
 
 

 
 

TK/P 
 

1. Epistemologisk placering af  
lærerens vidensbase (TK/P) 

 

2. Vidensbasens relationer til 
kompetenceniveauerne 

 

 

 

Indsigt i undervisningens 
pædagogiske paradoks 

& 
Pedagogical content 

knowledge 
 

Practical 
knowledge 
 

Personal practical  
knowledge 

 

 
 

3. Arbejdet med udviklingen af 
didaktisk rationalitet 

 

 
 

TK/F 
 
 

 
 

TK/P 
 

F
-d

is
ku

rs
 

S
tæ

rk
e

 e
p

is
te

m
o

lo
g

is
ke

 b
e

vi
se

r 

K
n

o
w

in
g

 w
h

a
t 

P
-d

is
ku

rs
 

S
va

g
e

 e
p

is
te

m
o

lo
g

is
ke

 b
e

v
is

e
r 

K
n

o
w

in
g

 h
o

w
 

   

 

 
SYNERGI MELLEM NIVEAUERNE 

Læreren og den anden  
i en frugtbar proces 

 

Studierne: 
Elbaz (1983) 

Clandinin (1985), Connelly (1989), Connelly & Clandinin (1990) 
Gudmundsdóttir & Shulman (1987, 1989) 

Krog-Jespersen (2005) 

 
 
 

Studierne: 
Richardson & Anders (1990) 

Vásquez-Levy (1993) 
Morgan (1993) 

 
 
 

K3 
 

K2 
 

K1 
 

K3 
 

K2 
 

K1 
 

 
Practical argument 

Stærke epistemologiske beviser 
- Logisk slutning, i form af en 

italesat refleksion 

 

 

 
Practical reasonning 

Svage epistemologiske beviser 
- Underliggende tavs tænkning, 

der former intentioner og  
handlinger 
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