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Didaktiske læremidler som kobling mellem teori og praksis i læreruddannelsen?

Afhandlingen præsenterer en systemteoretisk genbeskrivelse af forholdet 
mellem teori og praksis i læreruddannelsen. Teoretisk er afhandlingen 
forankret i sociologisk systemteori som den er udviklet af Niklas Luhmann. 
Det problematiske forhold mellem teori og praksis beskrives ofte som et gab 
mellem teori og praksis, mellem uddannelsen og professionen. Afhandlingen 
understreger, at der snarere er tale om et gab i forståelsen af teori og praksis og 
tilbyder en forskelsteoretisk forståelse, der overvinder den velkendte dikotomi, 
hvor enten teori eller praksis får forrang. I afhandlingen iagttages didaktiske 
læremidler, grundet deres praksistilknytning og deres dobbelte diskurs (faglig 
og didaktisk), som muligt kommunikativt tema for strukturel kobling både 
mellem uddannelsen og professionen samt uddannelsens fagområder 
indbyrdes. Empirisk undersøges det, om og hvordan didaktiske læremidler ind-
går som indhold i undervisningen på læreruddannelsen. Undersøgelsen er et 
kvalitativt studie, hvor 17 lærerstuderende bliver spurgt om, hvordan de oplever 
tematiseringen af didaktiske læremidler på uddannelsesstedet og i praktikken. 
Analysens resultater er i overensstemmelse med international forskning på 
området: Der er stor variation i, hvordan didaktiske læremidler indgår som 
indhold i undervisningen på læreruddannelsen. Fra ikke at blive tematiseret til at 
blive tematiseret som relevant indhold i et både fagligt og/eller didaktisk 
perspektiv. Der er forskel på tematiseringen på uddannelsesstedet og i 
praktikken. På uddannelsesstedet tematiseres didaktiske læremidler i et fagligt 
kritisk-analytisk perspektiv. I praktikken tematiseres læremidlerne i et 
anvendelsesorienteret perspektiv henblik på formidling. Den store variation 
og det dobbelte perspektiv tilskrives både noget indre og ydre. Det indre er 
de personlige holdninger hos både undervisere, praktiklærere og studerende. 
Det ydre er ressourcer, strukturer og herunder læremidlernes tilgængelighed. 
Udover at bekræfte forskningen på området påviser undersøgelsen ydermere, 
at didaktiske læremidler, på trods af deres potentiale, ikke fungerer som tema 
for strukturel kobling hverken mellem uddannelsens fagområder eller 
uddannelsen og professionen. Dette skyldes for det første, at læremidlerne 
ikke præsenteres i de pædagogiske fag og for det andet, at de ikke indgår 
som indhold i samarbejdet mellem linjefagene og praktikken.
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kan gennemføres uden andres hjælp. Der er derfor en række personer, jeg gerne vil takke. Uden 

deres hjælp, støtte og engagement havde jeg ikke haft mulighed for at gennemføre det arbejde, 

der ligger bag denne afhandling. 

Først en tak til de lærerstuderende, der har stillet sig til rådighed for interview. Tak til Per Munch 

(UCN), Lars Christensen Ustrup (UC) og Niels Grønbæk Nielsen (UCL) for at formidle 

kontakten til de studerende. 

Tak til min altid inspirerende vejleder professor Jens Rasmussen, der utrætteligt har ledt mig på 

vej med kritiske kommentarer, gode råd, opløftende ord, overbærenhed og overskud.  

Tak til fantastiske kollegaer ved Institut for Uddannelse og Pædagogik, der har udvist faglig 

interesse for projektet. Tak for jeres engagement, forståelse og gode grin. 

Tak til min familie, der aldrig svigter. Tak for både jeres tro på mit arbejde og jeres praktiske 

hjælp undervejs. 

En særlig tak til Jakob og Marie for jeres ankomst. Med bleskift og afbrudt nattesøvn har I dagligt 

sat ph.d.-projektet i et større perspektiv.  

Den største tak til Jesper, der har været et vidunderligt vidne fra projektets start til dets afslutning. 
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1.0 Indledning 
Emnet for denne afhandling er forholdet mellem teori og praksis på læreruddannelsen, hvor 

didaktiske læremidler iagttages som et muligt tema for strukturel kobling af både 

læreruddannelsen og lærerprofessionen, men også af læreruddannelsens fagområder indbyrdes – 

linjefagene, de pædagogiske fag og praktikken. 

Dette indledende kapitel struktureres i fire afsnit. I første afsnit præsenteres emnet – forholdet 

mellem teori og praksis på læreruddannelsen – og der redegøres for emnets relevans både 

historisk, internationalt og nationalt. I andet afsnit følger afhandlingens problemformulering. I 

tredje afsnit defineres for afhandlingen relevante begreber. I fjerde og sidste afsnit følger, som en 

læsevejledning, opbygningen af afhandlingen. 

1.1 Præsentation af emne og formål 
Emnet for afhandlingen er som nævnt forholdet mellem teori og praksis på læreruddannelsen. 

Dette forhold kan iagttages på flere måder. Her vælges en praksisnær tilgang, hvor didaktiske 

læremidler iagttages som et muligt undervisningstema for strukturel kobling af læreruddannelsen, 

der populært opfattes som teoretisk, og lærerprofessionen, der populært opfattes som praktisk. 

Denne typiske skelnen mellem uddannelsens teori og professionens praksis er på ingen måde ny 

eller særlig for dansk læreruddannelse. Der er tale om en klassisk problemstilling, der strækker 

sig over både tid og sted. I litteraturen beskrives det problematiske forhold mellem teori og 

praksis også som en evig udfordring (Kvernbekk 2006), og set i det lys er det ikke afhandlingens 

formål at løse denne klassiske problematik. Det er derimod afhandlingens formål med en 

systemteoretisk forankring at tilbyde en forskelsteoretisk tilgang til teori-praksis-problematikken, 

hvor den velkendte dikotomi overvindes med et kommunikativt fokus. Samtidig er det 

afhandlingens formål at iagttage, om og hvordan didaktiske læremidler indgår som indhold i 

undervisningen på læreruddannelsen, med henblik på at iagttage didaktiske læremidler som et 

muligt undervisningstema for strukturel kobling af både læreruddannelsen og lærerprofessionen, 

men også af læreruddannelsens fagområder indbyrdes. Iagttagelser af didaktiske læremidler som 

en slags bindemiddel mellem teori og praksis er kun sparsomme i litteraturen (Hansen and 

Skovmand 2011:11). 

Afhandlingen bidrager således med to relevante iagttagelser. For det første med en teoretisk 

udredning af forholdet mellem teori og praksis, hvor der tilbydes en ny forståelse, der relateres 

både til læreruddannelsen og lærerprofessionen. For det andet med en empirisk undersøgelse af, 
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om og hvordan didaktiske læremidler indgår som indhold i undervisningen på læreruddannelsen. 

Forskning på feltet viser, at dette ikke tidligere er undersøgt herhjemme og internationalt kun 

sparsomt
1
. Den empiriske undersøgelse er afgrænset i forhold til ph.d.-projektets rammer og er 

således ikke et forskningsprojekt i fuld skala, men undersøgelsen bidrager med en orientering 

mod et relevant forskningsfelt, der fortjener større opmærksomhed. Min undersøgelse kan med 

andre ord ses som et startskud til yderligere forskning i, hvilken rolle didaktiske læremidler 

spiller på læreruddannelsen. 

I det følgende afsnit udfoldes emnets relevans både historisk, internationalt og nationalt. 

1.2 Emnets relevans 
Det problematiske forhold mellem teori og praksis er på ingen måde en ny problematik. Tilbage i 

antikken nuancerede Aristoteles problematikken med tredelingen af vidensformerne – episteme, 

techne og phronesis
2
 – der stadig betragtes som en frugtbar tilgang til teori-praksis-

problematikken (Damgaard Knudsen 2012). I professionerne oplever de professionelle, at en del 

af deres arbejde beror på skøn, der nok er faglige, men i høj grad også personlige, og derfor kan 

de relatere sig til phronesis-begrebet, der vedrører praktikerens evne til at forene faglige, sociale 

og etiske aspekter i sine handlinger. Teori-praksis problematikken i antikken var relateret til, 

hvordan den gode borger kunne leve et godt liv med en sund sjæl i et sundt legeme. Teori-

praksis-problematikken var dengang ikke relateret til pædagogikken, der endnu ikke havde 

uddifferentieret sig som fagdisciplin eller videnskab, hvilket først tager form i starten af 1800-

tallet, hvor Friedrich Schleiermacher (1768-1834) betragtes som en af de væsentlige personer i 

forbindelse med grundlæggelsen af pædagogik som videnskab. Koblingsproblematikken mellem 

teori og praksis inden for pædagogikken sker gradvist med pædagogikkens teoretisering og 

institutionalisering. Over tid uddifferentieres skolen som en offentlig institution for undervisning 

af børn og unge (Rasmussen 2004:48). Hverdagens socialisering uden planlægning, intentioner 

og teorier bliver til undervisning med bestemte mål og midler, hvilket afkræver pædagogiske 

                                                           
1
 Uddybes i kap. 2 Forskningsfeltet. 

2
 Episteme – forklarende og forstående viden, der knyttes til aktivitetsformen Theoria. Techne – praktikerens 

håndværksmæssige viden, repertoire af handlinger, der knyttes til aktivitetsformen Poiesis. Phronesis – praktikerens 

kompetence til at forene faglige, sociale og etiske aspekter i sine handlinger, forholder sig til konkrete ydre 

handlinger og indre etisk funderede intentioner. Knyttet til aktivitetsformen Praxis. (Rasmussen, T. (2004). "Et er 

teori - et andet praksis." Kvan 24(70): 7.) 
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begrundelser, der fordrer teoretiske refleksioner. Med uddifferentieringen af skolen bliver næste 

skridt en uddifferentiering af læreruddannelsen. Med den løbende uddifferentiering bliver 

koblingsproblematikken mellem uddannelse og profession – teori og praksis – gradvist mere 

synlig.  

Afhandlingens emne, forholdet mellem teori og praksis, har tydelig historisk relevans, og da 

teori-praksis-problematikken beskrives som en evig udfordring eller en klassisk problemstilling, 

forventes det, at emnet også vil have tydelig relevans i fremtiden. For yderligere dokumentation 

af emnets historiske relevans henvises til ph.d. afhandlingen Er teori praktisk? (Braad 2008), der 

er en historisk undersøgelse af teori, praksis og praktik i læreruddannelsen. 

Ud over den historiske relevans har forholdet mellem teori og praksis på læreruddannelsen både 

national og international relevans. Emnet tildeles stor opmærksomhed, hvilket ses på den 

omfattende internationale forskning. En oversigtssøgning i databasen ProQuest resulterer i 

347.039 videnskabelige tidsskriftartikler siden år 2000 omhandlende både Teacher 

Education/Teacher Training og theory and practice
3
. Forholdet mellem teori og praksis gives 

også en central plads i opslagsbøger som Handbooks of Teacher Education og Encyclopedias of 

Teacher Education. 

Forholdet mellem teori og praksis i den danske læreruddannelse tildeles stor opmærksomhed fra 

flere funktionssystemer. Både det videnskabelige system, det politiske system og 

uddannelsessystemet er optaget af at mindske gabet mellem teori og praksis på læreruddannelsen. 

Her præsenteres forskellige tiltag – forskningsprojekter, politiske tiltag og evalueringer – der 

viser en bred interesse for feltet. Det er ikke formålet at kortlægge samtlige tiltag vedrørende teori 

og praksis i den danske læreruddannelse, hvilket ville afkræve en selvstændig ph.d.-afhandling. 

Det er formålet med nedenstående præsentation at vise, at afhandlingens emne har national 

relevans. For yderligere dokumentation af emnets relevans for professionsbacheloruddannelser 

generelt henvises til ph.d. afhandlingen Teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne – et 

systematisk review (Kløveager Nielsen 2014).  

                                                           
3
Søgestreng: Teacher Education OR Teacher Training AND Theory AND Practice. 

Søgeproces: I ProQuest søges i anywhere except full text – ALL, med tidsrammen 2000-2014 og kun Scholarly 

Jourmals. 
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Forskningsprojekter 
Her præsenteres to forskningsprojekter – Ekspert i undervisning og Brobygning mellem teori og 

praksis i professionsuddannelserne – omhandlende teori og praksis i den danske læreruddannelse. 

De er udvalgt blandt flere, da jeg løbende har ladet mig inspirere af disse i arbejdet med 

afhandlingen her. 

Ekspert i undervisning er et samarbejdsprojekt mellem University College Nordjylland, 

University College VIA og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Læreruddannelserne i 

Hjørring, Aalborg, Silkeborg og Skive deltager i projektet, som forsøger at skabe en tættere 

forbindelse mellem uddannelse og profession
4
. Visionen i projekt Ekspert i undervisning er at 

knytte stærkere bånd mellem skole og læreruddannelse. Projektet har blandt andet blik på 

samspillet mellem linjefag, pædagogiske fag og praktik, der antages at være den grundlæggende 

substans i den danske model for læreruddannelse (Jensen, Rasch-Christensen et al. 2010:6). Et 

blik, der også anvendes i afhandlingen her. 

Projektet resulterer ikke i ét resultat, dertil er emnet for komplekst, men i en række konkrete 

anbefalinger (Jensen, Rasch-Christensen et al. 2010:9-12), der her sammenfattes i tre 

overordnede anbefalinger: 

 Det anbefales at sikre kommunikative rum, hvor alle tre parter – studerende, 

læreruddannelsens underviser og praktikkens lærere – forholder sig analyserende og 

kritisk til egen praksis i skolen og læreruddannelsen. 

 Det anbefales, at de studerende får kendskab til forskningsbaserede undersøgelser, der kan 

kvalificere deres refleksioner over egen og andres praksis.  

 Det anbefales, at de studerendes forforståelse af undervisning og læring udfordres og 

kvalificeres, således at de studerende udvikler kompetencer i at holde fokus på 

undervisningens temaer og opgaver.  

Brobygning mellem teori og praksis i professionsuddannelserne er et forskningsprojekt støttet af 

Det Strategiske Forskningsråd 2009-2013 og er et samarbejde mellem Institut for Uddannelse og 

Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, Professionshøjskolen UCC, KORA og Aarhus 

Universitet, Ingeniørhøjskolen. Hovedformålet med projektet er at bidrage til at skabe et mere 

                                                           
4
 For yderligere beskrivelse af projektet se hjemmesiden http://www.ekspertiundervisning.dk/ 
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frugtbart forhold mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne
5
. Et formål 

afhandlingen her deler. 

Brobygningsprojektet orienterer sig på flere måder mod teori-praksis problematikken, der blandt 

andet relateres til fravær og fastholdelse (Jensen, Kolodziejczyk et al. 2010) og kultur og 

kropslighed (Damgaard Knudsen 2012). Projektet opstiller i en afsluttende rapport tre typer af 

initiativer, der fremmer oplevelsen hos de studerende af en god forbindelse mellem teori og 

praksis (Haastrup, Hasse et al. 2013:8). Initiativerne sammenfattes kort her: 

 Kommunikationen mellem undervisere, studerende og praktikvejledere kan forbedres, 

hvis alle parter får teori/praksis-begreber at tænke med og bliver bevidste om de øvrige 

parters og om egne forforståelser og forventninger.  

 Praksisnær teori på professionshøjskolerne og teorinær praksis på praktikstederne. 

Praksisnær teori indebærer, at underviserne på professionshøjskolerne har grundigt og 

aktuelt kendskab til professionens praksis. Teorinær praksis på praktikstederne indebærer, 

at vejlederne hjælper de studerende med at se sammenhængen mellem deres 

praksiserfaringer og deres teoretiske viden. 

 Der kan etableres forskellige former for ”tredje læringsrum” mellem teori og praktik eller 

andre forbindelser til professionens praksis end praktikken. Eksempel herpå er 

læreruddannelsens teaching lab.  

Projektet understreger i tråd med den internationale forskning, at der ikke er noget ’quick fix’, der 

kan løse teori-praksis-problematikken. Men relationerne mellem teori og praksis kan udvikles til 

fordel for de studerende, blandt andet ved at inddrage praksis i teoriundervisningen og teori i 

praktikvejledningen (Haastrup, Hasse et al. 2013:8). Denne pointe vender jeg tilbage til i afsnit 

6.3. 

Politiske tiltag 
Her præsenteres to politiske tiltag, der er implementeret på læreruddannelsen herhjemme med det 

formål at reducere gabet mellem teori og praksis. De to tiltag er Det pædagogiske element i 

linjefaget og Praktikfaget. 

                                                           
5
 For yderligere beskrivelse af projektet se hjemmesiden http://projekter.au.dk/brobygning/ 
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Det pædagogiske element i linjefaget, også kaldet 0,2 årsværket
6
 med henvisning til elementets 

omfang, blev indført med læreruddannelsesreformen fra 2006 for at styrke samspillet mellem 

fællesfag og linjefag (Undervisningsministeriet 2006:kap.3). Formålet med at integrere et 

pædagogisk element i linjefaget er at supplere fagdidaktikken og styrke koblingen af fag og 

didaktik. Den nærmere tilrettelæggelse, og hvordan det pædagogiske element belyses med 

forskellige temaer og emner, er den enkelte uddannelsesinstitutions ansvar. I bemærkningerne til 

lovforslaget præciseres de politiske ønsker, og heraf fremgår det blandt andet:  

 

Med reformen nytænkes indholdet af linjefagene. Færre og større linjefag skal 

styrke læreruddannelsens treklang mellem pædagogik, de grundlæggende 

kundskaber og færdigheder inden for skolefagene og praktik, idet relevante dele af 

de pædagogiske fag med reformen skal indgå i de store linjefag. Med reformen skal 

relevante dele af de nuværende pædagogiske fællesfag indgå i de obligatoriske 

linjefag med en vægt svarende til 0,2 årsværk, jf. nærmere afs.3.2.1 
7
. 

 

Tiltaget implementeres med ambitionen om at styrke koblingen af uddannelsens fagområder, den 

såkaldte treklang, hvilket er en ambition, afhandlingen her deler. 

Praktikken blev med læreruddannelsesreformen fra 1997 udvidet med 20 % og gjort til et 

selvstændigt fag (Undervisningsministeriet 1997). Indtil da havde praktikken ikke haft status som 

et fag, men blot som en funktion i uddannelsen. Praktikken på læreruddannelsen har dog altid 

spillet en central rolle i forhold til koblingen af teori og praksis. I praktikperioderne prøver de 

studerende kræfter med at undervise eleverne i skolen og udvikle deres viden og kompetencer i 

en mere virkelighedsnær kontekst. I den faglige diskussion omkring teori-praksis-problematikken 

tildeles praktikken stor betydning. Ofte tematiseres kvantiteten frem for kvaliteten af praktikken: 

Hvor mange og hvor lange praktikperioder er passende? Det er naturligvis mindst lige så vigtigt 

at tematisere praktikkens indhold som dens form. At koble teori og praksis står som et tydeligt 

mål for praktikfaget: 

                                                           
6
 Eller 0,1 årsværket/-forløbet, alt efter hvordan det pædagogiske element er struktureret på det enkelte 

uddannelsessted. 
7
 Lovforslag nr. 220 fremsat den 5. april 2006 om lov om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i 

folkeskolen.  
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§ 5. Den studerende skal have praktik i alle de valgte linjefag og i alle fire studieår. 

Stk. 2. Målet med praktikken er at skabe en kobling mellem teori og praksis med 

henblik på, at den studerende erhverver teoretisk funderede praktiske færdigheder i 

at forberede, gennemføre og evaluere undervisningsforløb 

(Undervisningsministeriet 2006)
8
. 

 

Det er ikke kun koblingen mellem teori og praksis, der er synlig, men også koblingen mellem 

linjefag og pædagogiske fag: 

§ 6. Uddannelsesinstitutionen skal sikre, at praktikken forberedes, gennemføres og 

efterbehandles i samarbejde med de pædagogiske fagområder og de relevante 

linjefag, og at praktikken kan inddrages i professionsbachelorprojektet, jf. §§ 10-12 

(Undervisningsministeriet 2006). 

 

Afhandlingens emne og ambition om at bidrage til styrkelse af koblingen ikke kun mellem teori 

og praksis, men også mellem læreruddannelsens fag indbyrdes, har både relevans for det 

videnskabelige og det politiske system. 

Evalueringer 
Læreruddannelsen evalueres løbende. Her præsenteres to evalueringer: Læreruddannelsens 

faglige kvalitet, der er gennemført af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) i 2011, og 

Deregulering og internationalisering – evaluering og anbefalinger om læreruddannelsen af 2006, 

der er gennemført af Følgegruppen for ny læreruddannelse i 2012. 

 

Evalueringsrapporten Læreruddannelsens faglige kvalitet sammenfatter en samlet vurdering af 

2007-læreruddannelsens faglige kvalitet (EVA 2011:15): 

 At indførelsen af 0,2-elementet styrker praktikken, der videre styrker treklangen mellem 

linjefagene, de pædagogiske fag og praktikken. Intentionerne om at skabe en treklang 

beskrives dog som en bestandig udfordring, der grundet det tværfaglige samarbejde koster 

mange ressourcer. 

                                                           
8
 At der her henvises til loven anno 2006 og ikke den aktuelle lov af 2013 skyldes, at informanterne i afhandlingens 

interviewundersøgelse hører under loven af 2006, hvorfor den er med til at rammesætte afhandlingen. 
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 At de studerendes praktikforberedelse, inddragelse af de studerendes praktikprodukter i 

undervisningen og en god progression mod bachelorprojektet også styrker treklangen på 

læreruddannelsen. 

 At fokus på lærervirksomhed gennem de pædagogiske fags fire temaer (skole-hjem-

samarbejde, elever med anden etnisk baggrund end dansk, klasserumsledelse og 

specialpædagogiske problemstillinger) styrker læreruddannelsens faglige kvalitet. 

 At højere adgangskrav og aldersspecialiseringen også ser ud til at have styrket 

læreruddannelsens faglige kvalitet. 

 

Evalueringsrapporten Deregulering og internationalisering – evaluering og anbefalinger om 

læreruddannelsen af 2006 sammenfatter, at opfyldelsen af de med 2006-reformen formulerede 

mål og intentioner må vurderes som blandet (Følgegruppen 2012:58-60): 

 Et fagligt løft af linjefagene er lykkedes for dansk, matematik og engelsk, men ikke for 

uddannelsens øvrige fag. 

 Der kan ikke konkluderes et fagligt løft af de pædagogiske fag. 

 Praktikken kan generelt betegnes som styrket, da den på mange måder fungerer som en 

rød tråd i uddannelsen. 

 Det er ikke lykkedes at sikre et match mellem de studerendes valg af linjefag og 

folkeskolens behov. 

 Det er tilsyneladende lykkedes at styrke en række af de professionsrettede kompetencer, 

som indgår i den lærerfaglige kompetenceprofil. Særligt kompetencer inden for 

klasseledelse, undervisningsdifferentiering samt evaluering og dokumentation, men ikke 

inden for skole-hjem-samarbejde, undervisning af tosprogede og specialpædagogik. 

 

I det ovenstående er afhandlingens overordnede emne præsenteret, og dets relevans er begrundet i 

både tid og sted. Det er også beskrevet, hvordan forholdet mellem teori og praksis på 

læreruddannelsen optager både det videnskabelige system, det politiske system og 

uddannelsessystemet. De udvalgte nedslag, forskningsprojekter, politiske tiltag og evalueringer 

afspejler, at både koblingen mellem læreruddannelsen (teori) og lærerprofessionen (praksis) samt 

mellem uddannelsens fagområder indbyrdes betragtes som grundlæggende udfordringer. Begge 
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koblingsproblematikker tage op i afhandlingen her og relateres til didaktiske læremidler som et 

muligt tema for strukturel kobling. I kapitel 4 udfoldes dette blik på didaktiske læremidler. 

1.3 Præsentation af problemformulering 
På baggrund af ovenstående emnepræsentation fremstilles afhandlingens problemformulering 

således: 

En Luhmann-inspireret undersøgelse af om og hvordan didaktiske læremidler 

tematiseres i kommunikationen på læreruddannelsen, med fokus på om 

tematiseringen bidrager til strukturel kobling mellem teori og praksis. 

 

Problemformuleringen er, grundet afhandlingens forankring i sociologisk systemteori som den 

udvikles hos Niklas Luhmann (1927-1998), udtrykt i systemteoretiske termer. Udtrykt mere 

populært undersøges, om og hvordan didaktiske læremidler indgår som indhold (tematisering) i 

undervisningen (kommunikation) på læreruddannelsen, med fokus på om didaktiske læremidler 

som indhold (tematisering) styrker sandsynligheden for, at de studerende i højere grad kan forene 

(strukturelt koble) teori og praksis.  

1.4 Relevante definitioner 
For at kunne afhandle problemformuleringen må der indledningsvis foretages nogle 

begrebsdefinitioner, der er søgt fastholdt afhandlingen igennem. Det drejer sig om følgende 

begreber: didaktiske læremidler, undervisning på læreruddannelsen, elev og lærer – studerende 

og underviser samt læring og socialisering. 

