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Af Maj Juni 

 M
åske kan du se ham eller 
hende for dig: Den tradi-
tionelle lærer, der gør sig 
klar til undervisningen. 
Har stakkevis af fagbøger 

på skrivebordet sammen med egne noter. 
Ringer til en kollega og drøfter noget – måske 
hvordan religionsundervisningen skal tage sig 
ud i 6. b, hvor børnene har mange forskellige 
religiøse tilhørsforhold. Arrangerer en tur ud 
af huset fx til et museum eller en virksomhed. 

Alt sammen udtryk for professionel dømme- 
kraft i aktion. Men måske er tiden i bogstave-
ligste forstand løbet fra den type lærer.

“Professionel dømmekraft tager tid i alle 
mulige sammenhænge. Tid til at vurdere et 
materiale eller en situation i undervisning-
en. Tid med kolleger eller ledelsen. Tid til at 
vurdere samarbejdspartnere uden for skolen. 
Når så lærernes forberedelsestid er beskåret 
meget, kan man spørge: Er den professionelle 
dømmekraft også blevet beskåret?”

Spørgsmålet kommer fra Lars Emmerik 
Damgaard Knudsen, der er forsker og lektor 

på DPU, Aarhus Universitet. Tidligere på året 
udkom hans bog Relationer mellem teori og 
praksis i pædagogisk og lærerfagligt arbejde. Og 
det er netop et sted imellem teori og praksis, 
den tidskrævende, professionelle dømmekraft 
træder til og håndterer relationen og balan-
cen mellem de to, mens den kaster lys over, 
hvordan man kan gøre det bedre, mener Lars 
Emmerik Damgaard Knudsen.  
  
Undervisning som deleøkonomi 
Han er ikke i tvivl om, at der i et vist om-
fang også skæres i det professionelle, når der 
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IXFolkeskolen levner i dag ikke meget tid og rum til den autonome lærer, der navigerer 
efter sin professionelle dømmekraft. Det handler i mindre grad om, hvad læreren 

ved – og i stigende grad om, hvad læreren ved, der virker. Det rokker ved opfattelsen 
af, hvad lærerens professionelle dømmekraft kan og skal.
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skæres i tiden til at forberede sig. Og det, der 
træder i stedet, er ofte de såkaldte læringsplat-
forme – elektroniske platforme, hvor lærerne 
både kan hente og lægge undervisningsforløb 
op, lige som de kan evaluere eleverne, og 
eleverne kan evaluere sig selv. Platformene 
bliver indkøbt af den enkelte kommune til 
alle dens skoler. 

“Man kan kalde læringsplatformene for 
en form for deleøkonomi, for det at dele 
undervisningsforløb er i bund og grund en 
økonomi, der deles. Men det er vigtigt midt 
i glæden over dette at være opmærksom på 
faldgruberne. For som med så mange andre 
former for deleøkonomi er der også noget 
mere traditionelt, der bliver til overs. Taler 
vi om Airbnb, er det hotellerne. Taler vi 
om Uber, er det taxaerne. Men hvad bliver 
tilovers med læringsplatforme? I den værste 
af alle verdener er det lærerne, men så slemt 
går det nok ikke. Det, der bliver tilovers, er 
lærernes forberedelsestid, for selv om den 
ikke ryger helt, bliver den sænket meget,” 
konstaterer Lars Emmerik Damgaard Knud-
sen, der er bekymret for, hvordan den knappe 
tid vil påvirke det pædagogiske og didaktiske 
i undervisningen. 

“Tag fx en samfundsfagslærer, der skal 
arbejde med demokrati. Han kan gå direk-
te til det teoretiske og gennemgå en masse 
demokratibegreber eller mere praktisk sætte 
eleverne til at afprøve forskellige måder 
at arbejde med demokrati på. Det er fint 
nok, men nok ikke det bedste sted at starte. 
Måske er det bedre at lægge ud med at se 
på, i hvilke sammenhænge eleverne selv har 
oplevet demokrati, og hvad det betyder for 
dem, og så arbejde sig videre derfra rundt om 
emnet. Men vi kommer ikke uden om, at alle 
de spørgsmål om, hvordan man har tænkt 
sig at gøre, kræver både tid og professionel 
dømmekraft. Det gælder også i forhold til at 
arbejde med forskellige måder at relatere teori 
og praksis på,” siger Lars Emmerik Damgaard 
Knudsen. 