Didaktiske læremidler 
Læremiddelbegrebet er bredt, og overordnet kan læremidler defineres som midler, der har elevens 

læring som mål (Hansen 2010:19). Jeg tilslutter mig følgende definition af didaktiske læremidler: 

Didaktiske læremidler er pædagogisk designede undervisnings- og læringssystemer 

som f.eks. en lærebog. De er produceret med en læringsmæssig intention og kan 

fungere som en selvstændig læringsarena. De udpeger et bestemt fagligt stof, 

opstiller bestemte læringsmål og iscenesætter bestemte aktiviteter for elevens 

tilegnelse af læremidlets mål. Didaktiske læremidler sættes typisk i spil i 

undervisningen ved lærerens mellemkomst og indeholder derfor også en 
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vejledningsdimension med mere eller mindre konkrete håndsrækninger til lærerens 

planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen (Hansen 2010:21). 

Didaktiske læremidler adskiller sig således fra eksempelvis semantiske eller funktionelle 

læremidler
9
 ved at være pædagogisk designede og således direkte konstrueret med henblik på 

undervisning. Styrken ved didaktiske læremidler er, at de reducerer kompleksitet ved at udpege, 

både hvad der skal læres, hvordan det skal læres, og hvordan der skal undervises (Hansen 

2010:17). 

 

I afhandlingen her iagttages didaktiske læremidler til anvendelse i folkeskolen. De iagttages som 

noget særligt netop på grund af deres dobbelte diskurs, hvor en faglig diskurs kombineres med en 

pædagogisk/didaktisk diskurs. Grundet denne dobbelte diskurs kan didaktiske læremidler 

iagttages som et muligt tema for strukturel kobling af teori og praksis, herunder 

læreruddannelsens fagområder indbyrdes – linjefag, pædagogiske fag og praktik. Dette udfoldes i 

kapitel 4. 

Undervisning på læreruddannelsen 
Det er vigtigt at pointere, at undervisning på læreruddannelsen både omfatter den undervisning, 

der finder sted på læreruddannelsesstedet og i praktikken. Praktikken har status som fag, og der er 

således også tale om undervisning, når de studerende er i praktik. De undervises her 

hovedsageligt af deres praktiklærer, men også af skolens øvrige lærere, som de samarbejder med. 

Elev og lærer – studerende og underviser 
Læreruddannelsen og skolen er to organisationer under det samme samfundssystem, 

uddannelsessystemet, og har således begge uddannelse som deres funktion. I begge 

organisationer er der nogle, der underviser i noget, og nogle andre, der (muligvis) lærer noget. 

For at undgå forvirring og misforståelser vælger jeg at skelne mellem undervisere, der underviser 

studerende på læreruddannelsen, og lærere, der underviser elever i skolen. Hvor det er vigtigt, 

understreges lærerens funktion som praktiklærer eller -vejleder. 

                                                           
9
 Semantiske læremidler omfatter både artefakter og tekster: bogtekster, filmtekster, billedtekster, skærmtekster 

m.m., der giver viden form og er betydningsbærende i sig selv. Funktionelle læremidler omfatter tre typer af 

læremidler: kognitive, kommunikative og kompenserende læremidler, der via deres funktion letter læreprocesser. 
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Læring og socialisering 
I afhandlingen skelnes mellem begreberne læring og socialisering. Læring forstås som intenderet 

læring, hvor socialisering forstås som uintenderet læring. Socialiseringen er ikke at forstå som 

uvæsentlig eller mindre værdifuld end læring, forskellen er, hvorvidt det lærte er specifikt og 

målrettet som følge af undervisning. Vel vidende at der ikke er en kausal relation mellem 

undervisning og læring, og at der derfor aldrig kan gives garanti for, at undervisning medfører 

intenderet læring.  

1.5 Afhandlingens opbygning 
Afhandlingen består af 9 kapitler, der hver er inddelt i afsnit med eventuelle underafsnit.  

Første kapitel – Indledning – består af fem afsnit. I første afsnit præsenteres afhandlingens emne 

og formål. I andet afsnit redegøres der for emnets relevans både historisk, internationalt og 

nationalt. I tredje afsnit præsenteres afhandlingens problemformulering. I fjerde afsnit defineres 

de for afhandlingen relevante begreber, og i det femte afsnit præsenteres afhandlingens 

opbygning for at give læseren et overblik over den samlede afhandling. 

Andet kapitel – Forskningsfeltet – består af fem afsnit. Det første afsnit præsenterer ved hjælp af 

en søgestreng og en søgestrategi, hvordan der er søgt efter viden om, hvordan didaktiske 

læremidler indgår som indhold i undervisningen på læreruddannelsen. Andet afsnit gennemgår ni 

tekster, der udgør søgeprocessens fund, med henblik på at kunne præsentere State of the art på 

området. Tredje afsnit præsenterer to indholdsanalyser af anvendt litteratur på læreruddannelsen, 

og afsnittet fungerer som et supplement til den systematiske søgning. De pågældende 

indholdsanalyser er: Komparativt studium af indholdet i læreruddannelser i Canada, Danmark, 

Finland og Singapore (Rasmussen, Bayer et al. 2010) og Læreruddannelsens faglige kvalitet 

(EVA 2011). Fjerde afsnit fungerer på lignende vis som supplement til den systematiske søgning 

og præsenterer på baggrund af rapporten Internasjonal forskning på læremidler – kunnskapsstatus 

(Knudsen 2011) − en status over læremiddelforskningen i Danmark. Femte afsnit er en 

opsummering af, hvad forskningsresultaterne viser om didaktiske læremidler som indhold i 

undervisningen på læreruddannelsen. 

Tredje kapitel – Afhandlingens teoriramme – positionerer afhandlingen teoretisk i den 

sociologiske systemteori, som den udvikles hos Luhmann. Kapitlet består af fire afsnit, hvor det 

første afsnit med begreberne iagttagelse og konstruktion præsenterer afhandlingens 
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erkendelsesteoretiske udgangspunkt. Andet afsnit præsenterer med begreberne kommunikation 

og strukturel kobling den kommunikative vending inden for sociologien, som afhandlingen 

tilslutter sig. Tredje afsnit beskriver med begreberne kompleksitet og selv- og fremmedreference 

det moderne og komplekse samfund, der iagttages som et vilkår, der må tages højde for. Fjerde 

afsnit opsummerer afhandlingens teoriramme. 

Fjerde kapitel – Didaktiske læremidler som kommunikativt tema for strukturel kobling – består af 

tre afsnit. I første afsnit begrundes det, hvordan didaktiske læremidler som undervisningstema 

sandsynligvis kan styrke koblingen af læreruddannelsen med lærerprofessionen – teori og praksis. 

I andet afsnit begrundes det, hvordan didaktiske læremidler som undervisningstema sandsynligvis 

kan styrke den indbyrdes kobling af uddannelsens fagområder– linjefag, pædagogiske fag og 

praktik. Tredje afsnit afslutter kapitlet med en opsummering. 

Femte kapitel – Teori om teori og praksis i et handlingsteoretisk perspektiv – består af fire afsnit. 

I kapitlet præsenteres tre forskellige tilgange til teori-praksis-problematikken, der alle falder 

inden for et handlingsteoretisk perspektiv og derfor falder ud i en dikotomi, der enten er 

dualistisk eller dialektisk. I første afsnit præsenteres Jean Lave og Etienne Wengers teori om 

situated learning som et eksempel på en dualistisk dikotomi, hvor praksis har forrang for teori. I 

andet afsnit præsenteres Pierre Bourdieus teori om den praktiske sans og feltbegrebet som et 

eksempel på en dualistisk dikotomi, hvor forrang afgøres af feltet. I tredje afsnit præsenteres 

Donald Schöns teori om den reflekterende praktiker som et eksempel på en dialektisk dikotomi 

med vekselvirkning mellem teori og praksis. I fjerde afsnit, der har form af en opsummering, 

sammenlignes de tre valgte teorier.  

Sjette kapitel – Teori om teori og praksis i et kommunikationsteoretisk perspektiv – består af fire 

afsnit. I første afsnit præsenteres Luhmanns forskelsteori, der falder inden for et 

kommunikationsteoretisk perspektiv. Den forskelsteoretiske tilgang formår at overvinde den 

velkendte dikotomi i teori-praksis-problematikken. I andet afsnit genbeskrives med en 

uddifferentiering af vidensformerne – videnskabelig viden, refleksionsviden og praksisviden – 

forholdet mellem teori og praksis i pædagogikken i et systemteoretisk perspektiv. I tredje afsnit 

præsenteres en systemteoretisk genbeskrivelse af forholdet mellem teori og praksis i relation til 

læreruddannelsen og lærerprofessionen. Herunder argumenteres for nødvendigheden af at 
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fokusere på teorier og praksisser i flertal og for nødvendigheden af teorinær praksis og 

praksisnær teori. Fjerde afsnit opsummerer kapitlets hovedpointer. 

Syvende kapitel – Undersøgelsens metoderamme – består af fire afsnit. Første afsnit præsenterer 

en radikalisering af hermeneutikken og undersøgelsens tretrins analysemodel udfoldes. De tre trin 

beskrives som: empirisk konstruktion, hypotetisk konstruktion #1 og hypotetisk konstruktion #2. 

Andet afsnit beskriver særlige forhold ved et systemteoretisk forskningsinterview. I tredje afsnit 

begrundes metodevalget. Fjerde afsnit præsenterer selve interviewundersøgelsen og er med 

inspiration af Steinar Kvales syv stadier i et kvalitativt forskningsinterview (Kvale 2004) opdelt i 

følgende syv underafsnit: tematisering, design, gennemførelse, transskribering, analyse, 

validering og rapportering. 

Ottende kapitel – Analyse – består af tre afsnit. Første afsnit præsenterer indledende iagttagelser 

med en fokuseret læsning af bekendtgørelsen for læreruddannelsen og sammenfatning af 

informanternes afkrydsninger på det i forbindelse med interviewet udleverede 

afkrydsningsskema. Andet afsnit præsenterer analysens fund og inddeles i fem underafsnit, hvor 

de fire første underafsnit relateres til de på forhånd udvalgte forskerforskelle: 

læremiddelkompetencer/ej, teori/praksis, uddannelsessted/praktik og monofagligt/polyfagligt. I 

disse fire underafsnit præsenteres på baggrund af tilskrevne informantforskelle de fremkomne 

kategorier. Femte underafsnit, afsluttende iagttagelser, supplerer analysens fund med både et 

evaluerende og afsluttende blik. Tredje afsnit udgør en meningskondensering, hvor analysens 

resultater sammenfattes på baggrund af de i analysen fremkomne kategorier. 

Niende kapitel – Afslutning – består af tre afsnit. Første afsnit præsenterer afhandlingens 

konklusion, hvor der sammenfattes et svar på problemformuleringen på baggrund af den samlede 

afhandling. Andet afsnit præsenterer en andenordensiagttagelse, hvor der redegøres for 

afhandlingens udsagnskraft. Sidste afsnit afslutter med en kort perspektivering.  
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2.0 Forskningsfeltet – State of the Art 
Ingen forskning kan stå alene. Forskning udvikles på baggrund af tidligere forskning, og 

forskningsprojekter positionerer sig i forhold til hinanden. For at frembringe ny viden må 

forskeren være bekendt med allerede eksisterende viden inden for sit felt. Formålet med dette 

kapitel er netop at præsentere kendt viden inden for det felt, hvor afhandlingen placerer sig. 

Derfor præsenteres i dette kapitel, hvad vi ved fra uddannelsesforskningen om didaktiske 

læremidler som indhold i undervisningen på læreruddannelsen. 

Kapitlet struktureres i fem afsnit. Første afsnit præsenterer en systematisk søgning i databasen 

ProQuest. Afsnittet beskriver med søgestrengen og søgestrategien, hvordan jeg har søgt efter 

viden inden for forskningsfeltet. 

Andet afsnit præsenterer, hvad min systematiske søgning har resulteret i. Det endelige søgefund 

udgør ni tekster, der fremstilles enkeltvis med hver deres pointer og resultater. Det drejer sig om 

følgende ni tekster, hvoraf de to førstnævnte, på trods af deres sene publicering, inkluderes, da de 

er gennemgående referencer i de syv andre tekster: 

1. Ball, D.L.; Feiman-Nemser, S. (1988). Using Textbooks and Teachers’ Guides: A Dilemma 

for Beginning Teachers and Teacher Educators.  

2. Ball, D.L.; Cohen, D.K. (1996). Reform by the Book: What Is: Or Might Be: The Role of 

Curriculum Materials in Teacher Learning and Instructional Reform? 

3. Li, Yeping (2002). Knowing, Understanding and Exploring the Content and Formation of 

Curriculum Materials: A Chinese Approach To Empower Prospective Elementary School 

Teachers Pedagogically.  

4. Peacock, A.; Miller, K. (2004). What Changes Need to be Implemented in Teacher Education 

Programs so that Teachers can Use Text Materials Effectively? 

5. Ball, D.L.; Feiman-Nemser, S. (2005). Using Textbooks and Teachers’ Guides: What 

beginning elementary teachers learn and what they need to know. 

6. Nicol, C.C.; Crespo, M.S.. (2006). Learning to Teach with Mathematics Textbooks: How 

Preservice Teachers Interpret and Use Curriculum Materials. 

7. Horsley, Mike (2007). Textbooks, teaching and learning materials and teacher education.  

8. Behm, Stephanie L.. (2008). Preservice elementary teachers' learning with mathematics 

curriculum materials during preservice teacher education. 

9. Horsley, Mike (2010). Motivation to learn about teaching and learning materials: and their 

use during teacher education in Australia. 

http://search.proquest.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/indexinglinkhandler/sng/au/Li,+Yeping/$N?accountid=14468
http://search.proquest.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/indexinglinkhandler/sng/au/Nicol,+C.+C./$N?accountid=14468
http://search.proquest.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/indexinglinkhandler/sng/au/Crespo,+M.+S./$N?accountid=14468
http://search.proquest.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/indexinglinkhandler/sng/au/Horsley,+Mike/$N?accountid=14468
http://search.proquest.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/indexinglinkhandler/sng/au/Behm,+Stephanie+L./$N?accountid=14468
http://search.proquest.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/indexinglinkhandler/sng/au/Horsley,+Mike/$N?accountid=14468
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Tredje afsnit supplerer den systematiske søgning med et fokuseret blik på to indholdsanalyser: 

Komparativt studium af indholdet i læreruddannelser i Canada, Danmark, Finland og Singapore 

(Rasmussen, Bayer et al. 2010) og Læreruddannelsens faglige kvalitet (EVA 2011). Disse to 

rapporter analyserer anvendt litteratur i undervisningen på læreruddannelsen. Denne litteratur 

iagttager jeg med henblik på at identificere didaktiske læremidler blandt titlerne.  

Fjerde afsnit supplerer den systematiske søgning med et fokuseret blik på rapporten Internasjonal 

forskning på læremidler – kunnskapsstatus (Knudsen 2011). Denne rapport iagttager jeg med 

henblik på at redegøre for læremiddelforskningen i Danmark. 

Kapitlets femte og sidste afsnit opsummerer, hvad eksisterende forskning kan fortælle om 

didaktiske læremidler som indhold på læreruddannelsen. 

2.1 Systematisk søgning – søgestreng og -strategi 
Dette afsnit præsenterer en systematisk søgning, der som nævnt skal give oplysning om, hvad vi 

ved fra eksisterende forskning om didaktiske læremidler som indhold i undervisningen på 

læreruddannelsen. Her beskrives med begrundede til- og fravalg, hvordan jeg har gennemført 

søgningen. Først en beskrivelse af søgestrengen og dernæst af selve søgestrategien i databasen 

ProQuest. 

For at opkvalificere min søgning har jeg fået hjælp af forskningsbibliotekar Annemarie Eskerod 

fra Statsbiblioteket. På hendes anbefaling søges i databasen ProQuest, da denne database rummer 

37 databaser
10

og favner bredt over forskellige discipliner og emner. Nogle af de 37 databaser er 

mere relevante for min søgning end andre. De direkte relevante databaser omhandler emner som 

pædagogik, psykologi, sociologi, faglige discipliner og uddannelsesforskning. De mindre 

                                                           
10

 ABI/INFORM Complete  (1971 - current) AIDS and Cancer Research Abstracts  (1982 - current) Australian 

Education Index  (1977 - current) Biological Sciences  (1946 - current) CBCA Education  Computer and Information 

Systems Abstracts  (1981 - current) COS Conference Papers Index  (1982 - current) Design and Applied Arts Index 

(DAAI)  (1973 - current) ebrary® e-books  Electronics & Communications Abstracts  (1981 - current) EconLit  (1969 - 

current) Environmental Impact Statements  (1985 - current) Environmental Sciences and Pollution Management  

(1967 - current) ERIC  (1966 - current) International Bibliography of the Social Sciences (IBSS)  (1951 - 

current) Index Islamicus  (1906 - current) International Index to Music Periodicals Full Text  (1874 - 

current) Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA)  (1973 - current) Materials Research Database  (1965 - 

current) Mechanical Engineering Abstracts  (1981 - 2002) MEDLINE®  (1946 - current) MLA International 

Bibliography  (1926 - current) Oceanic Abstracts  (1981 - current) Periodicals Archive Online  Periodicals Index 

Online  Philosopher's Index  (1940 - current) PILOTS: Published International Literature On Traumatic Stress  (1871 - 

current) ProQuest Dissertations & Theses Global  ProQuest Education Journals  (1988 - current) ProQuest Research 

Library  ProQuest Science Journals  PsycARTICLES  (1894 - current) PsycINFO  (1806 - current) Social Services 

Abstracts  (1979 - current) Sociological Abstracts  (1952 - current) Solid State and Superconductivity Abstracts  (1981 

- current) Worldwide Political Science Abstracts  (1975 - current) 

http://search.proquest.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/abicomplete/fromDatabasesLayer?accountid=14468
http://search.proquest.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/aidscancer/health/fromDatabasesLayer?accountid=14468
http://search.proquest.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/australianeducationindex/fromDatabasesLayer?accountid=14468
http://search.proquest.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/australianeducationindex/fromDatabasesLayer?accountid=14468
http://search.proquest.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/biologicalsciences/science/fromDatabasesLayer?accountid=14468
http://search.proquest.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/cbcaeducation/socialsciences/fromDatabasesLayer?accountid=14468
http://search.proquest.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/computerinfo/science/fromDatabasesLayer?accountid=14468
http://search.proquest.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/computerinfo/science/fromDatabasesLayer?accountid=14468
http://search.proquest.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/cpi/science/fromDatabasesLayer?accountid=14468
http://search.proquest.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/daai/fromDatabasesLayer?accountid=14468
http://search.proquest.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/daai/fromDatabasesLayer?accountid=14468
http://search.proquest.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/ebrary/fromDatabasesLayer?accountid=14468
http://search.proquest.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/electronicscomms/science/fromDatabasesLayer?accountid=14468
http://search.proquest.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/econlit/socialsciences/fromDatabasesLayer?accountid=14468
http://search.proquest.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/eiscomplete/science/fromDatabasesLayer?accountid=14468
http://search.proquest.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/espm/science/fromDatabasesLayer?accountid=14468
http://search.proquest.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/eric/socialsciences/fromDatabasesLayer?accountid=14468
http://search.proquest.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/ibss/socialsciences/fromDatabasesLayer?accountid=14468
http://search.proquest.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/indexislamicus/socialsciences/fromDatabasesLayer?accountid=14468
http://search.proquest.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/iimp/fromDatabasesLayer?accountid=14468
http://search.proquest.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/llba/socialsciences/fromDatabasesLayer?accountid=14468
http://search.proquest.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/materials/science/fromDatabasesLayer?accountid=14468
http://search.proquest.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/mechanicalengineeringabs/science/fromDatabasesLayer?accountid=14468
http://search.proquest.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/medline/health/fromDatabasesLayer?accountid=14468
http://search.proquest.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/mlaib/literature/fromDatabasesLayer?accountid=14468
http://search.proquest.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/mlaib/literature/fromDatabasesLayer?accountid=14468
http://search.proquest.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/oceanic/science/fromDatabasesLayer?accountid=14468
http://search.proquest.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/pao/socialsciences/fromDatabasesLayer?accountid=14468
http://search.proquest.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/pio/socialsciences/fromDatabasesLayer?accountid=14468
http://search.proquest.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/pio/socialsciences/fromDatabasesLayer?accountid=14468
http://search.proquest.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/philosophersindex/socialsciences/fromDatabasesLayer?accountid=14468
http://search.proquest.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/pilots/socialsciences/fromDatabasesLayer?accountid=14468
http://search.proquest.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/pqdtglobal/dissertations/fromDatabasesLayer?accountid=14468
http://search.proquest.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/education/socialsciences/fromDatabasesLayer?accountid=14468
http://search.proquest.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/pqrl/fromDatabasesLayer?accountid=14468
http://search.proquest.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/pqrl/fromDatabasesLayer?accountid=14468
http://search.proquest.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/sciencejournals/science/fromDatabasesLayer?accountid=14468
http://search.proquest.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/psycarticles/socialsciences/fromDatabasesLayer?accountid=14468
http://search.proquest.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/psycinfo/socialsciences/fromDatabasesLayer?accountid=14468
http://search.proquest.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/socialservices/socialsciences/fromDatabasesLayer?accountid=14468
http://search.proquest.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/socialservices/socialsciences/fromDatabasesLayer?accountid=14468
http://search.proquest.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/socabs/socialsciences/fromDatabasesLayer?accountid=14468
http://search.proquest.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/solidstateabstracts/science/fromDatabasesLayer?accountid=14468
http://search.proquest.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/wpsa/socialsciences/fromDatabasesLayer?accountid=14468
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relevante databaser omhandler emner som medicin, teknik, miljø og handel. Eksklusion af 

databaser er et led i søgeprocessen (fig. 2). Der søges i tidsrummet 2000-2014. En tidsperiode på 

ca. 10 år er typisk for mindre forskningsprojekter og enkeltstående afhandlinger, medmindre der 

fokuseres på en specifik historisk periode eller udvikling. Som nævnt udvikles forskning på 

baggrund af forskning, der igen medfører ny forskning, og således må det forventes, at relevante 

resultater akkumuleres og på den måde mere eller mindre direkte inddrages løbende i nyere 

forskning fra 2000. Sprogligt afgrænses til engelsk og de nordiske sprog: dansk, norsk og svensk. 

Disse indledende kriterier for valg af database, tidsperiode og sprog sættes på forhånd og er 

statiske forstået på den måde, at de ikke ændres undervejs i afprøvningen af søgeprocessen. 

Søgestrengen, der både skal rumme søgeord for didaktiske læremidler og for læreruddannelsen, 

ses nedenfor: 

Textbook* OR ”pedagogical textbook*” OR ”teaching and learning material*” OR workbook* 

AND “Teacher education*” OR “Teacher training*” OR “Teacher program*” OR “Teacher 

training program*” 

Figur 1: Søgestreng 

Søgestrategien er en proces, hvor forskellige kriterier vælges til eller fra. Processen er for 

gennemsigtighedens og overskuelighedens skyld indsat i en tabel med tre kolonner, hvor første 

kolonne er selve til-/fravalget, anden kolonne kommenterer valget, og tredje kolonne viser hvor 

mange hits, der er fremkommet undervejs. Søgestrengen er indsat i ProQuest, og den endelige 

søgeproces er begrundet nedenfor: 
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Til-/fravalg Kommentar Hits 

Der søges i ’anywhere except full text ALL’ Dette valg skyldes, at jeg er interesseret i at søge 

bredt, men ikke for bredt. Med dette kriterium søger 

jeg efter søgestrengen i både titler, abstracts og 

keywords, men ikke i full text, hvor søgeordene 

måske er nævnt overfladisk. Med dette valg sikrer 

jeg mig en bred søgning, men en søgning hvor 

søgeordene har høj prioritet. 

3884
11

 

Tidsperioden afgrænses til 2000-2014 Denne tidsmæssige afgrænsning på ca. 10 år er 

typisk for mindre, selvstændige studier som dette. 

Søgeresultaterne skal være i et overskueligt antal, da 

de efterfølgende skal læses fokuseret med henblik 

på selektion. 

1463 

Engelsksprogede hits inkluderes Jeg må inkludere hits på de sprog, som jeg læser. Da 

der ikke er nogen hits på de nordiske sprog, kan 

disse ikke vælges, hvilket ellers var planen. 

1408 

Følgende subject inkluderes: 

Teacher education 

Textbooks 

Jeg vil gerne inkludere forskellige typer af kilder og 

dokumenter, eksempelvis konference papers, så 

derfor vælger jeg at inkludere hits, der falder inden 

for disse to emner. Hits tilskrives som regel flere 

emner, og derfor tror jeg kun, at jeg risikerer at 

miste ganske få hits, selvom jeg ekskluderer mange 

lignende emner. Teacher education og textbooks var 

langt større emner end de andre, og derfor formoder 

jeg , at relevante hits falder inden for søgningen.  

784 

                                                           
11

 Søgeprocessen kan gennemføres fra følgende link: 
http://search.ProQuest.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/results/B82D78D07CA64DC0PQ/1/$5bqueryType$3dadva
nced:OS$3b+sortType$3drelevance$3b+searchTerms$3d$5b$3cAND$7call:Textbook*+OR+$22pedagogical+textbo
ok*$22+OR+$22teaching+and+learning+material*$22+OR+workbook*$3e,+$3cAND$7call:$22Teacher+education*
$22+OR+$22Teacher+training*$22+OR+$22Teacher+program*$22+OR+$22Teacher+training+program*$22$3e$5d
$3b+searchParameters$3d$7bNAVIGATORS$3dnavsummarynav,sourcetypenav,pubtitlenav,objecttypenav,languag
enav$28filter$3d200$2f0$2f*$29,decadenav$28filter$3d110$2f0$2f*,sort$3dname$2fascending$29,yearnav$28fil
ter$3d1100$2f0$2f*,sort$3dname$2fascending$29,yearmonthnav$28filter$3d120$2f0$2f*,sort$3dname$2fascen
ding$29,monthnav$28sort$3dname$2fascending$29,daynav$28sort$3dname$2fascending$29,+RS$3dOP,+chunkSi
ze$3d20,+QT_PIPELINE$3denfrdees,+instance$3dprod.academic,+ftblock$3d740842+1+52113+113+52000+670831
+52001+670829+660845+660843+660840,+removeDuplicates$3dtrue$7d$3b+metaData$3d$7bUsageSearchMode
$3dAdvanced,+dbselections$3dunassigned$7carts$7cbusiness$7cscience$7cdissertations$7cliterature$7chealth$7
chistory$7csocialsciences,+SEARCH_ID_TIMESTAMP$3d1405068131183,+siteLimiters$3dSourceType,_$25Docume
ntType,_$25Language$7d$5d?accountid=14468.  
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Følgende databaser ekskluderes: 

NOT (ProQuest Research Library: Science & 

Technology AND ProQuest Research Library: 

History AND ProQuest Research Library: Business 

AND ProQuest Research Library: Literature & 

Language AND ProQuest Research Library: The 

Arts AND ProQuest Research Library: Health & 

Medicine AND ProQuest Dissertations & Theses 

Global: Literature & Language AND ProQuest 

Dissertations & Theses Global: Science & 

Technology AND ABI/INFORM Global AND 

ProQuest Science Journals AND Worldwide 

Political Science Abstracts AND ABI/INFORM 

Dateline AND ABI/INFORM Trade & Industry 

AND Electronics & Communications Abstracts 

AND Computer and Information Systems Abstracts) 

 

Som udgangspunkt vælges databasen ProQuest, da 

den gennemfører en bred søgning i i alt 37 

databaser. Men da søgningen fortsat skal 

indskrænkes fravælges databaser for: 

naturvidenskab, teknik, medicin, business, politik, 

historie, litteratur og sprog, computer og 

information. 

617 

Følgende klassifikationer ekskluderes: 

NOT (Educational Administration & Personnel 

AND Educational software AND Music education 

AND Multicultural education AND Music AND 

Educational technology AND Religious education 

AND Health education AND Kinesiology AND 

Multicultural Education AND School administration 

AND Agronomy AND Biblical studies AND 

Business community AND Business education AND 

Education history AND Environmental education 

AND Environmental science AND European history 

AND feminist/gender studies; sociology of gender 

& gender relations AND History AND Information 

Systems AND Mass media AND Mathematics and 

Computation (CE) AND Minority & ethnic groups 

AND Native American studies AND Plant biology 

AND School counseling AND Science history AND 

Sex Roles & Women's Issues AND Slavic Studies 

AND Theater AND Theology AND Vision & 

Hearing & Sensory Disorders AND Women’s 

studies) 

I tråd med ovenstående eksklusion af databaser, 

ekskluderer jeg også hits, der er klassificeret under 

områder som: administration, software, musik, 

multikulturel uddannelse, teknologi, religion, 

sundhed, kinesiologi, agronomi, biblioteksstudier, 

business, europæisk historie, kønsstudier, 

information og massemedier, matematik og 

computere, minoriteter, indfødte amerikanere, 

plantebiologi, skolerådgivning, seksualitet og 

kvindeforskning, teater og teologi. 

461 
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Følgende publikationstitler ekskluderes: 

NOT (McClatchy - Tribune Business News AND 

PsycCRITIQUES AND Paedagogica Historica AND 

Paedagogica Historica: International Journal of the 

History of Education AND PQDT - UK & Ireland 

AND The Christian Science Monitor AND Journal 

of Educational Computing Research AND Journal 

of Special Education Technology AND College 

Student Journal AND International Journal of 

Educational Management AND Journal of Personnel 

Evaluation in Education AND Primus : Problems, 

Resources, and Issues in Mathematics 

Undergraduate Studies AND RELC Journal: A 

Journal of Language Teaching and Research AND 

Remedial and Special Education AND Science and 

Children AND Social Behavior and Personality 

AND Journal of Science Education and Technology 

AND Journal of Teaching in Physical Education 

AND Journal of Visual Impairment & Blindness 

AND L1-Educational Studies in Language and 

Literature AND Language Testing AND Learning 

and Teaching in Higher Education: Gulf 

Perspectives AND Learning Disabilities: A 

Contemporary Journal AND Literacy Learning : the 

Middle Years AND Multicultural Education AND 

Multicultural Perspectives AND Our Schools, Our 

Selves AND Perspectives on Language and Literacy 

AND Physical Educator AND PR Newswire AND 

Teaching Educational Psychology AND Teaching 

Sociology AND The development of school music 

education in Taiwan (1895-1995) AND The voice of 

teachers in a changing Hong Kong society : the 

study of the effectiveness of a school guidance 

programme for teacher development. AND 

Understanding Our Gifted AND University Wire 

AND Die Unterrichtspraxis) 

I tråd med ovenstående ekskluderes her titler, der 

falder uden for emnet: læremidler som indhold på 

læreruddannelsen. De eksakte titler, der er 

ekskluderet, ses i første kolonne. 

384 
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Figur 2: Søgeproces 

Titlerne på de 384 fremkomne hits gennemlæses på computerskærmen, og heraf ekskluderes 290 

titler, der ikke omhandler emnet, mens 94 titler inkluderes, da disse hits muligvis omhandler 

emnet. 94 abstracts læses fokuseret med henblik på yderligere selektion.  

Af de 94 gennemlæste abstracts ekskluderes 79 hits, da de ikke omhandler emnet, mens 15 hits 

inkluderes og læses i fuld tekst. Efter læsning af disse 15 tekster inkluderes syv, mens de sidste 

otte ekskluderes. Se nedenstående tabel for en oversigt. 
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Syv inkluderede tekster  Otte ekskluderede tekster 

Li, Yeping. (2002). Knowing, 

Understanding and Exploring the Content 

and Formation of Curriculum Materials: A 

Chinese Approach To Empower 

Prospective Elementary School Teachers 

Pedagogically.  

Applegate, Mary D.; Quinn, Kathleen B.; 

Applegate, Anthony J.. (2001). Balancing 

Theory and Practice: A Study of Preservice 

Reading Textbooks. 

Peacock, A.; Miller, K. (2004). What 

Changes Need to be Implemented in 

Teacher Education Programs so that 

Teachers can Use Text Materials 

Effectively? 

Barr, Bernadine C. (2006). Textbooks Help 

Us Miss the Point of Education. 

Ball, D.L.; Feiman-Nemser, S. (2005). 

Using Textbooks and Teachers’ Guides: 

What beginning elementary teachers learn 

and what they need to know. 

Lemmer, Miriam; Edwards, Jo-Anne; 

Rapule, Sello. (2008). Educators' selection 

and evaluation of natural sciences 

textbooks. 

Nicol, C.C.; Crespo, M.S.. (2006). Learning 

to Teach with Mathematics Textbooks: 

How Preservice Teachers Interpret and Use 

Curriculum Materials. 

Shawer, Saad F. (2010). Classroom-level 

curriculum development: EFL teachers as 

curriculum-developers, curriculum-makers 

and curriculum-transmitters.  

Horsley, Mike. (2007). Textbooks, teaching 

and learning materials and teacher 

education.  

 

Siedel, Helen L..(2010). Mathematics 

textbooks for elementary teachers as a 

resource for teacher learning: The case of 

multiplication of integers.  

Behm, Stephanie L.. (2008). Preservice 

elementary teachers' learning with 

mathematics curriculum materials during 

preservice teacher education. 

Fukkink, Ruben G..(2010). Missing pages? 

A study of textbooks for Dutch early 

childhood teacher education. 

Horsley, Mike. (2010). Motivation to learn 

about teaching and learning materials: and 

their use during teacher education in 

Australia. 

Poyas, Yael; Eilam, Billie. (2012). 

Construction of Common Interpretive 

Spaces through Intertextual Loops − How 

Teachers Interpret Multimodal Learning 

Materials. 

 Beach, Dennis; Player-Koro, Catarina 

(2012). Authoritative knowledge in initial 

teacher education: studying the role of 

subject textbooks through two ethnographic 

studies of mathematics teacher education. 
Figur 3: Inkluderede og ekskluderede tekster 

De otte ekskluderede tekster, der ikke omhandler didaktiske læremidler som indhold i 

undervisningen på læreruddannelsen, fordeler sig indholdsmæssigt overvejende i to kategorier: 

Den ene kategori omhandler færdiguddannede læreres brug af didaktiske læremidler i skolen 

(Lemmer, Edwards et al. 2008; Shawer 2010; Poyas and Eilam 2012). Den anden kategori 

http://search.proquest.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/indexinglinkhandler/sng/au/Li,+Yeping/$N?accountid=14468
http://search.proquest.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/indexinglinkhandler/sng/au/Applegate,+Mary+D./$N?accountid=14468
http://search.proquest.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/indexinglinkhandler/sng/au/Quinn,+Kathleen+B./$N?accountid=14468
http://search.proquest.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/indexinglinkhandler/sng/au/Applegate,+Anthony+J./$N?accountid=14468
http://search.proquest.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/indexinglinkhandler/sng/au/Barr,+Bernadine+C/$N?accountid=14468
http://search.proquest.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/indexinglinkhandler/sng/au/Lemmer,+Miriam/$N?accountid=14468
http://search.proquest.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/indexinglinkhandler/sng/au/Edwards,+Jo-Anne/$N?accountid=14468
http://search.proquest.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/indexinglinkhandler/sng/au/Rapule,+Sello/$N?accountid=14468
http://search.proquest.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/indexinglinkhandler/sng/au/Nicol,+C.+C./$N?accountid=14468
http://search.proquest.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/indexinglinkhandler/sng/au/Crespo,+M.+S./$N?accountid=14468
http://search.proquest.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/indexinglinkhandler/sng/au/Shawer,+Saad+F./$N?accountid=14468
http://search.proquest.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/indexinglinkhandler/sng/au/Horsley,+Mike/$N?accountid=14468
http://search.proquest.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/indexinglinkhandler/sng/au/Siedel,+Helen+L./$N?accountid=14468
http://search.proquest.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/indexinglinkhandler/sng/au/Behm,+Stephanie+L./$N?accountid=14468
http://search.proquest.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/indexinglinkhandler/sng/au/Fukkink,+Ruben+G./$N?accountid=14468
http://search.proquest.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/indexinglinkhandler/sng/au/Horsley,+Mike/$N?accountid=14468
http://search.proquest.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/indexinglinkhandler/sng/au/Poyas,+Yael/$N?accountid=14468
http://search.proquest.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/indexinglinkhandler/sng/au/Eilam,+Billie/$N?accountid=14468
http://search.proquest.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/indexinglinkhandler/sng/au/Beach,+Dennis/$N?accountid=14468
http://search.proquest.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/indexinglinkhandler/sng/au/Player-Koro,+Catarina/$N?accountid=14468
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omhandler evalueringer af didaktiske læremidler, både læremidler til eleverne i skolen 

(Applegate, Quinn et al. 2001) og læremidler til studerende på læreruddannelsen (Barr 2006; 

Fukkink 2010; Siedel 2010; Beach and Player-Koro 2012). 

De syv inkluderede tekster står tilbage som resultatet af den systematiske søgning. Efter læsning 

af disse syv tekster, suppleres søgeresultatet med yderligere to tekster, da disse to er 

gennemgående som referencer i de syv tekster. Grundet deres sene publikation fremkommer de 

ikke som søgehits i søgningen. Det drejer sig om følgende tekster: 

 Ball, D.L.; Feiman-Nemser, S. (1988). Using Textbooks and Teachers’ Guides: A 

Dilemma for Beginning Teachers and Teacher Educators.  

 Ball, D.L.; Cohen, D.K. (1996). Reform by the Book: What Is: Or Might Be: The Role of 

Curriculum Materials in Teacher Learning and Instructional Reform?  

Søgningens endelige søgefund udgør således ni tekster, hvis pointer og resultater fremstilles i 

næste afsnit. 

2.2 Søgefund 
Ovenstående afsnit præsenterer, hvordan jeg har gennemført den systematiske søgning og derved 

fundet frem til de ni tekster, der udgør mine søgefund. Dette afsnit præsenterer, hvad 

søgefundene udsiger om didaktiske læremidler som indhold på læreruddannelsen. Da 

søgeresultatet kun udgør ni tekster, vælger jeg at fremstille dem enkeltvis. Jeg præsenterer dem i 

kronologisk rækkefølge og fremhæver kun tekstens pointer eller resultater, ikke teori- og 

metoderammer for de pågældende studier.  

Tekst nr. 1: Ball, D.L.; Feiman-Nemser, S. (1988). Using Textbooks and Teachers’ Guides: 
A Dilemma for Beginning Teachers and Teacher Educators.  
I denne tidsskriftsartikel beskrives en undersøgelse gennemført i 1982-84 på et stort universitet i 

midtvest USA, der omhandler, hvordan didaktiske læremidler indgår i undervisningen på 

læreruddannelsen. Jævnfør titlen på artiklen: Using Textbooks and Teachers’ Guides: A Dilemma 

for Beginning Teachers and Teachers Educators, præsenteres et dilemma vedrørende didaktiske 

læremidler. På den ene side er didaktiske læremidler kraftigt kritiseret for både deres form og 

indhold og deres implicitte syn på undervisning og læring. De er kedelige og tekniske, forvirrer 

mere end de hjælper og lærervejledningerne rummer uklare forslag til undervisningen (Ball and 

Feiman-Nemser 1988:402). Derfor, på grund af den omfattende kritik, kan det umiddelbart ikke 
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anbefales til lærerstuderende, at de skal anvende disse læremidler hverken i deres praktik eller 

efterfølgende i deres lærerprofession. På den anden side bliver didaktiske læremidler, af flere 

grunde, anvendt bredt og spiller en central rolle i skolerne, og derfor kan det anbefales, at 

lærerstuderende lærer at bruge læremidlerne hensigtsmæssigt.  

Resultaterne af undersøgelsen viser, hvordan didaktiske læremidler indgår som indhold i to 

forskellige studieordninger på to forskellige læreruddannelsessteder: A og B. Ingen af stederne 

anbefaler underviserne de studerende at anvende didaktiske læremidler, og de studerende lærer at 

forholde sig kritisk til læremidlerne og overtager derigennem underviserens negative holdning til 

læremidlerne. Det ene sted (A) bliver de studerende fortalt, at de skal undgå brug af didaktiske 

læremidler på grund af elevernes læring, da de ikke tager hensyn til elevernes selvstændige 

refleksioner og meningsfulde forståelse. Det andet sted (B) bliver de studerende fortalt, at de skal 

undgå brug af didaktiske læremidler på grund af lærerens undervisning, der ellers bliver for 

teknisk, upersonlig og uvedkommende (Ball and Feiman-Nemser 1988:411). Studerende fra 

begge steder har samme opfattelse ”Good Teachers Don’t Follow Textbooks” (Ball and Feiman-

Nemser 1988:414), men da de har overtaget holdningerne fra deres respektive institutioner, har 

de forskellige begrundelser for, hvorfor gode lærere ikke følger læremidlet. Det ene sted er det 

med begrundelse i elevernes læring, det andet sted med begrundelse i lærerens undervisning. De 

studerende overtager undervisernes holdning til didaktiske læremidler, og hvis den studerende har 

en anden holdning og vurderer et læremiddel positivt, så får vedkommende en dårlig karakter, da 

det ikke er ’den rette’ holdning (Ball and Feiman-Nemser 1988:408-409).  

Studerende fra begge steder oplever et misforhold vedrørende didaktiske læremidler, da de i deres 

praktik erfarer, at lærerne anvender didaktiske læremidler i undervisningen (Ball and Feiman-

Nemser 1988:412). Derfor står de studerende i et dilemma, da de på den ene side ikke har lyst til 

at anvende læremidler i deres undervisning, da de ligesom deres underviser mener, at de er for 

dårlige og derfor føler sig forpligtet til at udarbejde læremidler selv. På den anden side oplever de 

studerende det som en overvældende opgave at undervise hele dagen og samtidig designe eget 

materiale. Enkelte føler sig også pressede til at opretholde klassens praksis omkring læremidlet. 

Af forskellige grunde anvender de studerende, trods deres holdning, altså didaktiske læremidler i 

deres undervisning i praktikken. Det medfører forskellige reaktioner. En føler dårlig 

samvittighed, fordi hun gør noget, hun ikke burde (Ball and Feiman-Nemser 1988:415). Andre 
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ændrer holdning og sætter spørgsmålstegn ved, hvorfor deres underviser anbefaler dem ikke at 

anvende didaktiske læremidler – ”det fungerer jo fint” (Ball and Feiman-Nemser 1988:420). De 

studerende tilegner sig endda både ny faglig og didaktisk viden på baggrund af læremidlerne, 

som en slags stilladsering (Ball and Feiman-Nemser 1988:418-419). Andre igen oplever, at det er 

langt sværere at designe læremidler selv og at supplere eksisterende læremidler med egne idéer, 

og de understreger, at de på læreruddannelsesstedet heller ikke har modtaget undervisning i, 

hvordan man selv designer eller supplerer eksisterende læremidler. De har kun fået at vide, at det 

skal de gøre, men de har aldrig lært, hvordan de skal gøre det (Ball and Feiman-Nemser 

1988:416).  

Tekst nr. 2: Ball, D.L.; Cohen, D.K. (1996). Reform by the Book: What Is: Or Might Be: The 
Role of Curriculum Materials in Teacher Learning and Instructional Reform?  
I denne tidsskriftsartikel diskuteres, hvorfor anvendelsen af didaktiske læremidler, på trods af 

deres centrale position i undervisningen i USA som fælles pensum og derfor som dominerende 

faktor i undervisningen, møder så omfattende kritik. En kritik, der resulterer i, at ”curriculum 

materials have played an uneven role in practice” (Ball and Cohen 1996:6). Forfatterne begrunder 

med fire forskellige forhold, hvorfor didaktiske læremidler, på trods af deres unikke potentiale, 

ikke er mere dominerende: 

1. Forfattere til didaktiske læremidler medtænker ikke tilstrækkeligt læreren, der skal 

anvende læremidlet. 

2. Den enkelte lærer former fundamentalt selv pensum for eleverne, så selvom læremidlet 

tilbyder en bestemt læringsstrategi og -potentiale, så indgår læremidler kun delvist eller 

som ingrediens i, hvad læreren har udvalgt til sine studerende.  

3. Undervisere taler ofte nedsættende om didaktiske læremidler, og reformorienterede lærere 

afviser dem foragteligt, hvilket idealiserer den dygtige lærer som én, der ikke følger 

didaktiske læremidler, men designer sit eget materiale. 

4. Forfattere til didaktiske læremidler antager i for høj grad, at læremidler kan ”operate 

nearly independently on students” (Ball and Cohen 1996:7), hvorfor kritikere peger på, at 

anvendelsen af didaktiske læremidler ødelægger lærerens professionalitet. Forfattere og 

lærere har om nogen så kun sparsom kommunikation med hinanden. 

Forfatterne beskriver, hvordan der er et gab mellem didaktiske læremidler og undervisningen, 

hvori de indgår. De anbefaler, at læremidlerne designes, så de placerer læreren i centrum for 
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”curriculum construction” (Ball and Cohen 1996:7), da læreren, uanset hvor tæt han/hun følger et 

didaktisk læremiddel, altid konstruerer elevernes pensum og leder deres læreprocesser. Fem 

forhold beskrives som afgørende for ”curriculum construction”: 

1. lærerens opfattelse af og forståelse for eleverne 

2. lærerens forståelse af læremidlet 

3. lærerens til- og fravalg af opgaver, modeller m.m. 

4. klassens faglige niveau og sociale miljø 

5. undervisningens overordnede og ydre rammer som politiske beslutninger, forældres 

forventninger, lederens krav m.m. 

When the gap between materials and teaching is very wide – leaving to each practitioner 

to figure out how to deal with students’ thinking, how to probe the content at hand, and 

how to map instruction against the temporal rhythms of classroom life – teachers must 

invent or ignore a great deal. If they do try to invent and thus learn, they must learn alone, 

with few resources to assist them. Curriculum guides could offer some help in depth while 

still being appropriately humble about the complexities they cannot address (Ball and 

Cohen 1996:7). 

Didaktiske læremidler som indhold undersøges ikke direkte i denne tekst, men teksten beskriver, 

hvordan undervisere ofte taler nedsættende om anvendelsen af didaktiske læremidler. Samtidig 

beskrives nødvendigheden i, at lærerstuderende lærer at anvende didaktiske læremidler 

hensigtsmæssigt i forhold til de fem ovenstående forhold. 

Tekst nr. 3: Li, Yeping. (2002). Knowing, Understanding and Exploring the Content and 
Formation of Curriculum Materials: A Chinese Approach To Empower Prospective 
Elementary School Teachers Pedagogically.  
Denne tidskriftsartikel tager udgangspunkt i, at kinesiske elever klarer sig bedre i matematik end 

amerikanske. En medvirkende faktor for elevernes resultater er bl.a. lærerens instruktion (Li 

2002:197). En sammenligning viser, at kinesiske lærere ikke blot har en dyb forståelse af det 

matematiske indhold, de formår også at organisere og implementere didaktiske læremidler i 

klassen på en effektiv måde (Li 2002:180). Kinesiske lærere har en kortere formel skolegang bag 

sig end de amerikanske, henholdsvis 11-12 år og 16-18 år (Li 2002:180). Med det udgangspunkt 

undersøges, hvordan skolelærere i Kina bliver undervist i undervisning, altså i hvad og hvordan 

man underviser. Konkret undersøges form og indhold af metodekurser i kinesiske 
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læreruddannelsesprogrammer (Li 2002:180). Underviserne på kurserne lægger vægt på, at de 

studerende skal tilegne sig et solidt kendskab til de nationale læseplaner for matematik, og 

underviserne inddrager didaktiske læremidler til brug i skolen som indhold i deres undervisning: 

These instructors also provided students with a set of elementary school 

mathematics textbooks as part of the methods course. According to them, this is a 

common practice in most normal schools in China. Both instructors use elementary 

school mathematics textbooks along with their introduction of instructional methods 

for specific content topics. When they talk about teaching and learning of a specific 

content topic, they connect the methods and content with what is presented in the 

elementary school textbook (Li 2002:188). 

 

Da didaktiske læremidler til brug i skolen er en uadskillelig del af indholdet på metodekurserne, 

sammenligner forskeren elevernes læremidler med de studerendes læremidler: “The introduction 

of pedagogical content knowledge is condensed in the methods textbook. Therefore, there is not a 

one-to-one correspondence between these two texts in terms of content topics covered” (Li 

2002:188). 

Det er samme forfatter til begge typer af læremidler, både læremidlet til eleverne i skolen og 

læremidlet til de lærerstuderende, hvilket måske forklarer de mange ligheder:  

The two textbooks include not only similar examples but also similar illustrations 

and a similar sequence of content presentation. Where the methods text differs from 

elementary school mathematics textbooks that are designed for students’ learning of 

mathematics, is that the methods textbook contains further explanation as to how 

the content topic should be taught and its rationale. … And this makes it possible 

for prospective teachers to understand why and how content is presented and 

organized in elementary school mathematics textbooks (Li 2002:190). 

 

Resultaterne viser, at de pågældende lærerstuderende først tilegner sig en matematisk forståelse 

og derefter forbinder denne abstrakte forståelse til et konkret undervisningsindhold til eleverne i 

skolen. ”How to clearly and effectively present the mathematical ideas to students becomes one 

of the major foci in the methods course” (Li 2002:190). 
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Dette fokus bidrager formentlig også til, at lærerstuderende får en solid basis for udvikling af 

deres evne til at designe egne læseplaner og materialer (Li 2002:191). 

Tekst nr. 4: Peacock, A.; Miller, K. (2004). What Changes Need to be Implemented in 
Teacher Education Programs so that Teachers can Use Text Materials Effectively? 
Dette kapitel i antologien Missing the Meaning: The Development and Use of Print and Non-

Print Text Materials in Diverse School Settings (Peacock and Cleghorn 2004) tager, med 

henvisning til Ball og Feiman-Nemser (1988), udgangspunkt i, at: ”Teacher training programs 

often de-emphasize the use of commercially available text material, in favor of the creation by 

teachers of customized materials for their pupils” (Peacock and Miller 2004:214). Jævnfør 

kapitlets titel anbefaler forfatterne, at der bør ske ændringer i undervisningen på 

læreruddannelsen, så færdiguddannede lærere kan anvende didaktiske læremidler mere 

hensigtsmæssigt, end tilfældet er i dag.  