Dømmekraft i praksis 
Det er ikke kun tiden, der er en mangelvare 
i lærernes forsøg på at udøve professionel 
dømmekraft. Det peger antropolog og forsker 
ved Københavns Professionshøjskole John 
Gulløv på. Han efterlyser også en større accept 
og diskussion af, hvordan læreres forskellighed 
afspejles i deres professionelle virke. 

“Dømmekraft er blevet et aktualiseret 
tema. I takt med at der kommer mere fokus 
på ranglister, nationale tests og faglige mål, 
er der langt flere kriterier, som udfaldet af 
en given aktivitet i skolen skal vurderes ud 

»Dømmekraften 
skal håndtere den 

forskellighed, der er i 
børnenes udfordringer, 

men hvis lærerne 
kollektivt set ikke har
mulighed for at bruge 
deres dømmekraft på 

bestemte områder, bliver 
det jo en tom skal.«

John Gulløv

John Gulløv har identificeret fire fremtrædende 

orienteringer i dømmekraften, som er udbredte 

blandt lærere.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Skolens strukturer og organiseringen af 

arbejdet, hvor hensynet er de fag-politiske     

interesser.

2. Faglighed, hvor hensynet er undervisningens 

mål og har en læringsdagsorden.

3. Socialt samspil, hvor elevernes sociale fælles-

skab og integration er i fokus.

4. Psykosociale hensyn og behov, hvor hensynet 

er tillid og relationen mellem læreren og ele-

ver med sociale eller psykiske problemer.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Det er sjældent enten-eller. Langt de fleste lærere 

vil forsøge at navigere efter flere hensyn – men de 

kan ofte være svære at forene i praksis.

 

Kilde: John Gulløv

FIRE TYPER 
DØMMEKRAFT 

›

fra. For at præstere i forhold til det kom-
mer skolen også til at miste noget på nogle 
andre områder. Her er dømmekraftbegrebet 
sat ind som en slags ‘Vi ved godt, vi sætter 
barren og målene højt, men den faglige 
dømmekraft hos lærerne sikrer, at der ikke 
sker nogle ulykker’. Det bliver stillet op som 
om, at omkostningerne ved at lave en stærk 
styring på de faglige mål bliver dækket ind 
af den professionelle dømmekraft. Sagen er 
bare den, at der ikke er enighed om, hvor 
stor betydning det har for skolen, at der er 
variation i, hvordan professionelle udfolder 
deres dømmekraft,” siger John Gulløv, som 
har skrevet ph.d.-afhandlingen Dømmekraft 
i praksis (2015). I stedet for at se på døm-
mekraften som en idealiseret forestilling, 
interesserer han sig for, hvordan den tager 
sig ud i praksis.

I afhandlingen lavede John Gulløv feltar-
bejde, hvor han observerede i 15 uger på 
lærerværelset på Stege Skole i Vordingborg 
Kommune og interviewede lærerne. Konklu-
sionen var ret klar: Lærernes prioriteringer 
afspejlede, hvordan de brugte deres dømme-
kraft. Men dømmekraften havde forskellige 
omdrejningspunkter. 