 

The text is often the teacher’s only reliable source of science knowledge; and by 

creating and using their own text material for use by pupils, teachers unwittingly 

create more problems for pupils than if they used published material. All this 

suggests that teachers would be best served by being helped to use text more 

effectively (Peacock and Miller 2004:215). 

Forfatterne anbefaler TLT – the Teacher-Learner-Text triangle − som en tilgang, der kan 

anvendes på læreruddannelsen, så de studerende tilegner sig tre kernekompetencer, der er 

nødvendige for læreren i anvendelsen didaktiske læremidler: ”Analyzing text, planning for text 

use and supporting pupils whilst using text” (Peacock and Miller 2004:220). Ifølge forfatterne  er 

det kun planlægningsdimensionen, der tematiseres på læreruddannelsen i dag (Peacock and 

Miller 2004:220).  

Tekst nr. 5: Ball, D.L.; Feiman-Nemser, S. (2005). Using Textbooks and Teachers’ Guides: 
What beginning elementary teachers learn and what they need to know. 
Dette kapitel i antologien Teacher Thinking and Professional Action (Denicolo and Kompf 2005) 

omhandler undersøgelsen beskrevet i tekst nr. 1: Using Textbooks and Teachers’ Guides: A 

Dilemma for Beginning Teachers and Teacher Educators (Ball and Feiman-Nemser 1988). 

Pointer og resultater fra undersøgelsen i 1982-84 er derfor enslydende og gentages ikke her.  

Derimod fremhæver forfatterne, på baggrund af undersøgelsen, i dette kapitel nogle relevante mål 

og metoder for læreruddannelsen vedrørende didaktiske læremidler som indhold. De opstiller fire 
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mål og metoder: “Justifying decisions in teaching, textbooks as sources of subject matter and 

pedagogical knowledge, implementing curriculum and learning to learn from curriculum 

materials side” (Ball and Feiman-Nemser 2005:196-197). 

 

Forfatterne afslutter med at pointere, at læremiddelkompetencer allerede bør tilegnes under 

læreruddannelsen og ikke først i lærerprofessionen: 

Beginning teachers must be oriented toward learning from teacher’s guides and 

other curriculum materials, so that they can move toward being able to build their 

own units of study that are responsible to subject matter goals and responsive to 

their students. This is a reasonable goal for teacher development, not a starting point 

for beginners (Ball and Feiman-Nemser 2005:197). 

Tekst nr. 6: Nicol, C.C.; Crespo, M.S.. (2006). Learning to Teach with Mathematics 
Textbooks: How Preservice Teachers Interpret and Use Curriculum Materials. 
Denne tidsskriftsartikel omhandler en undersøgelse af, hvordan lærerstuderende fra et stort 

universitet i Canada fortolker og anvender didaktiske læremidler både i undervisningen på 

læreruddannelsesstedet og i praktikken. Forskerne følger fire lærerstuderende og analyserer, 

hvordan disse analyserer didaktiske læremidler på uddannelsesstedet, og hvordan de anvender 

didaktiske læremidler i deres praktik (Nicol and Crespo 2006:334). Didaktiske læremidler til brug 

i matematikundervisningen i skolen indgår som indhold i de studerendes undervisning, og de får 

bl.a. til opgave at lave: 

…an analysis of a mathematics textbook recommended in the provincial curriculum 

guidebook or the textbook used in their assigned teaching practicum classroom. 

This assignment asked preservice teachers to provide a general analysis of a 

textbook in terms of the implicit and explicit learning theories and teaching methods 

endorsed, how the content was introduced, and the various features of the book. 

This was to be followed by a more in-depth analysis of a particular unit in the text 

from both a mathematical and pedagogical perspective. To provoke further 

discussion and debate about the design of textbooks a guest speaker to the class 

provided students with insight into the political and economic issues related to 

producing textbooks (Nicol and Crespo 2006:335). 
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De fire lærerstuderende vælger alle at analysere det i deres praktik anvendte læremiddel. 

Analyserne er overvejende deskriptive fremfor analyserende (Nicol and Crespo 2006:341). Deres 

kritiske holdning til didaktiske læremidler, som de bl.a. har tilegnet sig på baggrund af deres 

underviseres kritiske holdning til didaktiske læremidler, reduceres i takt med, at de analyserer 

læremidlet og ser, hvor brugbart det er både i forhold til at strukturere deres egen undervisning, at 

støtte elevernes læreprocesser og at befri dem for at skulle designe deres eget originale materiale 

hele tiden (Nicol and Crespo 2006:342). 

Forskerne kategoriserer måden, hvorpå de studerende anvender didaktiske læremidler, i tre: 

”adhering – elaborating − creating” (Nicol and Crespo 2006:343), og det er interessant at se, at 

der er forskel på, hvordan de studerende forventer, at de vil anvende læremidlet, og hvordan de 

reelt anvender det (Nicol and Crespo 2006:348). ”Although these results point to the complexities 

of connecting learning and teaching within university coursework and practicum settings we find 

these results puzzling” (Nicol and Crespo 2006:348). 

De studerende nævner selv flere faktorer, der spiller ind på deres valg af, hvordan de anvender 

læremidlet: ”the nature of the classroom, understanding of the content and access to resources” 

(Nicol and Crespo 2006:348-349). 

Tekst nr. 7: Horsley, Mike. (2007). Textbooks, teaching and learning materials and 
teacher education.  
Denne tekst er et paper præsenteret på konferencen: The Ninth International Conference on 

Textbooks and Educational Media i Norge 2007. Teksten præsenterer forskningsresultater 

omhandlende didaktiske læremidler og læreruddannelse. Der refereres til et forskningsprojekt fra 

TREAT (Teaching Resources and Textbook Research Unit) fra University of Western Sydney. 

Projektet undersøger via et ’mixed methodology study’, hvilken rolle læremidler til brug i skolen 

spiller på læreruddannelsen. På baggrund af resultater fra et udsnit af kvalitative metoder 

konkluderes syv key propositions, der definerer forholdet mellem læreruddannelse og læremidler: 

1. Teacher Education Discourages the Use of Textbook: Teacher education programs 

promote the idea that good teachers do not use published textbooks and teaching and 

learning resources but have the responsibility to prepare their own (Horsley 2007:255). 

2. Lack of School Textbooks in Teacher Education Courses Contributes to Perceptions 

About Teacher Education being Disconnected From Schooling: Student teachers only 
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confront textbooks in practicum experiences and this difference between school practice 

and teacher education practice is confusing for student teachers and leads to their 

questioning some aspects of their teacher education courses (Horsley 2007:256). 

3. Teacher Education Students Use Textbooks in Schools significantly during Practicum 

Experiences: Student teacher use textbooks and teaching and learning materials  to plan 

lessons, design activities, for reference and find textbooks useful, because they contain 

not only knowledge but pedagogical content knowledge, approaches that have been used 

with students before with success (Horsley 2007:256). 

4. Teacher Education Students Use School Textbooks to Learn Requisite Knowledge: 

Student teacher use textbook to learn the content they need to teach and they use the 

internet to further research lessons and knowledge that their reading of school texts and 

teaching and learning materials have scaffolded (Horsley 2007:257). 

5. Resourcing Lessons is a Fundamental Aspect of Teaching: All classroom tasks, activities 

and teaching and learning strategies are based on resources and materials, and are not 

independent of them. In this way teaching and learning resource selection, procuring and 

accessing is a fundamental aspect of teaching that is not reflected in the design of teacher 

education (Horsley 2007:257-258). 

6. Teacher Education Neglects Textbook Pedagogy: The term refers to the ways that 

teachers use texts in the classroom, how they access and adapt texts, and how they create 

a context for their use (Horsley 2007:258). Teacher education students do not develop 

systematic skills in mediating the use of textbooks and in learning to modify them for the 

students in their classes, so that the learning resources can be made more effective 

(Horsley 2007:259). 

7. Textbooks and Teaching and Learning Materials are Changing: Textbook have become 

more complex. Students in particular find them difficult to use, new teachers even more 

so (Horsley 2007:259). 

Tekst nr. 8: Behm, Stephanie L.. (2008). Preservice elementary teachers' learning with 
mathematics curriculum materials during preservice teacher education. 
Denne tekst er en afhandling, der primært omhandler, hvordan lærerstuderende analyserer 

didaktiske læremidler. Dét, lærerstuderendes analyse af didaktiske læremidler, er ikke fokus for 

afhandlingen her, men den empiriske undersøgelse af, hvordan 23 lærerstuderende (Behm 

2008:49) på et matematik modul (Geometry and Computing for Teachers) analyserer læremidler 
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til brug i matematikundervisningen i skolen er interessant, da undervisningen for modulet 

beskrives. Med beskrivelsen står det klart, at de to undervisere (en matematikprofessor og en 

ph.d.-studerende i matematik, der også gennemførte undersøgelsen) ikke kun har en 

matematikfaglig tilgang til læremidlerne, men også en didaktisk tilgang:  

Although the teachers worked extensively with the curriculum materials to learn 

mathematics in the course, the authors were also interested in gaining information 

about how the teachers might be thinking about pedagogical issues related to the 

reform-oriented curriculum materials. … The preservice teachers were asked to first 

give an open-ended analysis of each set of instructional materials (reform-oriented 

and traditional mathematics instruction). This part of the assignment was 

intentionally kept unstructured to offer the preservice teachers a chance to develop 

their own ideas about what to look for when examining instructional materials. The 

second part of the assignment was more specific, asking the preservice teachers to 

respond to 10 questions focusing on the comparison of the two sets of instructional 

materials. They were asked to analyze the differences between the two sets of 

instructional materials, describe what they liked more or less about each one, 

explain which they preferred for students and/or teachers, indicate any changes they 

might make, suggest what they thought were the main ideas and mathematical 

understandings that students would gain, and then choose which set they would 

prefer to use in their future classrooms (Behm 2008:50). 

Et hovedtræk i analysen af de studerendes analyse af læremidlerne falder inden for et generelt 

hovedtema omkring læreruddannelse: betydningen af de lærerstuderendes egen skolegang. 

Analysen påviser, at de studerende gør, som de plejer, og forholder sig til læremidlerne, som de 

tidligere har gjort, også da de selv var elever: 

Eleven of the 23 preservice teachers specifically cited their own past experiences 

with traditional mathematics textbooks and lessons as major influences on their 

interpretations of the two sets of instructional materials. … Most of the preservice 

teachers (20 out of 23) not only preferred Set B due to its familiarity, but also 

disliked Set A due to its lack of familiarity (Behm 2008:54). 
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Tekst nr. 9: Horsley, Mike. (2010). Motivation to learn about teaching and learning 
materials: and their use during teacher education in Australia. 
Denne elektronisk publicerede tidsskriftsartikel omhandler forskelle i, hvordan lærerstuderende 

lærer at anvende didaktiske læremidler i henholdsvis undervisningen på læreruddannelsesstedet 

og i praktikken på skolerne. Selvom integration af praktik er et væsentligt element i uddannelsen 

af lærere, så tildeles de sociokulturelle forskelle i de to læringsmiljøer – uddannelsesstedet og 

praktikstedet – kun lidt opmærksomhed indenfor uddannelsesforskningen (Horsley 2010:40). 

Teksten beskriver, hvordan pædagogiske aktiviteter, værdier og antagelser i de to forskellige 

verdener ikke bare kan være forskellige, men direkte modstridende (Horsley 2010:42), hvilket er 

tilfældet med didaktiske læremidler. På læreruddannelsesstedet anbefales de studerende ikke at 

anvende didaktiske læremidler, men at udvikle og designe eget materiale (Horsley 2010:42). På 

trods af denne kritiske holdning til læremidler på uddannelsen, så anvendes didaktiske læremidler 

i høj grad af både de studerende i praktikken og de færdiguddannede lærere på skolen (Horsley 

2010:43). 

På baggrund af kvalitative interviews med ti lærerstuderende fra tre forskellige uddannelsessteder 

i New South Wales, Australia, sammenlignes både holdninger til og anvendelsen af didaktiske 

læremidler i de to læringsmiljøer – uddannelsesstedet og praktikstedet. Der påvises ikke bare 

forskelle, men uoverensstemmelser i holdninger og brug af didaktiske læremidler. “There was 

unanimous response by student teachers that whereas school textbooks and teacher education 

materials were not used during teacher education courses at University they were a major factor 

and used consistently during practicum experiences.”  

90 % af informanterne tilkendegiver, at de ikke modtager instruktioner eller øvelser i brugen af 

læremidler på uddannelsesstedet, hvilket står i kontrast til det, som de oplever på praktikstedet 

(Horsley 2010, 47). I deres praktik oplever de en varieret og kreativ brug af læremidler, hvor 

læremidler både er med til at give lektionen indhold og struktur. De studerende får her erfaring 

med læremidler i forhold til at planlægge undervisningen og aktivere eleverne, og de finder 

læremidler brugbare både i forhold til den faglige viden, men også i forhold til den pædagogiske 

tilgang, som læremidlet præsenterer. De studerende ærgrer sig over, at de ikke på 

uddannelsesstedet har tilegnet sig viden og kompetencer i brugen af læremidler, hvilket medfører 

at de ikke er i stand til at matche hensigtsmæssige læremidler med sammensætningen af elever i 

klassen. Praktiklærerne er i stand til at modificere og tilpasse læremidlerne i forhold til klassens 

http://search.proquest.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/indexinglinkhandler/sng/au/Horsley,+Mike/$N?accountid=14468
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faglige og sociale sammensætning, hvorved læremidlet ikke kun bliver et redskab i forhold til 

lærerens undervisning og elevernes læring, men også i forhold til den pædagogiske ledelse af 

klassen. 

An initial effect of the teacher education ideology that teachers do not use textbooks 

is that teacher education students do not interact with the range of published 

materials, such as textbooks, used in schools in teacher education. … As a result, 

there is little opportunity to develop skills in evaluating and selecting textbooks and 

other paper based teaching and learning resources for different audiences and 

diverse student groups (Horsley 2010:43-44). 

Den negative indstilling til læremidler på uddannelsesstedet resulterer enten i ingen eller i en 

ustruktureret, fragmenteret og negativ tematisering af didaktiske læremidler på uddannelsesstedet 

(Horsley 2010:53). Nedenstående er udpluk fra de interviewedes svar på spørgsmålene, om og 

hvordan læremidler tematiseres på uddannelsesstedet: 

Didn’t use any school texts in my University teacher education courses ~ Didn’t use 

them much at uni ~ We used one school textbook in our curriculum (method 

course) to plan programs on but did not use any other school teaching and learning 

materials in our courses ~ Nothing ~ I was surprised and somewhat taken aback that 

at University we were not exposed to all the textbooks and other resources that 

support student learning. Many of these texts were written by practicing teachers 

but we were not made aware of them systematically (Horsley 2010:46-48). 

2.2.1 Et samlet blik på søgefund 
I dette underafsnit sammenfattes pointer og resultater fra ovenstående ni tekster som et samlet 

udtryk for den forskningsmæssige ’state of the art’ på området. Teksterne er søgefund fra den 

systematiske søgning og udsiger, hvordan didaktiske læremidler indgår i undervisningen på 

læreruddannelsen. Teksterne præsenterer viden om emnet fra flere steder i verden: USA, Canada, 

Australien og Kina.  

Forskningen viser en stor variation i, hvordan didaktiske læremidler til brug i skolen indgår som 

indhold i undervisningen på læreruddannelsen. Nogle studier påviser, at didaktiske læremidler 

ikke indgår som indhold (Horsley 2010), mens andre påviser, at de indgår som indhold, enten 

overfladisk (Peacock and Miller 2004) eller som en vigtig del af indholdet (Li 2002). 



Side 39 af 197 

 

Uanset i hvilket omfang læremidlerne indgår som indhold, så afspejler forskningsresultaterne et 

større eller mindre misforhold eller uoverensstemmelse mellem måden, hvorpå didaktiske 

læremidler indgår på henholdsvis læreruddannelsesstedet og i praktikken. Resultater fra USA 

(Ball and Feiman-Nemser 1988) og Australien (Horsley 2007) viser, at didaktiske læremidler 

ikke konsekvent indgår som indhold i undervisningen på læreruddannelsesstedet. Hvis 

læremidlerne indgår i undervisningen på læreruddannelsesstedet, er tematiseringen af dem ofte i 

kontrast til måden, hvorpå de indgår i undervisningen, når de studerende er i praktik. I praktikken 

anvendes didaktiske læremidler, og de studerende betragter dem i et positivt perspektiv, da 

læremidler både hjælper til at strukturere undervisningen og støtte elevernes læreprocesser. 

Læremidlerne fungerer således som stilladsering. På uddannelsesstedet betragtes didaktiske 

læremidler i et overvejende negativt perspektiv, og med undervisernes kritiske holdning til 

læremidlerne lærer de studerende, at dygtige og professionelle lærere ikke følger didaktiske 

læremidler, men designer deres eget materiale. Problemet er imidlertid, at de studerende ikke 

lærer, hvordan de skal designe eget materiale. Konsekvensen af, at didaktiske læremidler ikke 

indgår i undervisningen på uddannelsesstedet, er bl.a., at de studerende ikke lærer at anvende 

læremidlerne hensigtsmæssigt og derfor kan have vanskeligheder ved, i praktikken og som 

nyuddannede, at følge et læremiddel, men også at designe eget materiale, da de ikke har lært dette 

i undervisningen. 

Resultater vedrørende lærerstuderendes analyse af didaktiske læremidler (Nicol and Crespo 2006; 

Behm 2008) viser, at didaktiske læremidler indgår både fagligt og didaktisk i undervisningen, 

men forskningen påpeger nogle problematikker i måden, hvorpå de studerende tolker og 

anvender didaktiske læremidler. Det påvises, at de studerende forholder sig til læremidler, som de 

har været vant til siden egen skolegang (Behm 2008:54), og at der er forskel på, hvordan de 

studerende forventer at anvende læremidlerne i praktikken, og hvordan de reelt anvender dem 

(Nicol and Crespo 2006:348). Selvom læremidler her indgår i undervisningen, påvises det, at 

underviserne på uddannelsesstedet har en mere negativ holdning til didaktiske læremidler end 

lærerne i skolen. 

Resultaterne viser også, at didaktiske læremidler indgår utilstrækkeligt i undervisningen på 

læreruddannelsen, og der anbefales på den baggrund konstruktive tilgange til analyse og 

anvendelse af læremidler (Ball and Cohen 1996; Peacock and Miller 2004), da 

læremiddelkompetencer bør tilegnes under uddannelsen og ikke i begyndelsen af 
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professionsudøvelsen. Resultatet fra Kina (Li 2002) adskiller sig herfra, da det påvises, at 

didaktiske læremidler indgår konstruktivt som en vigtig og uadskillelig del af indholdet i 

undervisningen. Hvordan faglig og abstrakt viden omsættes til klar og tydelig instruktion eller 

opgaver til eleverne, er et væsentligt fokus på metodekurserne, og de studerende tildeles derfor 

læremidler til brug i skolen, så de kan se, hvordan man kan arbejde med faglige emner. Der er 

overensstemmelse mellem elevernes og de studerendes læremidler, hvilket synliggør for de 

studerende, hvordan der konkret kan undervises i et fagligt emne. En sådan overensstemmelse 

mellem læremidler og et så tydeligt fokus på, hvordan didaktiske læremidler anvendes, ses ikke i 

de øvrige resultater, og det diskuteres, hvorvidt denne overensstemmelse kan være medvirkende 

faktor til, at de kinesiske elever klarer sig bedre i matematik end de amerikanske elever, da man 

ved, at lærerens instruktion har betydning for elevernes resultater. 

2.3 Indholdsanalyser af anvendt litteratur på læreruddannelsen i Danmark 
Dette afsnit er et supplement til den systematiske søgning ovenfor. Afsnittet iagttager to 

indholdsanalyser af anvendt litteratur på læreruddannelsen i Danmark. Et fokuseret blik på 

indholdsanalyserne kan gøre rede for, om der ved de pågældende uddannelsessteder er anvendt 

didaktiske læremidler i undervisningen på læreruddannelsen i Danmark. 

De pågældende rapporter er:  

Komparativt studium af indholdet i læreruddannelser i Canada, Danmark, Finland og Singapore 

(Rasmussen, Bayer et al. 2010). Rapporten præsenterer et komparativt studium af indholdet i 

læreruddannelser i de pågældende lande. Studiet er gennemført af forskere på Danmarks 

Pædagogiske Universitet
12

 og for Regeringens Rejsehold i 2010. Rapporten er udarbejdet på 

baggrund af et ønske om at sammenligne indholdet i den danske læreruddannelse og i de 

læreruddannelser, der præsterer højt i internationale undersøgelser som PISA og TIMMS.  

Læreruddannelsens faglige kvalitet (EVA 2011). Rapporten præsenterer en undersøgelse af den 

faglige kvalitet af læreruddannelsen. Rapporten er udgivet af Danmarks Evalueringsinstitut, og 

undersøgelsen indgår i evalueringsprogrammet for følgegruppen for læreruddannelsen. 22 

indsatser for læreruddannelsen vurderes og knyttes til et af følgende fire temaer: 

1. linjefagene 

                                                           
12

 Nu Institut for Uddannelse og Pædagogik, AU. 
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2. uddannelsens treklang  

3. professionsrettede indsatsområder 

4. vidensbasering.  

De to rapporter iagttages med henblik på at skelne og betegne den del af litteraturen, der udgør 

didaktiske læremidler.  

2.3.1 Indholdsanalyse 1: Komparativt studium af indholdet i læreruddannelser  
Som dens titel indikerer, præsenterer rapporten Komparativt studium af indholdet i 

læreruddannelser i Canada, Danmark, Finland og Singapore (Rasmussen, Bayer et al. 2010) et 

komparativt studium af indholdet i de pågældende læreruddannelser. I denne afhandling 

fokuseres på den danske læreruddannelse, hvorfor indholdsbeskrivelsen for den danske 

læreruddannelse ekstraheres og iagttages med henblik på at undersøge, om didaktiske læremidler 

tematiseres. Der er tale om kapitel 6 side 31-39 og bilag 2 i rapporten. 

De i rapporten udvalgte organisationer er læreruddannelsen i Silkeborg, på Zahle og i 

Vordingborg. Indholdsbeskrivelsen baseres på beskrivelser og analyser af indholdet i de 

pædagogiske fag, matematik og natur/teknik-fysik/kemi. Til grund for analysen anvendes 

eksamensredegørelser for fag, hvor eksamen er afviklet, og litteraturlister (semesterplaner) for 

fag, hvor eksamen endnu ikke er afviklet (Rasmussen, Bayer et al. 2010, 31).  

For at tydeliggøre, at vidensbegrebet differentieres alt efter kontekst, anvendes i analysen fire 

grundlæggende videnskategorier:  

1. videnskabelig viden, som omfatter forskningsresultater 

2. videnskabelig praksisviden, som omfatter videnskabsteori og forskningsmetode  

3. professionsviden, som er vejledende for professionsudøvelsen  

4. praksisviden, som er praktikeres erfaring med, hvad der virker. 

Bilag 2 i rapporten fremstiller en tydelig kategorisering med detaljeret underkategorisering af 

titlerne fra den danske læreruddannelse. Her iagttages de indsamlede titler, og der skelnes mellem 

titler på didaktiske læremidler overfor alle andre titler. Det resulterer i to titler på henholdsvis 

side 85 og 96: 

 (Keinicke & Byskov Nielsen, 1995) Lærebog rettet mod 4. til 7. klasse om arbejdet med 

digte. Professionspraksisviden. 
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 (Gregersen, 2008a, 2008b) Lærebogssystem til undervisning i matematik på grundskolens 

6. klassetrin. Grundbogen er til elever, mens lærervejledningen introducerer til 

lærebogssystemet, herunder dets læringssyn og didaktiske udgangspunkt. Endvidere 

findes et kapitel, hvor der instrueres i, hvordan opgaver i elev-grundbogen anvendes. 

Lærervejledningen indeholder fagdidaktisk viden, elevkundskab og skolefaglig viden. 

Professionsviden->evidensbaseret->forskning og praksis.  

 

Af de i alt 299 titler, der blev fremskaffet og analyseret, kan to identificeres som didaktiske 

læremidler, hvilket afspejler, at didaktiske læremidler ikke udgør et væsentlig indhold i den i 

rapporten udvalgte litteratur. Det kan kritiseres, at ikke alle identificerede titler i undersøgelsen 

blev fremskaffet og analyseret, da der rent hypotetisk kan være titler på læremidler i de resterende 

368 titler (Rasmussen, Bayer et al. 2010:34). Disse titler kan være praksisorienterede tekster og 

muligvis omfatte titler på didaktiske læremidler. Men i en sammenligning af forskelle og ligheder 

i landenes vidensbase nævnes blandt andet, at indholdet i den danske læreruddannelse kun 

beskedent anvender undervisningsmateriale, der refererer til praksis: 

Denne forskel består i, at de to førstnævnte uddannelser (Canada og Singapore) i vidt 

omfang anvender undervisningsmateriale, der kombinerer forskningsbaseret viden 

med praksiserfaringer og praksisvejledning, mens de to sidstnævnte uddannelser 

(Finland og Danmark) i højere grad holder disse to referencer adskilt, og i øvrigt kun 

anvender en beskeden mængde undervisningsmateriale, som refererer til praksis. 

Det sidste er særligt udtalt i Danmark” (Rasmussen, Bayer et al. 2010:57). 

Som tilfældet er i Canada og Singapore, kombineres videnskabelig viden med praksisviden for 

netop at koble teori og praksis. Denne kombination er vigtig og i kapitel 4: Didaktiske læremidler 

som kommunikativt tema for strukturel kobling, argumenteres der for, at kombinationen kan 

styrkes ved at tematisere didaktiske læremidler i undervisningen på læreruddannelsen i Danmark 
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2.3.2 Indholdsanalyse 2: Læreruddannelsens faglige kvalitet 
I rapporten Læreruddannelsens faglige kvalitet vurderes 22 forskellige indsatser

13
 for 

læreruddannelsen, og disse indsatser knyttes til et af følgende fire temaer:  

1. linjefagene 

2. uddannelsens treklang  

3. professionsrettede indsatsområder 

4. vidensbasering.  

Fra den samlede rapport ekstraheres tabel 83 og 84 fra appendiks B samt teksten vedrørende 

temaet vidensbasering, hvor jeg fokuserer på undervisningens vidensbasering. Der er tale om 

rapportens afsnit 7.3, der består af tre underafsnit: formelle rammer og intentioner, 

implementering og eksempler samt målopfyldelse. Jeg ekstraherer underafsnittet om 

implementering og eksempler, der igen er delt i tre: undervisningens vidensbasering overordnet 

set, vidensbasering i faget almen didaktik og matematikfagets vidensbasering. Jeg iagttager 

vidensbaseringen i de to fag – almen didaktik og matematik – med henblik på at undersøge, om 

didaktiske læremidler er synlige som en del af vidensbaseringen i undervisningen i de to 

pågældende fag. 

Faget almen didaktik 
Ifølge oplysningerne fra de 16 uddannelsessteder er det samlede antal titler for faget almen 

didaktik 716. Antallet af titler varierer mellem de forskellige uddannelsessteder – fra 1 % (ni 

titler) til 20 % (144 titler) af den samlede mængde litteratur. Titlerne fra faget almen didaktik 

kategoriseres inden for seks anvendte kategorier, der beskrives således: 

1. grundlitteratur – titler, der er kendetegnet ved normativt begrundede anvisninger for 

almen didaktisk praksis  

2. forsknings-, forsøgs- eller udviklingsbaseret tekst – titler udviklet i en forsknings-, 

forsøgs- eller udviklingsmæssig sammenhæng 

3. erfaringsbaseret tekst – titler udviklet af praktikeren eller den professionelle selv 

                                                           
13

 22 indsatser: Linjefagsbindinger, store og mindre linjefag , adgangskravene, RKV og supplering, 

aldersspecialisering, mødepligt, de pædagogiske fag og KLM, praktikken, bedømmelsespraktikker, 0,2-elementet, 

bachelorprojektet , progression og sammenhæng, lærervirksomhed , klasserumsledelse, undervisningsdifferentiering, 

specialpædagogik, skole-hjem-samarbejde, undervisning af tosprogede, evaluering og dokumentation, undervisernes 

kvalifikationer, udviklingsaktiviteter, undervisningens vidensbasering. 
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4. juridisk eller officielt dokument 

5. offentlig debat eller interessentindlæg – titler, som er debatterende eller 

dagsordenssættende  

6. andet – titler, der ellers er svære at placere (EVA 2011, 125). 

Der er ingen kategori, hvortil titler på didaktiske læremidler umiddelbart kan knyttes, hvilket må 

være, fordi de ikke figurerer på litteraturoplysningerne fra underviserne på uddannelsesstederne, 

og man derfor ikke har haft behov for en sådan kategori.  

Faget matematik 
For faget matematik varierer antallet af titler også fra sted til sted. Det højeste antal titler, som et 

uddannelsessted har oplyst, er 264, og det laveste er 33. På baggrund af de i alt 53 modtagne 

redegørelser fra underviserne i matematik kategoriseres titlerne inden for ni anvendte kategorier, 

der beskrives således: 

1. videnskabsfaget matematik – omfatter titler om matematikkens grundteorier 

2. skolefaget matematik – omfatter titler om undervisning i matematik i folkeskolen og fx 

lærervejledninger  

3. forsknings-, forsøgs- eller udviklingsbaseret matematikdidaktik – omfatter titler om 

teorier om undervisning i faget matematik udviklet i en forsknings-, forsøgs- eller 

udviklingsmæssig sammenhæng 

4. erfaringsbaseret matematikdidaktik (best practice) – omfatter titler om teorier om 

undervisning i faget matematik udviklet på baggrund af egen praksis 

5. forsknings-, forsøgs- eller udviklingsbaseret pædagogik, psykologi eller almen didaktik – 

omfatter titler om teorier om undervisning udviklet i en forsknings-, forsøgs- eller 

udviklingsmæssig sammenhæng 

6. erfaringsbaseret pædagogik, psykologi eller almen didaktik (best practice) – omfatter titler 

om teorier om undervisning udviklet på baggrund af egen praksis 

7. juridisk eller officielt dokument – omfatter titler om rammebetingelser 

8. offentlig debat eller interessentindlæg – omfatter titler som indlæg og ytringer, som 

berører faget matematik  

9. andet – omfatter titler, der ellers er svære at placere (EVA 2011, 124). 
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For matematikfaget er der en selvstændig kategori – skolefaget matematik – hvortil titler på 

læremidler direkte kan knyttes. De nærmere resultater for denne kategori ses herunder: 

Kategori Gennemsnitlig 

andel for stederne 

Gennemsnitligt 

antal for stederne 

Største andel i 

hver kategori 

(stk./i alt) 

Laveste andel i 

hver kategori 

(stk./i alt) 

Skolefaget 

matematik 

 

31 % 

 

25 

 

44 % (49/111) 

 

5 % (3/69) 

Figur 4: Tabel over skolefaget matematik (EVA 2011:109) 

For uddannelsesstederne, der har deltaget i undersøgelsen, består i gennemsnit 31 % af indholdet 

i matematikundervisning af titler vedrørende skolefaget matematik. Den i rapporten anvendte 

litteraturliste er ikke tilgængelig, men kategorien ’skolefaget matematik’ afspejler, at læremidler 

figurerer på listen for faget matematik, hvilket ikke var tilfældet for faget almen didaktik. 

Derudover viser analysen, at der er stor forskel på de enkelte uddannelsessteder, da omfanget af 

litteratur varierer meget. På ét uddannelsessted udgøres tæt på halvdelen (44 %) af litteraturen af 

kategorien skolefaget matematik mens det på et andet sted kun udgør 5 %, hvilket afspejler stor 

variation i prioriteringen og tematiseringen af didaktiske læremidler.  

Formålet med at iagttage de to ovenstående indholdsanalyser relaterer sig som nævnt til 

spørgsmålet, om didaktiske læremidler tematiseres i undervisningen på læreruddannelsen. Her et 

samlet blik på de konkrete fund i indholdsanalyserne: 

 Titler på læremidler figurerer på litteraturlisten i rapporten, der komparerer indholdet i 

de fire forskellige læreruddannelser. Dog udgør læremidlerne kun to ud af 299 titler. 

 Titler på læremidler kategoriseres i evalueringsrapporten for faget matematik. 

Skolefaget matematik, der omfatter titler om undervisning i matematik i folkeskolen 

og fx lærervejledninger, udgør i gennemsnit 31 % af litteraturen på 

uddannelsesstederne.  

 Titler på læremidler kategoriseres ikke i evalueringsrapporten for faget almen 

didaktik, hvorunder der ikke findes en kategori, hvortil læremidler kan knyttes. 
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2.4 Status over læremiddelforskningen i Danmark 
Dette afsnit har som det ovenstående også til formål at supplere den systematiske søgning. Et 

fokuseret blik på læremiddelforskningen herhjemme kan gøre rede for, om emnet – læremidler 

som indhold på læreruddannelsen – tematiseres i forskningen. 

Den internationale rapport Internasjonal forskning på læremidler – kunnskapsstatus (Knudsen 

2011) giver blandt andet en status over læremiddelforskningen i Danmark
14

. Da denne afhandling 

ikke er et komparativt studium af læremiddelforskning, præsenteres kun redegørelsen for 

læremiddelforskning i Danmark, der er foretaget af Thomas Illum Hansen, leder af det nationale 

videncenter for læremidler: Læremiddel.dk – University College Lillebælt
15

. Redegørelsen giver 

en dækkende oversigt over forskning og publicering på feltet på baggrund af systematisk 

litteratursøgning i både nationale og internationale databaser (Knudsen 2011, 10). Undersøgelsen 

dækker perioden 2000-2011 og er bygget op omkring fire temaområder, der udfoldes enkeltvis: 

1. innhold, form og bruk av læremidler 

2. implementering av grunnleggende ferdigheter (basic skills) i læremidler 

3. læremidler som virker mot frafall 

4. klasseromforskning som har trukket inn læremidler 

(Knudsen 2011, 12-13). 

Læremiddelforskningen i Danmark er endnu i sin begyndelse, og de danske studier understreger, 

at forskning og udvikling i relation til læremidler har sit tyngdepunkt i University Colleges 

(Knudsen 2011, 35). Størstedelen af den eksisterende forskning koncentrerer sig om det første 

tema – bruk, form og innhold. Herunder kategoriseres størstedelen omkring brugen af læremidler, 

og der er tale om en teoribaseret refleksion over brug, hvilket betyder, at der kun findes lidt 

empirisk forskning om brugen af læremidler. Det samme gør sig gældende for indhold og 

læremidler i relation til frafald og implementering af grundlæggende færdigheder (Knudsen 2011, 

35). 

Indhold, form og brug af læremidler 
Sammenfatningen af forskningen i Danmark indenfor dette tema tegner et billede af et felt, der er 

centreret om få personer og udviklings- og forskningsmiljøer. Søgeresultatet er 167 hits (Knudsen 

                                                           
14

 I undersøgelsen deltager yderligere fire nordiske lande: Norge, Sverige, Danmark og Finland og fem andre 

europæiske lande: Tyskland, Frankrig, England, Holland og Spanien. Derudover deltager Australien og Brasilien. 
15

 http://www.laeremiddel.dk/  

http://www.laeremiddel.dk/
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2011, 406-416), hvoraf en del af de centrale studier er ph.d.-projekter eller offentligt finansierede 

evalueringsprojekter. Der er generelt set ikke blevet afsat midler til større, empiribaserede 

forskningsprojekter med læremidler som forskningsobjekt. Dog har nogle forskningsmiljøer 

læremidler som en del af deres interesseområde: Medier og IT i et læringsperspektiv (DPU), 

DREAM (Danish Research Center on Education and Advanced Media Materials) og 

Læremiddel.dk (Knudsen 2011, 118).  

Interessen for læremidler er stigende, og EVA gennemførte i 2009 en undersøgelse af læremidler 

i folkeskolen med fokus på, hvordan lærere vælger og bruger læremidler i undervisningen. Det er 

netop den tilgang – brugen af læremidler – der dominerer forskningen. Der er imidlertid ikke tale 

om empiriske undersøgelser af brugen i undervisningen, men derimod om teoribaserede 

refleksioner over brugen af læremidler. Dette perspektiv kobles især til læremidlers form – sprog, 

interaktionsformer og repræsentationsformer – og i mindre grad til læremidlers indhold. Den 

manglende empiriske forskning betyder et sparsomt og ikke validt datagrundlag, hvilket gør det 

vanskeligt at påvise en kausal sammenhæng mellem: 

a) læremidlernes form og indhold 

b) lærer og elevers brug af læremidler 

c) brugernes læringsudbytte 

(Knudsen 2011, 119). 

Som nævnt er læremiddelforskningen i Danmark mere fokuseret på form end indhold, og den 

viser på et overordnet plan, at læremidler generelt: 

a) formidler på et meget abstrakt niveau 

b) ikke relaterer til elevernes forforståelse og erfaringshorisont 

c) komprimerer kundskab, således at det stiller krav til brugerne om at pakke den kompakte 

kundskab ud 

(Knudsen 2011, 120). 

De fund, som knytter sig til brugsperspektivet, er som nævnt mere teoribaserede end empirisk 

begrundede udsagn. En kvantitativ undersøgelse gennemført af DREAM og Læremiddel.dk 

skitserer brugen af læremidler:  

a) trykte bøger og fotokopier udgør hovedparten af de anvendte læremidler 
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b) digitale redskaber bruges som supplement i både undervisning og forberedelse 

c) skolerne mangler økonomiske ressourcer og pædagogisk initiativ til at ændre på denne 

fordeling 

(Knudsen 2011, 120). 

Implementering af grundlæggende færdigheder i læremidler 
Sammenfatningen af forskningen i Danmark indenfor dette tema tegner et billede af et 

forholdsvis uopdyrket felt, hvor de få studier, som kan fremhæves i relation til implementering af 

grundlæggende færdigheder, handler om faglig læsning. Søgeresultatet er 18 hits (Knudsen 2011, 

447-449). Der findes en del forskning om basale færdigheder, men det er sjældent ud fra et 

læremiddelperspektiv, og når læremiddelforskningen behandler grundlæggende færdigheder, 

udgør emnet kun et delaspekt (Knudsen 2011, 227). De få studier, der har fokus på 

implementering af grundlæggende færdigheder i læremidler, fokuserer på skrive- og 

læseudvikling. Læremidler produceres ud fra andre kriterier end implementering af 

grundlæggende færdigheder. Tekst og illustration i læremidler forsøger i højere grad at relatere til 

elevernes erfaringsverden end at implementere grundlæggende færdigheder (Knudsen 2011, 227). 

Læremidler, som virker mod frafald 
Der findes ingen forskning og udvikling i Danmark, som primært fokuserer på sammenhængen 

mellem læremidler og frafald. Frafaldsfaktorer kan findes som delaspekter under tema 1 om 

indhold, form og brug af læremidler. Flere studier peger på, at der er en tendens til at forveksle 

undervisningsdifferentiering med metodisk variation samt inkludering og kompensation for 

handicap (Knudsen 2011, 255) 

Klasserumsforskning, som også behandler læremidler 
Store dele af læremiddelforskningen har form som klasserumsforskning, men læremidler 

inddrages sjældent som et relevant analyseobjekt. Søgeresultatet gav to studier (Knudsen 2011, 

459), der bl.a. inddrager robotteknologi og forskelle på læremidlers rolle i Danmark og Finland, 

men der er tale om sekundære delanalyser i de to studier, og de kan derfor ikke fremhæves som 

centrale studier ud fra et læremiddelperspektiv (Knudsen 2011, 271). 

På baggrund af ovenstående står det klart, at læremiddelforskningen i Danmark er sparsom og af 

nyere dato. De eksisterende studier på området er fortrinsvis teoribaserede, og der mangler derfor 

datagrundlag fra empirisk baserede undersøgelser. Læremidler behandles ofte i et 

evalueringsperspektiv med henblik på at opkvalificere undervisning og læring. Set i lyset af den 
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eksisterende forskning på området er afhandling her berettiget af to overordnede grunde. For det 

første er læremiddelforskningen herhjemme sparsom og bør tildeles mere opmærksomhed. For 

det andet er didaktiske læremidler som indhold på læreruddannelsen ikke et selvstændigt tema i 

læremiddelforskningen herhjemme, hvorfor afhandlingen her bidrager med ny viden inden for 

feltet. 

2.5 Opsummering  
Formålet med dette kapitel er at præsentere kendt viden inden for det felt, hvor afhandlingen 

placerer sig. Jeg har via en systematisk søgning i ProQuest fået viden om, hvordan didaktiske 

læremidler indgår i undervisningen på læreruddannelser forskellige steder i verden. Bortset fra et 

studie gennemført i Kina, hvor didaktiske læremidler indgår konstruktivt som indhold i 

undervisningen på læreruddannelsen, så peger de øvrige resultater på en stor variation i, hvordan 

læremidlerne indgår. Fra ingen tematisering til en faglig og/eller didaktisk tematisering. 

Resultaterne afspejler også en uoverensstemmelse mellem tematiseringen af læremidler på 

uddannelsesstedet og i praktikken. Uoverensstemmelsen skyldes en overvejende negativ 

tematisering af læremidlerne på uddannelsesstederne og de overvejende positiv tematisering af 

læremidlerne i praktikkerne. På trods af forskelle i, hvordan læremidlerne konkret indgår som 

indhold i USA, Canada og Australien, er det et fællestræk, at underviserne på 

uddannelsesstederne er mere kritiske overfor didaktiske læremidler end lærerne i skolerne.  

Der tegnes et billede af, at forskningsfeltet er beskedent med få søgefund, der omhandler 

didaktiske læremidler som indhold på læreruddannelserne. Derudover tegnes et broget billede, 

hvor didaktiske læremidler som indhold på læreruddannelserne i de vestlige lande ikke er 

uproblematisk på grund af forskelle i tematiseringen af læremidler på uddannelsesstederne og i 

skolerne. Disse forskelle skyldes, at underviserne er mere kritiske overfor didaktiske læremidler 

end lærerne i skolerne. Derfor italesættes læremidlerne negativt på uddannelsesstederne, hvor de 

studerende får at vide, at professionelle lærere ikke følger et læremiddel, men laver sit eget 

materiale. Dette har de studerende imidlertid ikke modtaget undervisning i, og i praktikken 

oplever de studerende, at didaktiske læremidler både kan stilladsere deres undervisning og 

elevernes læring på en konstruktiv måde. 

Ved at iagttage to indholdsanalyser af anvendt litteratur på læreruddannelsen i Danmark og en 

statusredegørelse for læremiddelforskningen i Danmark har jeg suppleret den systematiske 
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søgning med yderligere et blik på den danske læreruddannelse. På baggrund heraf kan det 

opsummeres, at læremiddelforskningen herhjemme er sparsom og ikke tematiserer didaktiske 

læremidler som indhold i læreruddannelsen. Ifølge den sparsomme forskning afspejles didaktiske 

læremidler kun beskedent som litteratur på læreruddannelsen. I den ene analyse kunne der kun 

identificeres to didaktiske læremidler til brug i skolen ud af 299 titler. I den anden analyse 

fremgik der kun for matematikfaget, ikke for faget almen didaktik, en kategori omfattende titler 

om undervisning i matematik i folkeskolen. 

Samlet set tyder det på, at afhandlingens forskningsfelt er sparsomt og bør tildeles større 

opmærksomhed, hvilket bekræfter afhandlingens relevans. Opsummeret påviser den sparsomme 

forskning på området, at der er stor variation i, hvordan didaktiske læremidler indgår som 

indhold, fra ingen tematisering af læremidler til en faglig og/eller didaktisk tematisering. 

Samtidig påvises generelt et større eller mindre misforhold eller uoverensstemmelse mellem 

tematiseringen af læremidler på uddannelsesstedet og i praktikken. 
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3.0 Afhandlingens teoriramme 
Dette kapitel præsenterer afhandlingens teoretiske ramme. Afhandlingen er teoretisk forankret i 

Niklas Luhmanns sociologiske systemteori. Luhmanns teoriapparat er omfattende
16

, og til at 

rammesætte afhandlingen teoretisk må der nødvendigvis udvælges dele af hans teoriapparat. 

Kontingens er et af teoriens vilkår, alt kunne også altid være anderledes. Det gælder også for 

afhandlingens valg af teori såvel som metode, fordi begge dele er valgt. Kontingens vedrører valg 

og fordrer begrundede valg for at undgå tilfældige valg. Formålet med dette kapitel er netop at 

redegøre for og begrunde de i afhandlingen udvalgte teoretiske begreber.  

De overordnede begrundelser for at vælge Luhmanns sociologiske systemteori som teoretisk 

forankring er for det første, at teorien tager højde for samfundets kompleksitet. For det andet 

tilbydes med differenceteorien en ny og brugbar tilgang til afhandlingens klassiske 

problemstilling, forholdet mellem teori og praksis. For det tredje tilbydes med iagttagelsesteorien 

en mulighed for, på en metodisk kontrolleret måde, at iagttage iagttagelser, her min iagttagelse af 

de lærerstuderendes iagttagelser af didaktiske læremidler som indhold i undervisningen på 

læreruddannelsen. Disse tre overordnede begrundelser uddybes i de kommende afsnit. 

Kapitlet inddeles i fire afsnit. Første afsnit beskriver et epistemologisk orienteret udgangspunkt, 

og begreberne iagttagelse og konstruktion udfoldes og begrundes. Andet afsnit beskriver den 

kommunikative vending i sociologien, og begreberne kommunikation og strukturel kobling 

udfoldes og begrundes. Tredje afsnit beskriver samfundets kompleksitet, og begreberne 

kompleksitet og selv- og fremmedreference udfoldes og begrundes. Løbende i de tre afsnit 

henvises til afhandlingens genstandsfelt, forholdet mellem teori og praksis på læreruddannelsen 

og tematiseringen af didaktiske læremidler i undervisningen, for derigennem at tydeliggøre 

relevansen af de udvalgte systemteoretiske begreber. Fjerde og sidste afsnit opsummerer 

afhandlingens teoriramme og beskriver, hvordan de udvalgte begreber anvendes i afhandlingen. 

De systemteoretiske begreber relaterer sig til hinanden, hvorfor gentagelser i de fire afsnit er 

uundgåelige. 

Formålet med kapitlet her er ikke at indføre læseren i Luhmanns samlede systemteori. Udtrykt 

lidt populært kigger jeg i denne afhandling ikke på, men med Luhmann. 

                                                           
16

 72 bøger og 465 artikler, derudover manuskriptudkast (Luhmann 2000:21). 
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3.1 Et epistemologisk udgangspunkt 
Luhmanns systemteori er ikke kun omfattende, men også radikal på flere områder. Det radikale 

ligger blandt andet i iagttagelsesbegrebet, der sammen med den operationelle konstruktivisme 

erkendelsesteoretisk placerer systemteorien inden for en epistemologisk orienteret videnskab.  

I afsnittet her udfoldes og begrundes begrebsparret iagttagelse og konstruktion. 

Iagttagelse 
Ifølge Luhmann beror al erkendelse på en iagttager, der på baggrund af en difference skelner 

noget fra noget andet. Luhmann benægter ikke virkelighedens eksistens, men han understreger, at 

det ikke er muligt at erkende eller udsige noget om virkeligheden uden en iagttagelse. Der findes 

således ikke en iagttageruafhængig virkelighed.  

En iagttagelse, der er det samme som en fortolkning, begynder altid med en difference. 

Systemteorien er således en differenceteori, hvor differencen er mellem system og omverden. Det 

betyder for det første en anerkendelse af, at der findes systemer (Luhmann 2000:37), og at al 

erkendelse begynder med en difference og ikke med eksempelvis en enhed eller et verdensbegreb 

(Luhmann 2007:87). En difference er en forskel, hvor man skelner noget fra noget andet.  

I en iagttagelse er der noget, der markeres og aktualiseres, mens resten udelades og forbliver 

omverden for det markerede. Denne difference mellem system og omverden er teoriens centrale 

paradigme: ”Sidstereferencen i alle funktionelle analyser ligger i differencen mellem system og 

omverden.” (Luhmann 2000:219). 

Iagttagerbegrebet har en afgørende betydning i systemteorien, der med dette begreb relativerer 

ontologien. Her bliver ontologien selv et iagttagelsesskema med differencen væren/ikke-væren. 

Ved beskrivelser af verden er en iagttager uundgåelig, da verden altid filtreres gennem en 

iagttagers (et systems) forskelslogik. Ved beskrivelser af verden spørges der til hvem, der siger 

hvad og hvordan, da verden beskrives forskelligt, alt efter hvem (hvilket system) der iagttager 

verden (Luhmann 2007:129). Dette karakteriserer iagttagelser af anden-orden. 

Iagttageren er selv et system, og det at iagttage, selve iagttagelsen eller fortolkningen, beskrives 

som en operation. Iagttageren er midt i det, som iagttages, han er ikke placeret uden for verden. 

Iagttageren er ikke et subjekt, der på afstand iagttager et objekt. Han iagttager operationer, men er 

samtidig også selv en operation. Luhmann benytter sig af Spencer Browns terminologi: ”At 
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iagttage er håndteringen af en skelnen til at betegne den ene side og ikke den anden” (Luhmann 

2007:133). 

Når iagttageren selv er en markering eller en forskel, bliver det i en anden-ordensiagttagelse 

væsentligt at spørge, hvem og hvordan iagttageren iagttager, altså hvordan systemet skelner og 

betegner. Forskellen, med hvilken man iagttager, kaldes også for den blinde plet (Luhmann 

2007:134).  

Iagttagelsesbegrebet knyttes i afhandlingen til interviewundersøgelsen, hvor jeg iagttager de 

studerendes iagttagelser. Min iagttagelse begynder med en difference, en forskerforskel, som jeg 

kan iagttage, hvordan informanterne iagttager ved at tilskrive deres udsagn differencer – 

informantforskelle. Den anvendte metode udfoldes i kap. 7 Afhandlingens metoderamme. 