John Gulløv har identificeret fire retninger i 
dømmekraften, som lærerne typisk navigerer 
efter. Den første peger på skolens strukturer 
og organiseringen af arbejdet – herunder de 
politiske interesser. Den anden favner et fag-
ligt fokus, der kalder på, at læreren investerer 
i undervisningens mål og har en lærings-
dagsorden. I den tredje retning er fokus 
mere socialt orienteret – læreren investerer 
i udvikling af elevernes sociale fællesskab 
og de fælles spilleregler. Endelig er der den 
mere psykosocialt orienterede retning, hvor 
lærerne forpligter sig til at styrke de indivi-
duelle relationer til elever med sociale eller 
psykiske problemer. Det er sjældent enten-el-
ler, pointerer Gulløv. Langt de fleste lærere vil 
navigere efter flere hensyn – men de kan være 
svære at forene i praksis.

Alt efter hvor den enkelte lærer har sit fokus, 
vil en række situationer i skolen tage sig 
forskelligt ud. Hvis en elev med problemer fx 
forlader klassen i timen, og læreren har fokus 
på det psykosociale, vil han eller hun gå efter 
eleven og prioritere relationen til den sårbare 
elev, mens en lærer med fokus på det faglige 
vil prioritere at blive i klassen og nå undervis-
ningens mål. 

“Jeg siger ikke, der er fire forskellige typer 
lærere, men at lærerne i deres praksis må væl-
ge, hvor de lægger hovedinvesteringen. Når 
de har gjort det, så fanger bordet, og læreren 
må handle i overensstemmelse med det, fordi 
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de konkrete handlemuligheder altid bygger 
oven på de investeringer, læreren allerede har 
gjort,” siger John Gulløv.

En tom skal 
John Gulløv mener, at nogle typer professio-
nelle indsatser kommer til at stå stærkere eller 
svagere alt efter prioriteringernes samspil 
med den politiske dagsorden. 

“I mit feltarbejde mødte jeg en kommune, 
der ligesom så mange andre udkantskommu-
ner bestod af små kommuner, der var blevet 
lagt sammen i forbindelse med strukturre-
formen, og som havde ondt i økonomien. 
Dagordenen var at samle skolerne, så de blev 
færre, og nedlægge særundervisning og lave 
inklusion. Man forsøgte at realisere bespa-
relserne ved at øge fagligheden og afskedige 
nogle lærere og pædagoger. De, der blevet 
afskediget, var professionelle, som jeg i særlig 
grad anså som kvalificerede på det sociale og 
psykosociale område,” siger John Gulløv og 
tilføjer:

“Der er én form for styring og orientering 
i det politiske administrative felt, men de 
pædagogiske og faglige udfordringer i hver-
dagen er mangfoldige. De kan ikke standar-
diseres. Dømmekraften skal håndtere den 
forskellighed, der er i børnenes udfordringer, 
men hvis lærerne kollektivt set ikke har 
mulighed for at bruge deres dømmekraft på 
bestemte områder, bliver det jo en tom skal,” 
siger John Gulløv.

Han er fortaler for, at variationen i lærernes 
dømmekraft bliver brugt mere offensivt og 
kvalitetsorienteret i skolernes organisation 
og ledelse. 

“Det første skridt i den retning er at sætte 
ord på de forskellige typer af prioriteringer, 
man er tilbøjelig til at tage, og stå ved, at det 
har en værdi, at nogle lærere er særligt fagligt 
orienteret, mens andre måske er er særligt 
socialt orienteret. Jeg synes, der mangler nog-
le diskussioner af, hvordan et lærerkollegie i 
fællesskab kan udnytte, at der er forskellige 
typer af investeringer i fx det psykosociale 
eller faglige,” siger John Gulløv og peger 
på, at idéen om den omnipotente lærer, der 
orienterer sig i alle fire retninger, ikke alene 
er en myte, men at den også spærrer for dis-
kussioner om værdien af, at der er forskellige 
typer dømmekraft i et lærerkollegie. 

“På et tidspunkt i deres praksis udvikler 
lærerne sig i forskellige retninger. Det kan 
være en provokation for en organisation, 
der ønsker den omnipotente lærer. Men det 
kan faktisk også være en ressource, hvis man 
kan organisere et arbejdsfællesskab om de 
forskellige typer dømmekraft.”