Konstruktion 
Ifølge Luhmann er iagttagelse en operation, der gennemføres af iagttageren i det psykiske 

system. Kontingens bliver et grundvilkår, da iagttageren hele tiden også kunne have valgt at 

iagttage noget andet. Som operationel konstruktivist erkender man ikke verden fra en bestemt 

iagttagelsesposition. Man er midt i verden, hvor man i ontologisk forstand ikke kan finde en 

mening, men opfinde en mening
17

. En sådan epistemologisk orienteret videnskabsteori er i højere 

grad optaget af, hvordan der iagttages, end hvad der iagttages, altså med hvilke distinktioner der 

iagttages. Epistemologisk sætter det konstruktivistiske perspektiv sig ud over, at bevidstheden 

skulle have adgang til verden som sådan. Det betyder ikke, at der ikke eksisterer en verden 

udenfor bevidstheden, blot at der som sagt ikke gives en iagttageruafhængig omverden: ”I 

Luhmanns systemteoretisk orienterede operative konstruktivisme er adgangen til omverdenen 

kun mulig som et resultat af en iagttagelse” (Rasmussen 2004:330).  

Iagttagelsesteorien tilbyder med sin skelnen og betegnelse en brugbar distinktion og systematisk 

metodetilgang, der giver mulighed for at iagttage iagttagelser – anden-ordensiagttagelser. Herved 

får det aktuelle mening inden for en horisont af muligheder. Rasmussen har inden for 

systemteorien udviklet en analysemodel, en radikalisering af hermeneutikken, der konkretiserer 

                                                           
17

 Formuleringen ’at finde/at opfinde’ mening anvendes løbende i afhandlingen. Formuleringen er ikke 

uproblematisk, da den på en lidt (for?) smart måde får sidestillet opfindelse med konstruktion, hvilket kan 

diskuteres. At jeg alligevel anvender formuleringen, skyldes, at jeg finder den brugbar til at tydeliggøre 

distinktionen mellem ontologisk og epistemologisk erkendelse. Denne tanke diskuteres af Foerster, H. (1984). 

Disorder/Order: Discovery or Invention? 
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og synliggør, hvordan det er muligt at håndtere flere distinktioner samtidigt (Rasmussen 

2004:344-348). Denne model anvendes i afhandlingens empiriske interviewundersøgelse og 

udfoldes i afsnit 7.1 Radikalisering af hermeneutikken. 

Når jeg med Luhmanns systemteori tilslutter mig den operationelle konstruktivisme, betyder det, 

at jeg i ontologisk forstand ikke kan finde svar eller mening. Da jeg selv er en del af det, som jeg 

iagttager, må jeg opfinde svar eller mening. Sagt med andre ord konstruerer jeg i afhandlingen 

selv en forståelse og en mening, der ud fra en anden forskelslogik og ud fra en anden iagttager 

ville se anderledes ud. Mine forudsætninger er afgørende for min meningsdannelse, og en andens 

iagttagelser ville være forskellige fra mine, da ingen aldrig vil have identiske forudsætninger. 

At fornægte det sociales betydning for erkendelse ved at fremhæve det operationelle er ikke en 

konsekvens af den operationelle konstruktivisme, da det sociale er en vigtig forudsætning for 

erkendelse. Dog vil erkendelsen altid finde sted hos den enkelte som en operation i det psykiske 

system. En operation eller iagttagelse, der på baggrund af en difference markerer noget og 

udelader alt andet. 

3.2 En kommunikativ vending 
Systemteorien er som nævnt radikal på flere områder. Det radikale ligger ikke kun i 

iagttagelsesbegrebet som beskrevet ovenfor, men også i begrebet kommunikation, som ifølge 

Luhmann konstituerer det sociale. Med beskrivelsen af kommunikation i stedet for handling som 

den mindste enhed for det sociale tilskrives Luhmann den kommunikative vending i sociologien. 

Med kommunikationsteorien får begrebet strukturel kobling afgørende betydning for forståelsen 

af, hvordan kommunikation muliggøres.  

I afsnittet her udfoldes og begrundes begrebsparret kommunikation og strukturel kobling.  

Kommunikation 
Modsat den traditionelle kommunikationsteori, hvor man i et handlingsteoretisk perspektiv 

definerer kommunikation som overførsel af tankeindhold fra afsender til modtager, genbeskriver 

Luhmann kommunikation som en treleddet selektionsproces, der skelner mellem information, 

meddelelse og forståelse. Evt. foretages et forståelsesforsøg, der kan fremstå som en fjerde 

mulighed for selektion: ”Den første betegnelse betyder selektiviteten af selve informationen, den 

anden selektionen af meddelelsen af informationen, og den tredje forventningen om succes, 

forventningen om en selektion af accept” (Luhmann 2000:182-183). 
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Kommunikation er emergent og skal styres af alter og ego gennem samstemmende kodning. Ikke-

kodede hændelser vil virke som forstyrrelse eller støj, hvor kodede hændelser vil virke som 

information i kommunikationsprocessen (Luhmann 2000:183). Den traditionelle 

kommunikationsmodel rummer transfer af mening, hvilket ikke er muligt ifølge Luhmann. Det er 

den enkelte, der i kommunikationen opfinder, konstruerer, en mening og forstår på baggrund af 

egne forudsætninger (Qvortrup 2003:171). Forståelse kan ikke overføres fra person til person, 

men må konstrueres hos den enkelte. 

I kommunikationen er der ingen deltagere, som man traditionelt forestiller sig. Det er 

kommunikationen, der kommunikerer. Deltagerne er naturligvis ikke overflødige for 

kommunikationen, de er med deres psykiske systemer vigtige forudsætninger for kommunikation.  

Luhmann skematiserer tre dimensioner for kommunikation: 

 Sagsdimensionen, hvor man skelner mellem dette og noget andet og på baggrund deraf 

vælger, hvad der skal tematiseres i kommunikationen. 

 Tidsdimensionen, hvor man skelner mellem et før og efter og på baggrund deraf vælger, 

hvornår temaet skal kommunikeres. 

 Socialdimensionen, hvor man skelner mellem et os og et dem og på baggrund deraf 

vælger, hvem temaet skal ”bindes” til i kommunikationen  

(Luhmann 2000:124-125; Rasmussen 2004:164-165). 

Luhmanns kommunikationsteori beskrives som sagt som en kommunikativ vending indenfor 

sociologien, ikke kun fordi den ophæver den tidligere transfer-kommunikationsteori, men fordi 

teorien beskriver, hvordan kommunikationsprocessen konstituerer det sociale som en særlig 

realitet (Luhmann 2000:186). Kommunikation bliver derfor afgørende for sociale systemers 

opretholdelse. Systemer er ifølge Luhmann autopoietiske og orienterer sig efter forskellige 

medier, koder og programmer. Mens sociale systemer opretholder sig selv via kommunikation, 

opretholder psykiske systemer sig selv via bevidsthed. Sproget som medie muliggør, at de to 

systemer via strukturel kobling kan forbindes. 

Strukturel kobling 
Systemer er på en og samme tid både uafhængige og afhængige af omverdenen. Forholdet 

mellem system og omverden beskriver Luhmann ved hjælp af begrebet om strukturel kobling. 

Koblingerne er højselektive, og det er det enkelte system (eksempelvis den studerende), der 
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afgør, hvad (hvilke forstyrrelser) det på baggrund af egne erfaringer vil opfatte som relevant og 

vælge at tage til sig eller forstå (Rasmussen 2004:260).  

De strukturelle koblinger indfører ikke strukturer fra omverdenen og ind i systemet. Det er 

systemerne selv, der gennem egne operationer vælger at øge deres kompleksitet eller 

omstrukturere på baggrund af, hvordan systemet har forstået de strukturelle koblinger. Sproget er 

en sådan koblingsmekanisme mellem kommunikation (typeoperation for det sociale system) og 

bevidsthed (typeoperation for det psykiske system) (Luhmann 2007:114).  

Når begrebet om strukturel kobling relateres til teorien om autopoiesis, hvor systemet er sit eget 

værk, har det konsekvens for den traditionelle tankegang om overførsel af information, 

kulturvaner osv. Det betyder, at alting konstrueres forskelligt alt afhængigt af det system, der 

vælger, hvad det forstår. Når eksempelvis lærerstuderende hver især skal erkende (i det psykiske 

system), hvordan uddannelsens fag kan kobles indbyrdes, så må temaet i undervisningen (i det 

sociale system) tydeliggøres rent kommunikativt således, at de studerende hver især konstruerer 

en forståelse deraf og ikke blot en meningsløs støj. Didaktiske læremidler er et muligt tydeligt 

tema, der kan bidrage til strukturel kobling hos den enkelte – en kobling mellem fagene indbyrdes 

og mellem teori og praksis. 

En konsekvens af Luhmanns kommunikationsteori bliver, at undervisning må iagttages som 

kommunikation og ikke som handling i et socialt miljø. Kommunikation er den mindste enhed for 

det sociale og dét, der opretholder sociale systemer. Det betyder, at koblingsproblematikken 

mellem teori og praksis må iagttages som et tema i kommunikationen. I kapitel 4 argumenterer 

jeg for, at didaktiske læremidler på grund af deres praksisorientering og dobbelte diskurs, fagligt 

og pædagogisk-didaktisk, kan fungere som et kommunikativt tema, der kan bidrage til strukturel 

kobling. 

3.3 Et komplekst samfund 
Luhmanns systemteori er en genbeskrivelse af samfundet, hvor der tages højde for samfundets 

kompleksitet. Via selv- og fremmedreferencer er det ikke bare nødvendigt, men uundgåeligt at 

reducere såvel som at øge kompleksiteten 

I afsnittet her udfoldes og begrundes begreberne kompleksitet og selv- og fremmedreference.  
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Kompleksitet  
Klassisk defineres kompleksitet med begreberne element og relation, hvor et øget antal elementer 

også forøger antallet af mulige relationer. Der opstår et utal af tilslutningsmuligheder, hvor 

elementerne tvinges til at reflektere over hvilke relationer, der vælges (Luhmann 2007:159).  

Kompleksitet har med mangfoldighed at gøre. Begrebet udsiger, at der er for meget 

at se til eller gøre i, mere end det er muligt at realisere, eller sagt på en anden måde, 

at der er flere elementer i den enkeltes omverden, end det er muligt for den enkelte 

at forbinde sig med (Rasmussen 2004:17). 

På grund af kompleksiteten er det ifølge Luhmann ikke muligt at genbeskrive samfundet ud fra 

en enkelt faktor som eksempelvis industrisamfundet, det kapitalistiske samfund, risikosamfundet 

eller andet. Derfor udvikler han en samfundsteori, der tager højde for denne kompleksitet og den 

realitet, at man ikke længere kan benævne samfundet ved dets mest karakteristiske kendetegn. 

Luhmann forstår det moderne samfund som et komplekst, funktionelt, differentieret samfund med 

en lang række områder eller systemer: politik, videnskab, økonomi, uddannelse, sundhed osv. 

Overordnet konstruerer han tre systemniveauer – se nedenstående figur. Luhmann redegør for 

uddifferentieringen af forskellige samfundssystemer ved at tilskrive dem hver deres funktion, 

ydelse, refleksion, medie, kode og program. Derved bliver det muligt at genbeskrive 

læreruddannelsen og lærerprofessionen som forskellige organisationer i det samme sociale 

system, hvilket er vist med kursiv i nedenstående figur. 

 

 

Figur 5: Oversigt over de tre systemniveauer (Luhmann 2000: 37), mine tilføjelser i kursiv 
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Systemteorien tilbyder en relevant genbeskrivelse af samfundet i et kompleksitetsorienteret 

perspektiv, hvilket er nødvendigt for at forstå vores komplekse samfund i dag. I 

lærerprofessionen er kompleksitet et tydeligt tema (Rasmussen 2004:134), og begrebet beskrives 

som en af de store udfordringer for læreruddannelsen (Darling-Hammond 2006:38). 

Systemteorien ophæver den velkendte dikotomi mellem subjekt/objekt og aktør/struktur, der 

kendes indenfor den sociologiske tradition. Dikotomien er ifølge Luhmann ikke tilstrækkelig, når 

det moderne samfunds kompleksitet skal forstås. Vi lever i et centrumløst samfund, hvor der ikke 

længere findes ét sted, hvorfra mennesket iagttager sin omverden. Alle må cirkulere fra 

iagttagelsesposition til iagttagelsesposition. Denne antagelse er hverken værdiladet eller på anden 

måde moralsk. Det centrumløse samfund kan opfattes positivt såvel som negativt (Qvortrup 

2003:121).  

Selv- og fremmedreference 
Indenfor det luhmannske iagttagelsesbegreb er der tale om en pendlen mellem selv- og 

fremmedreference, hvor iagttageren som system skifter mellem at iagttage sig selv og noget andet 

end sig selv. Det ejendommelige er, at kompleksitet både reduceres og forøges i iagttagelse af 

anden-orden. Først reduceres omverdenskompleksitet, da noget betegnes, og alt andet udelades. 

Eksempelvis pædagogen, der vælger at iagttage ét barn og ingen andre. Samtidig skal pædagogen 

kunne håndtere eksempelvis, hvordan barnet iagttager boldspillet, altså med hvilke forskelle 

barnet skelner og betegner. Da denne iagttagelse kræver en håndtering af to distinktioner 

samtidig, forøges kompleksiteten (Luhmann 2007:145). 

I forhold til min egenreference orienterer jeg mig imod de videnskabelige kriterier for en ph.d.-

afhandling, indenfor hvilke mine fremmedreferencer skal foretages. Jeg er således bevidst om mit 

eget udgangspunkt eller min iagttagelsesposition, hvorfra jeg iagttager andres iagttagelser. Jeg er 

også bevidst om, at jeg som iagttager selv udgør et system, og indledningsvis i afhandlingen 

redegør jeg for, både hvad jeg iagttager – koblingsproblematikken mellem teori og praksis i 

læreruddannelsen – og hvordan jeg iagttager – med Luhmanns sociologiske systemteori. I den 

empiriske undersøgelse håndteres flere distinktioner samtidigt, da jeg både refererer til mig selv 

og til andre. En beskrivelse af strategien herfor udfoldes i kapitel 7: Afhandlingens 

metoderamme. 
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3.4 Opsummering  
Jeg har i dette kapitel præsenteret og begrundet afhandlingens teoriramme med følgende udvalgte 

systemteoretiske begreber: iagttagelse og konstruktion, kommunikation og strukturel kobling, 

kompleksitet og selv- og fremmedreference.  

Begreberne iagttagelse og konstruktion redegør for afhandlingens epistemologiske udgangspunkt, 

hvor mening i ontologisk forstand ikke kan findes, men må opfindes, eller med andre ord 

konstrueres hos den enkelte i det psykiske system. En begrundelse for at aktualisere 

iagttagelsesteorien er, at den tilbyder en mulighed for, på en metodisk kontrolleret måde, at 

iagttage iagttagelser. Her i afhandlingen min iagttagelse af de lærerstuderendes iagttagelser af 

didaktiske læremidler som indhold i undervisningen på læreruddannelsen. 

Begreberne kommunikation og strukturel kobling præsenterer vigtigheden af et kommunikativt 

tema, der kan bidrage til strukturel kobling hos den enkelte. I afhandlingen iagttages didaktiske 

læremidler som et muligt kommunikativt tema, der kan bidrage til strukturel kobling mellem 

læreruddannelsens fag indbyrdes og mellem teori og praksis. En begrundelse for at aktualisere 

kommunikationsteorien er, at den tilbyder en ny måde at forstå undervisning på – som 

kommunikation. 

Begreberne kompleksitet og selv- og fremmedreference tager højde for samfundets kompleksitet 

og hvordan denne håndteres. Derudover tilbydes med differenceteorien en ny og brugbar tilgang 

til afhandlingens klassiske problemstilling – forholdet mellem teori og praksis. 

De udvalgte begreber er relevante for både afhandlingens form og indhold. Selvom begreberne 

relaterer sig til hinanden og derfor ikke kan forstås uafhængigt af hinanden, så prioriteres de på 

skift undervejs i afhandlingen, således at nogle begreber aktualiseres i nogle kapitler, mens andre 

aktualiseres i andre kapitler. Konkret aktualiseres de teoretiske begreber på følgende måde: 

Kompleksitet, kommunikation og konstruktivisme knyttes til kapitel 5 og 6, der omhandler 

teorier om teori og praksis, hvor de fungerer som analysekategorier. Strukturel kobling knyttes til 

kapitel 4, hvor didaktiske læremidler iagttages som et muligt kommunikativt tema i 

undervisningen på læreruddannelsen, der bidrager til strukturel kobling. Iagttagelsesbegrebet og 

selv- og fremmedreference knyttes til den empiriske undersøgelse i kapitel 7 og 8, hvor der 

foretages en iagttagelse af iagttagelser. Næste kapitel præsenterer didaktiske læremidler som 

muligt kommunikativt tema for strukturel kobling.  
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4.0 Didaktiske læremidler som kommunikativt tema for strukturel 

kobling 
I afhandlingen her defineres som nævnt didaktiske læremidler som pædagogisk designede 

undervisnings- og læringssystemer (Hansen 2010:21). I afsnit 1.4 er definitionen udfoldet og 

kommenteret. 

Formålet med dette kapitel er at beskrive, hvordan didaktiske læremidler på grund af to forhold 

kan fungere som kommunikativt tema for strukturel kobling i undervisningen på 

læreruddannelsen. Disse to forhold er deres praksistilknytning til skolen og deres dobbelte 

diskurs, der både er faglig og pædagogik-didaktisk. På grund af disse to forhold argumenterer jeg 

for, at didaktiske læremidler som indhold i undervisningen på læreruddannelsen kan fungere som 

kommunikativt tema for strukturel kobling og dermed styrke de studerendes mulighed for at 

koble både uddannelsen med lærerprofessionen og uddannelsens fagområder indbyrdes. Udtrykt 

mere populært kan didaktiske læremidler fungere som et slags bindemiddel mellem uddannelsens 

fagområder indbyrdes og mellem uddannelsen og professionen. 

I en systemteoretisk optik er undervisning at forstå som kommunikation. Lærer og elever kobler 

sig strukturelt til kommunikationen
18

, og således opretholdes det sociale system undervisning, der 

har læring som intention. Vel vidende, at der trods intention om læring ikke gives nogen garanti 

for, at undervisning i kausal forstand resulterer i den intenderede læring. Set i det lys gives heller 

ingen garanti for, at didaktiske læremidler som indhold fremmer de studerendes 

koblingskompetence, men i dette kapitel argumenteres for, at tematiseringen af didaktiske 

læremidler i undervisningen på læreruddannelsen skaber en konstruktiv mulighed for at fremme 

de studerendes koblingskompetence både mellem teori og praksis og uddannelsens fagområder 

indbyrdes. 

Kapitlet inddeles i tre afsnit. I første afsnit argumenteres for, at didaktiske læremidler som 

indhold i undervisningen på læreruddannelsen kan fremme de studerendes muligheder for 

strukturelt at koble teori og praksis – uddannelse og profession. I andet afsnit argumenteres for, at 

didaktiske læremidler som indhold i undervisningen på læreruddannelsen kan fremme de 

studerendes muligheder for strukturelt at koble uddannelsens fagområder indbyrdes – linjefag, 

pædagogiske fag og praktik. Tredje og sidste afsnit opsummerer argumenterne fra afsnit et og to. 

                                                           
18

 Se evt. afsnit 4.2 En kommunikativ vending, hvor begrebet strukturel kobling udfoldes. 
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4.1 Kobling af uddannelse og profession 
Formålet med læreruddannelsen både før og nu er at uddanne lærere, der skal undervise børn og 

unge i skolen for derigennem at styrke elevernes læreprocesser i udviklingen mod at blive gode 

samfundsborgere. Det at undervise er netop, hvad de lærerstuderende forventer at lære i løbet af 

uddannelsen. Det synes som en realistisk og forståelig forventning, men den stemmer ikke 

nødvendigvis overens med den forventning, som underviserne på læreruddannelsen har. 

Underviserne opfatter læreruddannelsens opgave som at lære de studerende at reflektere over 

undervisning (Laursen 2010:65). Disse forventningsbilleder afspejler på deres egen måde en del 

af koblingsproblematikken mellem uddannelse og profession, hvilket jeg vender tilbage til 

senere. 

I bekendtgørelsen for læreruddannelsen markeres allerede i formålsparagraffen stk. 1 og 2 en 

professionsrettethed med fokus på både teoretiske og praktiske forudsætninger, der skal tilegnes i 

løbet af uddannelsen (Undervisningsministeriet 2006): 

§ 1. Den studerende skal med henblik på det professionsrettede virke som 

folkeskolelærer gennem uddannelsen 

1) opnå teoretiske og praktiske forudsætninger for selvstændigt at indsamle, 

analysere, systematisere, udvælge og formidle viden på grundlag af fagenes 

metoder og i overensstemmelse med uddannelsens professionssigte og formål, jf. 

læreruddannelsesloven § 1, 

2) under anvendelse af sine teoretiske og praktiske forudsætninger lære at 

samarbejde og at planlægge, evaluere, udvikle og udføre undervisning. 

At studerende under uddannelsen til lærer skal tilegne sig relevante teoretiske såvel som praktiske 

forudsætninger i forhold til professionsudøvelsen synes helt selvfølgeligt. Det er imidlertid ingen 

nem sag, og forholdet mellem teori og praksis beskrives som en grundudfordring for 

læreruddannelsen (Hansen and Skovmand 2011:234). Studerende oplever to verdener – en 

teoretisk verden på uddannelsesstedet og en praktisk verden i skolen (Burstein 2009:121; Solstad 

2010:3-4). Denne oplevelse af to forskellige verdener, hvor tilegnet viden og kunnen under 

uddannelsen ikke synes anvendelig, kommer også til udtryk i en evaluering af 

pædagogikundervisningen i læreruddannelsen (EVA 2002). Men at gennemgå en uddannelse og 
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at varetage en profession må og skal naturligvis være to forskellige processer med hver deres 

dagsorden. Der er tale om to forskellige institutioner og organisationer, hvorfor ’kopi-

undervisning’, hvor det tilegnede på læreruddannelsen overføres direkte til skolen, hverken er 

ønskelig eller mulig, hvilket er vigtigt, at studerende får forståelse for. Nok er der i begge 

institutioner tale om undervisning og læring samt lærere og elever, men konteksterne er vidt 

forskellige. Dette tydeliggøres i et systemteoretisk perspektiv, da organisationerne, skolen og 

læreruddannelsen, har hver deres ydelse og refleksion
19

. Da både skolen og læreruddannelsen 

knyttes til uddannelsessystemet, har begge organisationer uddannelse som deres funktion. 

 

På trods af, at læreruddannelsen og skolen har hver deres ydelse og refleksion, så synes det 

alligevel både konstruktivt og forventeligt, at tilegnet viden og kunnen på læreruddannelsen har 

relevans for professionen og betydning for og i lærerens daglige professionsopgaver. Som nævnt 

er det ikke muligt at forestille sig en lineær overførsel af viden og kompetencer fra uddannelsen, 

der kan kopieres direkte over i professionen. Problemet med denne lineære tankegang er, at nye 

lærere vil opleve, at deres viden og kunnen fra uddannelsen ikke er direkte anvendelig, at 

indholdet og metoderne på uddannelsen ikke er direkte brugbare i forhold til deres 

professionsopgaver i skolen. På den måde opleves uddannelsen og professionen som to 

forskellige verdener, da uddannelsens teori ikke kan kobles med professionens praksis. Hvis 

oplevelsen af de to forskellige verdener skal overvindes, må uddannelsens teoretisering i højere 

grad omhandle skolens hverdagspraksis. Skolens hverdag med dens forskellige 

professionsopgaver, materialer, vilkår osv. må være mere synlig i uddannelsens indhold og 

metoder, således at tilegnet viden og kunnen bliver mere virkelighedsnær og praksisrettet. 

Udtrykt lidt populært kan man sige, at skolens indhold og aktiviteter må ind på uddannelsen i et 

virkelighedsnært udtryk for at vende tilbage til skolen. 

 

Skolen indhold og aktiviteter er mange ting. Undervisning er lærerens kerneopgave, men 

derudover skal der også løses socialpædagogiske opgaver. Lærerjobbet er kendetegnet ved stor 

variation, handlingstvang i unikke situationer, relationer og ledelse. Kompleksitet træder tydeligt 

frem som et vilkår for lærerprofessionen (Rasmussen 2004:134). Der er mange mulige nedslag 

fra skolens hverdagsliv som kan teoretiseres i undervisningen på læreruddannelsen med henblik 

                                                           
19

 Se evt. afsnit 6.2 Genbeskrivelse af forholdet mellem teori og praksis i pædagogikken, hvor systemernes 

forskellighed uddybes. 
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på at få kendskab til konkrete professionsopgaver: udarbejdelse af årsplaner og 

undervisningsplaner, afholdelse af forældremøder, konflikthåndtering, planlægning af temauger 

og lejrture og meget andet.  

 

I afhandlingen her iagttages didaktiske læremidler som kommunikativt tema for strukturel 

kobling vel vidende, at de er aktualiseret blandt andre mulige nedslag fra lærerprofessionen. Som 

nævnt er begrundelsen for at iagttage netop didaktiske læremidler, at de med deres 

praksistilknytning og dobbelte diskurs er et oplagt indhold i undervisningen på læreruddannelsen, 

hvis man ønsker at fremme de studerendes kobling mellem teori og praksis og mellem fagene 

indbyrdes.  

 

Didaktiske læremidler udgives med henblik på anvendelse i skolen. De har betydning for 

lærerens undervisning og for elevernes læring og har således en central rolle i skolen (Hansen and 

Skovmand 2011). En undersøgelse fra Vordingborg kommune omhandlende IT og digitale 

læremidler i kommunens skoler viser, at ”læreren bruger mange didaktiske læremidler” (Carlsen, 

Christiansen et al. 2013:45). International forskning viser, at didaktiske læremidler fungerer som 

stilladsering for nyuddannede lærere (Lemmer, Edwards et al. 2008; Shawer 2010; Poyas and 

Eilam 2012), da de gennem anvendelse af læremidlerne udvikler deres praksis (Grossman and 

Thompson 2008). Evalueringsrapporten Undervisningsmidler i folkeskolen viser, at lærerne i 

højere grad anvender bøger fremfor it-baserede undervisningsmidler i undervisningen, og at 

lærernes vurdering af undervisningsmidler især fokuserer på undervisningsmidlet i forhold til de 

elever, der skal undervises, og i forhold til Fælles Mål. Lærerne beskæftiger sig i mindre grad 

med – og mangler i nogle tilfælde kompetencer til – at vurdere undervisningsmidlets faglige og 

didaktiske kvalitet (EVA 2009:10-11). 

 

Didaktiske læremidler tilbyder traditionelt forslag til undervisningens hvad, hvorfor og hvordan, 

der kan være med til at reducere undervisningens kompleksitet. Når læreren vælger at planlægge, 

gennemføre og evaluere sin undervisning efter læremidlets hvad, hvorfor og hvordan, kræves en 

redidaktisering af læremidlet, forstået som en faglig og pædagogisk-didaktisk tilpasning både til 

en selv som lærer og til klassen og dens elever. Det skyldes, at didaktiske læremidler som 

udgangspunkt er designet til alle elever på et bestemt klassetrin. Sagt lidt populært kan didaktiske 

læremidler anvendes i alle og derfor ingen klasser. At kunne redidaktisere et læremiddel, så det 
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matcher både ens elever og en selv som lærer, fordrer både faglig og didaktisk kompetence. At 

kunne kombinere faglig og didaktisk viden og kunnen udfoldes i næste afsnit. 

4.2 Kobling af praktik, linjefag og pædagogiske fag 
Hvornår er en lærer en god lærer? Svaret afhænger af iagttageren. Eleven svarer måske, at det er 

den søde og sjove lærer. Da uddannelsessystemets ydelse i en systemteoretisk optik er læring, 

defineres i afhandlingen her den gode lærer som en, hvis elever opnår gode resultater
20

.  

I afsnittet her fokuseres på den gode lærers evne til at kombinere faglig og pædagogisk-didaktisk 

viden og kunnen, da forskning viser, at faglig og didaktisk viden og kunnen gensidigt må gribe 

ind i hinanden, for at der for alvor kan opnås en styrkelse af lærerens effektivitet. Faglig viden er 

vigtig, men den får først og størst betydning, når den kombineres med didaktisk viden om 

undervisning i det pågældende fag. Det pointeres, at selv om der er evidens for betydningen af 

faglig viden, er gevinsten i henseende til elevresultater ganske lille: ”A number of studies show 

the influences of subject matter knowledge in conjunction with knowledge about teaching” 

(Darling-Hammond and Youngs 2002:19). 

 

Den amerikanske forskning viser en signifikant relation mellem læreruddannelse og 

elevpræstationer. Der er således påvist en større effekt af undervisningen i form af opnåede 

elevresultater, når undervisningen gennemføres af undervisere med læreruddannelse, dvs. en 

uddannelse, der omfatter pædagogiske fag, undervisningsfag og praktik, end når den gennemføres 

af undervisere med en faglig baggrund i f.eks. en akademisk bachelor- eller kandidatgrad i et fag 

(Darling-Hammond and Youngs 2002:16; Wayne and Youngs 2003:105). 

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning kan gennem studiet af 70 undersøgelser påvise 

de tre vigtigste kompetencer for den gode lærer, der opnår gode elevresultater. Disse 

kompetencer er: relationskompetence, klasseledelseskompetence og didaktisk kompetence. 

(1) Læreren skal i relation til den enkelte elev besidde kompetencen, at indgå i en 

social relation. (2) Læreren skal i relation til hele klassen (alle elever) besidde 

kompetencen, at lede klassens undervisningsarbejde, idet læreren som synlig leder 

gennem undervisningsforløbet gradvist overdrager til elever og klassen at udvikle 

regler og fremmer, at eleverne selv opstiller og opretholder reglerne. Begge disse 

                                                           
20

 Gode resultater skal ikke nødvendigvis forstås som høje karakterer, men som stadig vækst og udbytte i forhold til 

elevernes egne læreprocesser. 
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kompetencer er af betydning for udvikling af overordnede mål som elevernes 

motivering og autonomi og spiller en rolle ved fremme af den faglige læring. (3) 

Læreren skal i relation til undervisningens indhold besidde kompetence på både det 

didaktiske område i almindelighed og i de specifikke undervisningsfag” (Nordenbo, 

Larsen et al. 2008:7). 

I den tredje kompetence ses igen den didaktiske kompetence, der både knyttes til det almene og 

fagspecifikke. De to andre kompetencer vedrører i højere grad lærerens personlighed og evne til 

relationsarbejde både i forhold til den enkelte elev og i forhold til ledelse af klassen. Anden dansk 

forskning påpeger også vigtigheden af lærerens personlighed (Laursen 2004). I forhold til 

begrebet professionalisme inspireres Laursen af den canadiske filosof Charles Taylor, der 

beskriver syv kompetencer eller kvaliteter, der har betydning for lærerens autenticitet: 

 Den personlige intention – at man vil et eller andet, at man arbejder for noget 

betydningsfuldt. 

 Inkarnationen af budskabet – at man inspirerer eleverne, sender helhjertet et budskab om, 

at der er noget, der er værdifuldt at lære. 

 Respekt for eleverne – at man interesserer sig for om de lærer stoffet, respekterer eleverne 

som frie og selvstændige mennesker. 

 Rammerne for arbejdet – at man forsøger at skabe gunstige rammer for vedkommendes 

intentioner. 

 Samarbejdet med kollegerne – at man bestræber sig på et godt samarbejde, der bliver en 

ressource, der kan støtte ens intentioner. 

 At kunne hvad man vil – at man skaffer sig de nødvendige kompetencer, faglig og 

pædagogisk kunnen. 

 At kunne tage vare på sin egen udvikling – at man tager ansvar for at følge med skolens, 

elevernes og andre forandringer     

(Laursen 2004:24-25). 

 

Den autentiske og professionelle lærer er i større eller mindre grad i besiddelse af ovenstående 

kompetencer eller kvaliteter, og ifølge Laursen er det ikke afgørende, hvilken personlighed 

læreren er udrustet med, da det er personlige kvaliteter ved undervisningen og ikke læreren, der 
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er afgørende (Laursen 2004:137-138). I et systemteoretisk perspektiv er det problematisk at 

knytte personlige kvaliteter til undervisningen, der forstås som kommunikation. Personlige 

kvaliteter knyttes til læreren og eleverne, og det kan diskuteres, om de syv kompetencer eller 

kvaliteter er lærerspecifikke eller snarere almene for professionsarbejde generelt. Det betyder 

ikke, at lærerens personlighed er uden betydning for udøvelsen af lærerprofessionen. Luhmann 

understreger også vigtigheden af lærerens personlige indsats: ”Der forventes en personlig indsats 

af dem, der beskæftiger sig med professionelt arbejde. Netop i lærerfaget er lærerens egen person 

vigtig som metodik og raffinement” (Luhmann 2006:172) 

Jævnfør forskningsresultaterne, der påviser en relation mellem læreruddannelse og 

elevpræstationer, synes det hensigtsmæssigt at fastholde opdelingen af læreruddannelsen i tre 

fagområder: praktik, pædagogiske fag og linjefag med fagdidaktik. Under læreruddannelsen er 

det ikke tilstrækkeligt at blive fagligt dygtig. Det er en forudsætning, men fagligheden skal 

formidles. Det er heller ikke tilstrækkelig at forstå didaktiske teorier. De er en forudsætning, men 

de skal anvendes i praksis. ”To think like a teacher” er ikke tilstrækkeligt, man må også ”act like 

a teacher” (Darling-Hammond 2006:35). Faglig viden er selvsagt nødvendig og en forudsætning 

for, at læreren kan konstatere både elevens aktuelle læringsniveau og elevens læringspotentiale. 

Hvad kan eleven rent fagligt? Og hvor er han eller hun på vej hen? Didaktisk viden er nødvendig 

for, at læreren kan intervenere mellem elevens aktuelle læringsniveau og læringspotentiale. 

Hvordan kommer eleven videre fra det, han eller hun ved og kan nu, til det næste, han eller hun 

bør vide og kunne? Hvilke metoder passer til hvilket indhold i forhold til denne elev og/eller 

klasse? Denne konstatering og intervenering kan ses som en den del af lærerens diagnostiske 

kompetence, som den beskrives hos Helmke (2013:105-119). 

Ovenstående dokumenterer vigtigheden af læreruddannelsen for elevernes læringsudbytte, men 

ikke al læreruddannelse er lige god: ”Developing teacher education that consistently and 

powerfully influences practice is not an easy matter. This research suggests that the kind of 

teacher education matters” (Darling-Hammond 2006:34). Formen og indholdet af 

læreruddannelsen er afgørende for, at uddannelsen får effekt først hos lærerne, dernæst hos 

eleverne. På baggrund af den professionelle lærers viden og færdigheder er det muligt at 

formulere faktorer, der kendetegner en god læreruddannelse: 

 They emphasize understanding learners and learning as central to teaching decisions. 
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 They understand that the subject matters. 

 They unite the study of subject matter and children and children in the design of the 

curriculum. 

 They see learners, subject matters and curriculum as existing in a sociocultural context that 

influences what is valued and how learning occurs. 

 They seek to develop a repertoire of teaching strategies and an understanding of their 

purposes and potential uses for diverse goals and contexts. 

 They place extraordinary emphasis on the processes of assessment and feedback as essential 

to both student and teacher learning. 

 They seek to develop teachers’ abilities as reflective decision makers who can carefully 

observe, inquire, diagnose, design, and evaluate learning and teaching so that it is continually 

revised to become more effective. 

 They see teaching as a collaborative activity conducted within a professional community that 

feeds ongoing teacher learning, problem solving, and the development of ever more 

sophisticated practice. 

(Darling-Hammond 2006:81-83) 

Det gennemgående fokus på kombinationen af faglig og pædagogisk-didaktisk viden og kunnen 

kræver, som det også beskrives i bekendtgørelsen for læreruddannelsen, ”at der finder et 

forpligtende samspil sted imellem uddannelsens fag” (§ 25 stk.2), og der beskrives endvidere ”et 

samarbejde mellem de pædagogiske fag, praktik og linjefag, hvor mere end et af den studerendes 

linjefag indgår”(§ 28) (Undervisningsministeriet 2006). 

Problematikken med uddannelsens tre selvstændige fagområder er imidlertid, at det ikke er 

synligt, om og i så fald hvornår og hvordan kombinationen og integrationen af praktik, faglig og 

didaktisk viden finder sted hos de studerende. I et konstruktivistisk perspektiv understreges det, at 

kombinationen og integrationen ikke overføres til den enkelte studerende, blot fordi det står på 

skemaet. I en systemteoretisk optik må der finde operationer sted i det psykiske system 

(bevidstheden), der er irriteret af en kommunikation i det sociale system (undervisningen). 

Spørgsmålet bliver så, hvor, hvordan og hvornår denne kommunikation tager form? Hvor, 

hvordan og hvornår afvikles det i bekendtgørelsen beskrevne forpligtende samspil og samarbejde 

fagene imellem? Indførelsen af trepartsamtalerne mellem den studerende, praktiklæreren og 
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underviseren på uddannelsen kan ses som et forsøg på at skabe et konstruktivt forum til denne 

kommunikation. 

I afhandlingen her iagttages didaktiske læremidler som et muligt kommunikativt tema for 

strukturel kobling i dette forpligtende tværfaglige samarbejde, da didaktiske læremidler netop 

repræsenterer både faglig og didaktisk viden samtidig med, at de retter sig mod skolens praksis 

(Hansen and Skovmand 2011:206). Tematiseringen af didaktiske læremidler på læreruddannelsen 

kan sandsynligvis fremme de studerendes koblingskompetence ikke kun mellem uddannelse og 

profession, men også mellem uddannelsens fagområder indbyrdes. Hvordan tematiseringen af 

didaktiske læremidler metodisk kan gennemføres på læreruddannelsen, ligger uden for denne 

afhandlings afgrænsning. Flere forskellige tilgange vil være konstruktive, da læremidler kan 

fortolkes og vurderes på mere end én måde (Hansen and Skovmand 2011:kap.5). Det er ikke 

afhandlingens hensigt at afgøre, hvilken tilgang der er mest konstruktiv. Det hensigten at 

argumentere for, at didaktiske læremidler som indhold i undervisningen på læreruddannelsen kan 

fungere som et kommunikativt tema for strukturel kobling mellem teori og praksis og mellem 

uddannelsens tre fagområder.  

Udtrykt lidt populært kan fagene mødes i læremidlet, og i dette møde har de studerende mulighed 

for at koble både fagene indbyrdes og, på grund af læremidlets praksistilknytning, mere 

overordnet koble uddannelsen og professionen. Som afslutning på min argumentation tilslutter 

jeg mig følgende citat:  

Analyse og vurdering af læremidler i læreruddannelsen kan bruges som det kit, der 

binder de forskellige fag sammen og skaber en mere praksisrettet uddannelse. Det 

særlige ved læremidler er netop, at de rummer pædagogiske og basisfaglige 

diskurser. Derfor kræver det en kombineret tilgang til læremidler, der både trækker 

på de pædagogiske fag og linjefagene, hvis man vil forstå det, der er blevet kaldt 

læremidlets didaktiske design, dvs. den særlige organisering af viden, der medfører, 

at det rummer et læringspotentiale (Hansen 2008:29-30). 

4.3 Opsummering 
Formålet med dette kapitel er at beskrive, hvordan didaktiske læremidler som indhold i 

undervisningen på læreruddannelsen kan fungere som kommunikativt tema for strukturel kobling 

og dermed styrke de studerendes mulighed for at koble både uddannelsen med lærerprofessionen 
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og uddannelsens fagområder indbyrdes. Der argumenteres for dette med udgangspunkt i to 

forhold, der gør sig gældende ved didaktiske læremidler. Det ene forhold er deres 

praksistilknytning, det andet forhold er deres dobbelte diskurs, der både er faglig og pædagogik-

didaktisk. Didaktiske læremidler spiller en central rolle for lærerens undervisning og elevernes 

læring, men anvendelsen af didaktiske læremidler fordrer som beskrevet en redidaktisering, hvor 

læremidlet tilpasses både læreren og klassens elever. Dette forudsætter både faglig og 

pædagogisk-didaktisk viden og kunnen. 

Tematisering af didaktiske læremidler i undervisningen på læreruddannelsen bidrager både til en 

professionsrettet og tværfaglig kommunikation, hvormed to af læreruddannelsens 

problemstillinger udfordres: forholdet mellem teori og praksis samt forholdet mellem 

uddannelsens selvstændige fagområder. I et systemteoretisk perspektiv er undervisning og læring 

hinandens omverden, og trods undervisningens intention om læring gives ingen kausal garanti 

herfor. Således iagttages tematiseringen af didaktiske læremidler som én mulighed, blandt andre 

mulige, for de studerende til strukturelt at koble sig til kommunikationen, der med didaktiske 

læremidler som tema i et flerfagligt perspektiv er rettet mod lærerprofessionen. Ydermere kan 

didaktiske læremidler med deres konkrete forslag til indhold og metoder reducere en del af 

undervisningens kompleksitet, der tydeligt træder frem som et vilkår for lærerprofessionen 

(Rasmussen 2004:134).  
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5.0 Teori om teori og praksis i et handlingteoretisk perspektiv 
Dette kapitel præsenterer tre teorier om forholdet mellem teori og praksis. De udvalgte teorier er: 

teorien om situated learning udviklet af Jean Lave og Étienne Wenger, teorien om den praktiske 

sans og feltbegrebet udviklet af Pierre Bourdieu og teorien om den reflekterende praktiker 

udviklet af Donald Schön. Fælles for de tre teorier er, at de alle positionerer sig inden for et 

handlingsteoretisk perspektiv. 

Formålet med at præsentere disse teorier er at vise, hvordan teorier om teori og praksis i et 

handlingsteoretisk perspektiv, trods teoriernes forskelligheder, i overvindelsen af teori-praksis-

problematikken alle falder ud i en dikotomi, der enten er dualistisk eller dialektisk. Dikotomiske 

udfaldsrum er velkendte inden for teori-praksis-problematikken og ses også i forholdet mellem 

forskning og praksis (Weinert 1995). En overvindelse af dikotomien er imidlertid problematisk, 

da det ene begreb i et handlingsteoretisk perspektiv tildeles en ’selvfølgelig’ forrang frem for det 

andet begreb – enten teori eller praksis. Derudover personliggøres praksisbegrebet i det 

handlingsorienterede perspektiv, hvilket gør det vanskeligt at se, om og hvordan praksis relaterer 

til teori eller forskning. Disse problematikker vender jeg tilbage til. 

Kapitlet inddeles i fire afsnit. Første afsnit præsenterer teorien om situated learning udviklet af 

Lave og Wenger. Andet afsnit præsenterer teorien om den praktiske sans og feltbegrebet udviklet 

af Bourdieu. Tredje afsnit præsenterer teorien om den reflekterende praktiker udviklet af Schön. 

Det er ikke kapitlets formål at indføre læseren i Lave og Wenger, Bourdieu og Schöns samlede 

teoriapparater og deres litterære produktioner. Formålet er at tydeliggøre deres forståelse af 

forholdet mellem teori og praksis, hvorfor andre dele af deres teorier ikke udfoldes. 

De første tre afsnit struktureres ens med tre underafsnit: Først en indledende præsentation og 

begrundelse for valg af teori. Dernæst en iagttagelse af, hvorvidt teorien tager højde for 

kompleksitet som et vilkår og for den erkendelsesteoretiske tilslutning til konstruktivisme som 

beskrevet i afhandlingens teoriramme (kap. 3). Til sidst en beskrivelse af dens dikotomiske 

udfald. Er udfaldet dualistisk med enten teori eller praksis som forrang eller dialektisk med en 

vekselvirkning mellem teori og praksis?  

Fjerde og sidste afsnit opsummerer dette kapitel og relaterer til afhandlingens næste kapitel, der 

præsenterer teori om teori og praksis i et kommunikationsteoretisk perspektiv. Således er der en 

direkte sammenhæng mellem kap. 6 og 7.  
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Inden teorierne præsenteres i de følgende afsnit, begrundes her, hvorfor netop de tre teorier, 

teorien om situated learning, teorien om den praktiske sans og feltbegrebet samt teorien om den 

reflekterende praktiker, er aktualiseret blandt andre mulige teorier om teori- og praksisforholdet. 

Som nævnt i afhandlingens teoriramme er kontingens et vilkår, der vedrører til- og fravalg, der 

bør begrundes. Begrundelsen for at aktualisere de tre teorier deler sig i to. For det første har jeg 

med valget af netop disse tre teorier udvalgt få, men nok til at påvise, at et dikotomisk udfald, 

trods forskellige tilgange og forståelser teorierne indbyrdes, er en konsekvens af et 

handlingsteoretisk perspektiv, og således er teorierne relevante eksempler på de pointer, jeg søger 

at underbygge. For det andet begrundes de udvalgte teoriers relevans i deres anvendelse og 

bidrag til den faglige debat om teori og praksis inden for pædagogikken, herunder især skolen og 

læreruddannelsen. Deres anvendelse og bidrag udfoldes i præsentationen af hver enkelt teori i de 

næste tre afsnit. 

5.1 Lave og Wenger: Situated Learning 
Professor Etienne Wenger er læringsteoretiker og har sammen med socialantropologen Jean Lave 

udviklet en teori om situeret læring (1991). Teorien om situeret læring er en 

socialkonstruktivistisk læringsteori, hvor læring forstås som noget, der skabes først mellem 

mennesker og derefter i mennesker. Der er flere begrundelser for at inddrage deres sociale 

læringsteori i en udredning af forholdet mellem teori og praksis relateret til pædagogik og 

uddannelse. For det første fremstilles læring som en social handling, der fordrer, at den enkelte 

engagerer sig i fællesskabet for at lære. For det andet fremstilles læring med inspiration fra 

teorien om mesterlære som en praksisform. Både det sociale og det praktiske perspektiv har 

relevans for såvel læreruddannelsen som lærerprofessionen. Med teorien om situeret læring 

understreger Lave og Wenger, at læring ikke kun finder sted i skolemæssige kontekster, men også 

i alle andre sociale kontekster, som man befinder sig i, hvor de erfarne (mestrene) hjælper de 

uerfarne (novicerne) (Lave and Wenger 1991:56). 

For det tredje må betydningen af teorien om mesterlæren og den situerede læring inden for 

pædagogikken ikke underkendes. Teorien bliver populær med dens kritik af traditionel 

skoleundervisning som både kedelig og virkelighedsfjern. Samtidig tilbyder teorien en 

overvindelse af gabet mellem teori og praksis, hvor studerende ikke skal anvende teori i praksis, 

men oplæres i og af praksis. Mesterlæreprincippet tematiseres i den pædagogiske debat inden for 

mange forskellige retninger og beskrives endda som en hjørnesten eller fremtidens pædagogiske 
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form (Nielsen 1999:11-12). Lave og Wenger eksemplificerer professionsuddannelserne i deres 

praksisform som mesterlære, hvilket de ikke er ene om. Der gives flere eksempler på 

mesterlæreprincippet inden for læreruddannelsen (Pimm and Selinger 1995; Brook and Sikes 

1997) her citeret fra Rasmussen (1999). 

Mesterlæren er blevet udforsket ud fra forskellige teoretiske opfattelser af, hvad mesterlære er. 

Lave og Wengers tilgang er antropologisk, og de analyserer læring ud fra et socialt 

praksisperspektiv. For en præsentation af deres teori udfoldes her følgende kernebegreber, der 

relaterer til hinanden indbyrdes: situeret læring, praksisfællesskaber, legitim perifer deltagelse og 

deltagerbaner. 

Teorien om situeret læring udspringer fra teorien om mesterlære (Lave and Wenger 1991:29-31) 

og ifølge Lave og Wenger skal situerethed forstås så generelt og grundlæggende, at der ikke 

findes nogen aktiviteter, der ikke er situerede. Læring foregår derfor ikke kun i en skolemæssig 

kontekst, men i hverdagens praksis, hvormed læring uløseligt situeres i samfundsmæssig praksis. 

Dermed forstås læring som mere og andet end en individualistisk bestræbelse og direkte følge af 

undervisning. Læring forstås som et grundlæggende socialt fænomen og som et aspekt af 

samarbejdet mellem forskellige deltagere. Læring handler derfor ikke om individers psykologiske 

processer, men om aktiv deltagelse i praksisfællesskaber. Praksisfællesskaber er overalt: i 

familien, i skolen, på arbejdspladsen osv. I praksisfællesskaberne skelnes mellem erfarne og 

uerfarne deltagere, henholdsvis mestre og novicer. Her finder læring sted gennem legitim perifer 

deltagelse. Legitim perifer deltagelse er et begreb, der skal forstås som en helhed og derfor ikke 

kan opdeles i de tre enheder (Lave and Wenger 1991:34-36). Legitim deltagelse betyder, at den 

der skal lære, må være medlem af fællesskabet i den pågældende praksis, eksempelvis som ansat 

på arbejdspladsen. Perifer deltagelse betyder, at man som nybegynder befinder sig i yderkanten af 

det pågældende praksisfelt og over tid opnår fuld deltagelse – en bevægelse fra novice til mester. 

Bevægelser fra perifer til fuld deltagelse er retningsbestemte og kan forstås som deltagelsesbaner: 

Disse deltagerbaner er mulighedsbetingelser for skiftende deltagelse på mange 

forskellige måder; de udgør et led i alle praksisfællesskaber under forandring. Men 

læring er kun mulig der, hvor mulighederne for at bevæge sig i deltagerbaner med 

hensyn til den eksisterende praksis eksisterer i lokale praksisser for givne deltagere. 



Side 73 af 197 

 

De er placeret i deltagelsesrelationer, ikke i individer, og ikke i institutionelle 

strukturer som sådan (Lave 1999:50-51). 