  
Autonomi under afvikling 
Også Lars Emmerik Damgaard Knudsen ef-
terlyser en større diskussion af, hvilken rolle 
lærernes dømmekraft spiller. Er der plads til 
den, når elektroniske hjælpemidler og stan-
dardiserede læringsplatforme træder med 
ind i undervisningen? Eller ser vi dømme-
kraften i et nyt lys på grund af teknologien? 

“Der er nogle gevaldige vanskeligheder 
med læringsplatformene. Man kan sætte 
spørgsmålstegn ved, om eller hvordan de 
understøtter professionel frihed og døm-
mekraft. De kan i hvert fald være træge og 
besværlige at bruge, så nogle lærere fravælger 
dem ganske enkelt, fordi de synes, brugsvær-
dien er for lav. Så på den ene side er der en 
udvikling af digital teknologi, som kun går 
fremad, og på den anden side er det faktisk 
ikke så let at implementere,” konstaterer Lars 
Emmerik Damgaard Knudsen og tilføjer: 

“Umiddelbart virker det jo som noget 
progressivt: Vi skal gøre det bedre, have mere 
‘value for money’, bruge ‘best practice’ til 
at professionalisere og gøre det lettere for 
lærerne at træffe beslutninger. Men omvendt 
bliver vi også nødt til at spørge, om tekno-
logien og læringsplatformene betyder, at vi 
kommer til at mangle tiden til den konkrete 
stillingstagen, læreren skal udføre, når deres 
elever skal fanges.”

Han skelner mellem to positioner:
“Jeg tror, udviklingen vil levere forskellige 

udgaver af, hvad vi forstår ved lærerens døm-
mekraft. På den ene side har vi den autono-
me lærer – uden læringsplatform og nationa-
le tests – et ikon, en lærer, der kan selv. I den 
anden ende har vi en lærer, som er i stand 
til at anvende undervisningsmaterialer og 
-forløb uden nødvendigvis at bruge lang tid 
på at sætte sig ind i stoffet og gennemtænke 
sin undervisning. Det vil være en lærer, der 

kan afvikle undervisningen hurtigt og effek-
tivt,” siger han og tilføjer: 

“Groft sagt kan man sige, det er et spørgs-
mål om, hvorvidt eleverne skal lære noget, 
eller om undervisningen bare skal afvikles, så 
eleverne kan svare rigtigt i en test”. 

Det er med andre ord den autonome lærer 
fra fortiden på den ene fløj og fremtidens 
fleksible lærer på den anden.

“De to positioner vil danne grundlag for en 
konstant diskussion om, hvad der tegner den 
gode lærer, og hvordan teori og praksis skal 
spilles sammen. Den fleksible lærer er stærkt 
oplyst af ‘what works-bevægelsen’, og mange 
steder i dag er det sådan, gode lærere bliver 
opfattet. Måske skal vi som samfund lære at 
vænne os til, at det vi forstår ved professionel 
dømmekraft, vil være noget andet om fem 
eller ti år. Jeg tror ikke, der går så lang tid, før 
vi har forladt idealbilledet af den autonome 
lærer, siger Lars Emmerik Damgaard Knud-
sen og konstaterer, at det er en udvikling, 
man kan begræde, men ikke bremse. 

“Når vi taler om at miste noget, kan det 
godt have en sand værdi og være ærgerligt, 
men måske kan det bare ikke være anderle-
des. Og måske er der også nogle kvaliteter 
ved det nye, som vi ikke kender endnu. Så-
dan er i det i mange andre sammenhænge, 
når vi diskuterer det gode liv. På samme 
måde redefineres billedet af den gode poli-
tibetjents kvaliteter sig løbende. Og det skal 
og må det også.” 
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»Groft sagt kan man 
sige, det er et spørgsmål 
om, hvorvidt eleverne 

skal lære noget, eller om 
undervisningen bare 

skal afvikles, så eleverne 
kan svare rigtigt i 

en test.«
Lars Emmerik Damgaard Knudsen