Begrebet om deltagelsesbaner anvendes ofte som et overbegreb for processen, hvor den lærende 

hele tiden lærer af de andre i praksisfællesskabet. Begrebet er uklart, forstået på den måde at 

deltagerbaner både tilskrives det sociale, noget som læringen konstitueres i, og den enkelte, de 

lærendes læringsbaner. Teorien om situeret læring er også uklar i sin skelnen mellem begreberne 

læring og socialisering, men selvom distinktionen mellem læring og socialisering er uklar, så er 

det ikke teoriens hensigt at opløse læringsbegrebet. Teorien understreger derimod, at læring først 

skabes mellem mennesker og derefter i den enkelte (Lave and Wenger 1991:52-54). 

Kompleksitet og konstruktivisme 
Ovenfor har jeg begrundet og præsenteret Lave og Wengers sociale praksisteori, og i det følgende 

afsnit vil jeg redegøre for, i hvilken udstrækning deres forståelse af forholdet mellem teori og 

praksis tager højde for kompleksitet som et vilkår og konstruktivisme som erkendelsesform. 

Derefter kategoriseres deres overvindelse af teori-praksis-problematikken i et dikotomisk 

udfaldsrum. 

Med Lave og Wengers stærke betoning af praksis’ betydning for læring kan det diskuteres, om de 

indfanger det komplekse forhold mellem teori og praksis. Teorien om situeret læring fremstiller 

ikke læring som en simpel proces, men indfanger snarere en kompleksitet vedrørende 

socialisering, hvor den lærende lærer alle steder, hele tiden og altid i et fællesskab. I fællesskabet 

lærer novicen af mesteren, men læring skal ikke forstås som overførsel fra den ene til den anden. 

Dermed anerkender Lave og Wenger, at mennesket står i og ikke udenfor verden. De inspireres af 

virksomhedsteorien og Vygotskys zone for nærmeste udvikling, hvor menneskets forhold til 

verden er medieret eller formidlet (Lave and Wenger 1991:47-49). I stedet for overførsel 

anvendes begrebet om generering eller frembringelse, men hvorvidt er generering eller 

frembringelse mulig uden psykiske processer eller bevidsthedsmæssige operationer? Og i så fald 

er læring, eller socialisering, en konstruktion. 

Derudover tager den asymmetriske relation mellem novicen og mesteren ikke højde for, at 

nybegyndere i et praksisfelt også kan lære de erfarne noget. Det er velkendt, at yngre og uerfarne 

lærere eksempelvis lærer deres ældre og erfarne kollegaer at anvende teknologier som iPad, 

mobiltelefon, smartboard m.m. i undervisningen. Det sker endda, at eleverne lærer deres lærer 



Side 74 af 197 

 

noget nyt. I så fald må der være tale om deltagerbaner, hvis retning ikke går fra den perifere til 

den fulde deltagelse. 

Dualistisk udfaldsrum: praksis’ forrang for teori 
Teorien om situeret læring er en social praksisteori, og som sådan prioriteres praksis frem for 

teori, da læring finder sted gennem praktisk deltagelse. Teori er ikke nær så udtalt som praksis, da 

teorien finder sted inde i praksis, hvor man, mens man arbejder eller handler, kan reflektere over 

og diskutere regler og begreber. Teori bliver først anvendelig, når den indlejres i praksis. I denne 

tilgang indfanges kompleksiteten i forholdet mellem teori og praksis ikke, og dualismen 

fastholdes med tydelig forrang til praksis som det primære, hvorved der udvikles en omvendt 

hierarkisering med praksis som vigtigere end teori. 

5.2 Bourdieu: Den praktiske sans og feltbegrebet 
Bourdieu er en af sociologiens nyklassikere, og i sin forskning, der både rummer teoretisk 

begrebsudvikling og empiriske undersøgelser, har han udviklet forskellige anerkendte 

kernebegreber: symbolsk kapital, praktisk sans, distinktion, social differentiering, habitus, 

symbolsk vold og feltbegrebet. Der er flere begrundelser for at inddrage Bourdieu i en teoretisk 

undersøgelse af forholdet mellem teori og praksis relateret til pædagogik og uddannelse. For det 

første beskriver han med den praktiske sans og feltbegrebet den evige udfordring mellem teori og 

praksis. For det andet omhandler en del af hans litterære produktion uddannelsessystemet, hvor et 

af hovedtemaerne er reproduktion. Han påviser, hvordan uddannelsessystemet har en 

sorteringsfunktion, hvor den kulturelle kapital først og fremmest overføres til de retmæssige 

arvinger. Denne påvisning bliver en direkte modsætning til et af uddannelsessystemets vigtigste 

mål: styrkelsen af social lighed gennem uddannelse til alle. For det tredje medfører hans 

anerkendte sociologiske kernebegreber og hans interesse i uddannelsessystemet, at hans teorier 

og tilgange anvendes bredt i hele uddannelsessystemet. Søren Gytz Olesen, tidligere studierektor 

for Viborg seminarium, har på baggrund af Bourdieus feltbegreb beskrevet forholdet mellem 

teori og praksis inden for pædagogikken (Olesen 2005), hvilket jeg i afsnittet her henviser til. 

Dette afsnit rummer ikke en gennemgang af Bourdieus omfattende teoriapparat, men en 

præsentation af hans forståelse af forholdet mellem teori og praksis, hvor jeg tager udgangspunkt 

i hans beskrivelse af den praktiske sans og feltbegrebet. Begrebet praktisk sans står centralt i 

Bourdieus teoriudvikling, og den praktiske sans er en væren-i-verden, hvor man på baggrund af 

erhvervede handlingsskemaer, præferencer og principper anskuer og opdeler verden. Den 
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praktiske sans medfører, at man reagerer spontant rigtigt, hinsides refleksion og analyse, da der er 

tale om en kropslig indlejring hos agenterne (Järvinen 2005:352-354). Bourdieu sammenligner 

forholdet mellem regler og praktisk sans med forholdet mellem et landkort og et lokalkendskab. 

Denne kortmetafor beskriver forholdet mellem teori og praksis, hvor Bourdieu hævder, at praksis 

ikke styres af regler og begreber (teori) på samme vis, som de røde veje på landkortet heller ikke 

er røde i virkeligheden (Bourdieu 2007). Der er stor afstand mellem den kropsliggjorte viden (den 

praktiske sans) og den diskursive (den teoretiske) rekonstruktion af denne viden. Bourdieus 

budskab er følgende: ”Forskning handler om diskursivering (at sætte ord på menneskers ikke-

refleksive væren-i-verden). Der eksisterer en grundlæggende konflikt mellem diskurs og praksis, 

mellem forskningens logiske logik og den praktiske logik” (Järvinen 2005:354).  

Disse forskellige logikker tydeliggøres med Bourdieus feltbegreb og forestillingen om doxa og 

illusio
21

 . Inden for pædagogikken som felt er der forskellige interesser både på det 

videnskabelige og det praktiske plan. Ethvert felt har sin egen logik, og egenlogikkerne for 

felterne teori og praksis har konsekvens for den pågældende viden, der får forskellig karakter alt 

efter felt eller niveau. Når feltteorien anvendes, nuanceres vidensbegrebet, og det tydeliggøres, at 

viden eksisterer på forskellige niveauer: 

 Det grundlæggende vidensniveau er udøvelsen af intuitiv hverdagspraksis, der både kan 

være reflekteret i form af praktisk erfaring og ikke-reflekteret i form af intuition. Det er 

praksis her-og-nu  praksis uden teori. 

 Refleksionsniveauet er grundlaget for en normativ praktisk teori, hvor der reflekteres 

over, hvordan praksis burde være, og hvor praktikeren forsynes med ideer og 

handleforslag. Sådanne teorier er ikke videnskabelige eller forklarende  teori for 

praksis. 

 Det videnskabelige niveau giver ikke bud på en bedre praksis i fremtiden. Videnskaben 

fokuserer på, gennem videnskabelige spørgsmål og empiriske undersøgelser, at forklare 

og forstå, hvad der sker i praksis  teori om praksis (Olesen 2005:151-152). 

 

                                                           
21

 Doxa henviser til selvfølgeligheder eller common sense-forestillinger inden for et felt. Illusio henviser til 

interessen for eller deltagelsen i et felt. 
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Denne nuancering på baggrund af feltteorien sammenholdt med Bourdieus praktikteori sætter 

ifølge Olesen spørgsmålstegn ved den hverdagsforståelse af forholdet mellem teori og praksis, 

der traditionelt har domineret professionerne: 

Den dominerende forestilling om at teoretisk pædagogisk indsigt styrer praksis som 

en regelfølgende adfærd, betyder, at man ifølge denne opfattelse, teoretisk kan 

udlede regler for, hvordan man bør handle i praksis. Men praktikere følger iflg. 

Bourdieus praktikteori netop ikke regler, men handler ud fra en praktisk sans i givne 

situationer (Olesen 2005:152). 

Fordi teori og praksis er underlagt hver sin logik, bliver det muligt at skelne dem kategorisk fra 

hinanden, og dermed kan de forskellige vidensniveauer heller ikke overskrides. Med andre ord er 

pædagogisk arbejde en praktisk aktivitet, der udfoldes her og nu, mens pædagogisk teori knyttes 

til fortolkning og forklaring. 

Kompleksitet og konstruktivisme 
Ovenstående har jeg begrundet og præsenteret Bourdieus vidensniveauer, og i det følgende afsnit 

vil jeg redegøre for i hvilken udstrækning, Bourdieus forståelse af forholdet mellem teori og 

praksis tager højde for kompleksitet som et vilkår og konstruktivisme som erkendelsesform. 

Derefter kategoriseres hans overvindelse af teori-praksis-problematikken i et dikotomisk 

udfaldsrum. 

Bourdieu nuancerer teori- og praksisbegreberne. Han iagttager dem som felter med hver deres 

egenlogikker, hvormed han konstituerer en kategorisk forskel på de to begreber. Samtidig 

opprioriterer han forestillingen om den praktiske sans, om den kropsliggjorte viden og forståelse. 

Det kan diskuteres, om Bourdieu med denne tilgang indfanger begrebernes kompleksitet. I hans 

kategorisering ses en enten-eller tendens. Der er enten tale om hverdagspraksis uden teori eller 

videnskabelig forskning uden praksis. Denne forenkling indebærer en risiko for at overse, at 

eksempelvis en forsker, der nok arbejder teoretisk, også har sin egen praksis, eller at en lærer, der 

nok arbejder praktisk, har sin egen teori. 

Med habitusbegrebet søger Bourdieu at udvikle et handlingsaspekt uden at ende i voluntarisme, at 

balancere mellem praktisk handling og sociale strukturer (Kaspersen 2004:73). 

Handlingsperspektivet spiller en stor rolle, hvilket også afspejles i begrebet den praktiske sans. Vi 

er som mennesker i stand til, dog stadig under indflydelse af objektive strukturer, at træffe egne 
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og selvstændige valg og handle på baggrund deraf. Denne aktør-struktur-konflikt er klassisk 

inden for sociologien, og Bourdieu er blevet kritiseret for ikke at overkomme, men snarere at 

genbeskrive denne konflikt (Järvinen 2005:368-369 ). Handlingsperspektivet medfører 

dualismen, der forbliver tydelig. Bourdieus handlingsperspektiv udfoldes ikke på samme vis som 

hos Lave & Wenger. De er optaget af de praktiske handlinger som aktiv deltagelse, hvor 

Bourdieu i sin praksisteori er optaget af tilpasning til institutionelt strukturerede muligheder for 

individuel handling – jf. hans analyser af uddannelsessystemet, hvor han tegner et tydeligt billede 

af reproduktion og sortering. Med hans vægt på socialisering (overførsel af viden og vaner) 

mindskes kommunikationens betydning, hvor kommunikation hos Lave & Wenger, trods deres 

praktiske og aktive deltagerperspektiv, har en betydning i læreprocessen. 

Bourdieu kalder selv sit arbejde konstruktivistisk strukturalisme eller strukturalistisk 

konstruktivisme, hvilket igen afspejler den dualistiske konflikt mellem subjekt og objekt. 

Hvornår og hvordan begynder det ene, mens det andet ophører? Hvordan er strukturerne, der 

former os til individer eller aktører, blevet produceret? Og hvordan vil disse strukturer kunne 

ændres, hvis de befinder sig hinsides vores bevidsthed og vilje? (Järvinen 2005:368). I en sådan 

position er mennesket både i og uden for verden. Man er betinget af de objektive strukturer, af 

virkelighedens nødvendighed, men samtidig kan man handle på baggrund af egen fri vilje. Den 

erkendelsesteoretiske position synes uklar, og det bliver problematisk at placere en 

iagttagerposition. Der hersker dog ingen tvivl om, at Bourdieus aktører i deres kropslige 

indlejring eller socialisering af viden, kapital, dannelse, smag m.m. altid erkender verden med 

deres egne forudsætninger og aldrig kan gøre sig fri af disse.  

Dualistisk udfaldsrum: forrang afgøres af feltet 
Selv om Bourdieu med de tre niveauer for viden nuancerer begreberne, hvilket er nødvendigt for 

at indfange deres kompleksitet, så fastholdes en dualisme, hvor enten teori eller praksis har 

forrang alt efter den aktuelle feltlogik. Samtidig forudsætter han, med udvikling af den praktiske 

sans, den praktiske, intuitive og kropsliggjorte viden. Udfaldsrummet bliver dermed ikke tydeligt. 

På den ene side får praksis forrang for teorien qua begrebet om den praktiske sans, men på den 

anden side afgøres forrangen af konteksten eller feltet. 

5.3 Schön: Den reflekterende praktiker 
Donald Schön er som uddannelsesforsker optaget af spørgsmålet om, hvordan den professionelle 

praktiker tænker, når han arbejder. Der er flere begrundelser for at inddrage hans forståelse i 
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diskussionen af forholdet mellem teori og praksis. For det første søger han at udvikle en ny 

praksisepistemologi, da han mener, at den traditionelle beskrivelse eller forklaring af den 

professionelles kompetencer lader os i stikken (Schön 2001:28). På grund af større og større 

afstand mellem forskning og praksis, mellem tænken og handlen (Schön 2001:9), er der ifølge 

Schön behov for en bevægelse fra den traditionelle praksisepistemologi, der udspringer af teknisk 

rationalitet, til en nytænkning med fokus på refleksion-i-handling, hvor refleksion bliver 

nødvendig, da viden ikke er tilstrækkelig. For det andet placerer han denne nye 

praksisepistemologi indenfor professionerne og deres uddannelser (Schön 1987), hvor han, 

hvilket også er en ambition med afhandlingen her, søger at undgå den hierarkiske opdeling af 

professionel viden, hvor forskere udvikler ny viden, som de stiller til rådighed for praktikerne, 

der ’bare’ skal anvende denne viden i praksis (Schön 2001:33). I denne skelnen sættes den 

teoretiske viden over den praktiske kunnen, der kun betragtes som en regelsætning af den 

teoretiske viden (Oettingen 1999:75). For det tredje inddrager jeg hans tilgang, da han på grund 

af sin placering af teori-praksis-problematikken direkte i professionerne er bredt anvendt både 

herhjemme og i udlandet (Dale 1998; Gleerup 2007). 

I udviklingen af en ny praksisepistemologi undersøger Schön hvilken form for viden, den 

kompetente praktiker bruger, og hvordan denne viden adskiller sig fra akademisk lærebogsviden. 

De professionelle vurderer selv: ”Overordnet set er det deres (de professionelles) vurdering, at den 

professionelle viden ikke længere passer til de ændrede praksissituationer – den sammensathed, 

usikkerhed, ustabilitet, eneståenhed og værdikonflikt, som i stigende grad opfattes som central i 

den professionelle praksisverden” (Schön 2001:23). 

Citatet påpeger kompleksiteten i de professionelles arbejde, og i denne kompleksitet skal de 

professionelle løse problemer, som de ikke er uddannet til. Praksissituationer er ikke problemer, 

der kan løses, men problematiske situationer, der er karakteriseret ved usikkerhed, uorden og 

ubestemmelighed. Praksissituationer er enestående, og de professionelle kommer tit til at stå i en 

konflikt, der handler om værdier, mål og interesser (Schön 2001:25). 

De professionelle oplever et misforhold mellem deres traditionelle praksismønster (det de gør) og 

deres viden (det de ved) om træk ved praksissituationen (Schön 2001:26). Oplevelsen af et sådant 

misforhold er en oprigtig selvkritik, men også en problematik, der indebærer, at de professionelle 

ikke kan beskrive eller redegøre for deres kvalifikationer og de kompetencer, som de udøver i 
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praksis. Schön sammenfatter, at professionel praksis under den positivistiske og hierarkiske 

synsvinkel bliver lig med en problemløsningsproces, hvor vi overser problemformuleringen, 

gennem hvilken proces vi definerer beslutninger, løsninger og midler, vi har til rådighed. 

Praktikeren må kunne omsætte en problematisk situation til et problem: 

Problemformuleringen er en proces gennem hvilken vi, interaktivt, sætter navn på 

de ting, vi vil ofre opmærksomhed, og definerer den kontekst, inden for hvilken vi 

vil gøre det. … For at kunne omsætte en problematisk situation til et problem må 

den praktiserende udføre et bestemt stykke arbejde. Han er nødt til at finde en form 

for fornuft i en situation, der basalt set ikke har sådan en fornuft (Schön 2001:44). 

Schön beskriver, hvordan den spontane, intuitive udførelse af dagligdagens forskellige handlinger 

er en viden på særlig vis. Vi ved, hvordan vi skal handle, men vi ved ikke, hvordan vi kan 

forklare vores handlinger. Vores viden ligger indbygget i vores handlemønstre og vores 

fornemmelse for det, vi har med at gøre. Det forekommer ham korrekt at sige, at vores viden 

ligger i vores handlinger. Det samme gør sig gældende i de professionelles arbejdsliv. På grund af 

en indbygget viden i handling kan de genkende fænomener, beslægtede symptomer, særlige 

forhold, afvigelser osv. De foretager jævnligt kvalitetsbedømmelser, som de kun kan give en 

nogenlunde og ikke endegyldig forklaring på. Selv når praktikerne gør brug af 

forskningsbaserede teorier, er de afhængige af genkendelse og bedømmelse af egne 

færdighedsmæssige præstationer. Denne indbyggede, tavse og spontane viden, der sjældent ydes 

opmærksomhed, er ifølge Schön viden-i-handling (Schön 2001:52-55).  

Fra denne antagelse om viden-i-handling udvikler Schön begrebet om refleksion-i-handling. På 

samme måde, som den almindelige sunde fornuft kan genkende, hvad der er viden-i-handling, 

således kan fornuften også genkende, at vi nogle gange tænker over, hvad det er, vi gør. Men vi 

er ikke kun i stand til at tænke, før og efter vi handler, som henholdsvis en planlægning og en 

vurdering, der ifølge Schön er refleksion-om-handling. Vi er også i stand til at tænke, mens vi 

handler, hvilket nok er en særlig, men ikke sjælden proces. Vi ”holder hovedet koldt” og ”samler 

tankerne” (Schön 2001:55), mens vi handler. 

Refleksion-i-handling er en proces, der ofte igangsættes med oplevelsen af overraskelse. Når 

vores handlinger og spontane adfærd forløber som forventet, tænker vi ikke yderligere over det, 

deri det spontane. Men når vores handlinger medfører noget uventet, positivt eller negativt, så 
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tænker vi over det, forundres og spekulerer over, hvordan vi kan fortsætte. Vi reflekterer i vores 

handling. Hastigheden af denne refleksion kan variere fra sekunder over uger eller måneder alt 

efter aktiviteten og situationen (Schön 2001:61). 

Når de professionelle befinder sig i en kompleks praksissituation, benytter de sig netop af 

refleksion-i-handling. Praktikeren befinder sig igen og igen i forskellige typer af situationer og 

udvikler med tiden et register af forventninger, billeder og teknikker. Den professionelle praktiker 

ved, hvad der skal kigges efter, og hvordan han skal forholde sig til problemet. I professionerne 

er der tale om et stykke eksperimentelt arbejde på stedet med refleksion-i-handling, hvor 

praktikerne hele tiden må forholde sig til situationen og afprøve nye tiltag for at opnå det ønskede 

resultat. ”Når nogen reflekterer i handling bliver vedkommende en forsker i en 

praksissammenhæng” (Schön 2001:67). Det er refleksion-i-handling, der som proces er vigtig for 

den kunstfærdighed, hvormed det ifølge Schön lykkes de professionelle at håndtere usikre og 

ustabile situationer.  

Kompleksitet og konstruktivisme 
Ovenstående har jeg begrundet og præsenteret Schöns udvikling af begrebet den reflekterende 

praktiker, og i det følgende afsnit vil jeg redegøre for i hvilken udstrækning, Schöns forståelse af 

forholdet mellem teori og praksis tager højde for kompleksitet som et vilkår og konstruktivisme 

som erkendelsesform. Derefter kategoriseres hans overvindelse af teori-praksis-problematikken i 

et dikotomisk udfaldsrum. 

Schön indfanger kompleksiteten i de professionelles arbejde. Han beskriver, hvordan praktikeren 

befinder sig i en unik situation, der bl.a. kendetegnes ved stor sammensathed, usikkerhed, 

ustabilitet og værdikonflikt. Denne praksissituation er kompleks på grund af dens mangfoldighed. 

Praktikeren har jævnfør et tidligere citat
22

 for meget at se til eller gøre. På baggrund af bl.a. denne 

kompleksitet udvikler Schön refleksion-i-handling som en ny praksisepistemologi og bidrager 

dermed til diskussionen om forholdet mellem teori og praksis i et kompleksitetsorienteret 

perspektiv. 

Med begrebet om den reflekterende praktiker fokuserer Schön på refleksion-i-handling, der 

afspejler et handlingsperspektiv. I dette perspektiv opretholdes det problematiske forhold mellem 

aktør-struktur, hvilket kan være grunden til, at Schön ikke fuldstændigt undslipper at foretage en 

                                                           
22

 Se evt. afsnit 3.3. 
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prioritering til aktøren, den handlendes side. Praksis gøres til genstand for refleksion og dermed 

fremhæves handlingen frem for kommunikationen, der bliver sekundær som en refleksion om det 

primære – praksis. 

Dialektisk udfaldsrum: vekslen mellem teori og praksis 
Schöns tilgang afspejler en dialektisk forståelse af forholdet mellem teori og praksis. Den 

kompetente praktiker kan i sine handlinger samtidig reflektere over dem, mens de foregår, ikke 

bare før og efter. Denne dialektik rummer, trods betydningen af både teori og praksis, en 

indirekte prioritering af praksis, da denne gøres til genstand for refleksion (Rasmussen 1999:199). 

Schön anfægter den traditionelle praksisepistemologi, hvor teori har forrang for den praksis, 

hvorpå teorien anvendes. Det kan dog diskuteres, om hans udvikling af en ny praksisepistemologi 

blot ændrer fortegn, hvor praksis som genstand for refleksion får forrang for teorien. Man kan 

ikke reflektere, medmindre man har noget, her praksis, at reflektere over. Trods det dialektiske 

forhold kommer praksis dermed før teori. 

5.4 Opsummering 
I dette afsnit opsummeres de ovenstående teoriers dikotomiske udfaldsrum – teorien om situated 

learning udviklet af Jean Lave og Étienne Wenger, teorien om den praktiske sans og feltbegrebet 

udviklet af Pierre Bourdieu og teorien om den reflekterende praktiker udviklet af Donald Schön. 

Teoriernes overvindelse af teori-praksis-problematikken sammenlignes og diskuteres. Som nævnt 

indledningsvis i dette kapitel positionerer de tre udvalgte teorier sig i et handlingsteoretisk 

perspektiv og forstår dermed praksis som handling, der udføres af en handlende, en aktør eller en 

agent. Trods denne lighed er teorierne meget forskellige i deres forståelse af forholdet mellem 

teori og praksis. Dog har de alle en ambition om at undgå en hierarkisering af begreber, hvor teori 

ofte tilskrives en ’finere’ plads end praksis. 

Udfaldsrummet for to af de tre teorier, teorien om situated learning og teorien om den praktiske 

sans og feltbegrebet, karakteriseres som dualistisk med forrang til enten teori eller praksis. Den 

tredje teori, teorien om den reflekterende praktiker, karakteriseres som dialektisk med en 

vekselvirkning mellem teori og praksis. 

I teorien om den situerede læring og den sociale praksisteori får praksis tydeligt forrang for 

teorien, da læring først og fremmest finder sted gennem praktisk deltagelse og virkelighedsnær 

handling. I teorien om den praktiske sans og feltbegrebet får praksis også forrang for teorien qua 
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begrebet om den praktiske sans, der er intuitiv og kropsliggjort viden. Samtidig nuancerer 

Bourdieu begreberne med de tre niveauer for viden: praksis uden teori på det grundlæggende 

vidensniveau, teori for praksis på refleksionsniveauet og teori om praksis på det videnskabelige 

niveau. Ifølge denne nuancering afgøres forrang, teori eller praksis, af den aktuelle feltlogik. 

Dette, at praksis får forrang qua den praktiske sans, samtidig med at forrang afgøres af 

feltlogikken, gør forståelsen uklar og til en vis grad selvmodsigende.  

Teorien om den reflekterende praktiker afspejler en dialektisk forståelse af forholdet mellem teori 

og praksis, hvor den kompetente praktiker kan reflektere over sine handlinger ikke bare før og 

efter, men også imens han handler. På trods af den dialektiske vekslen tilskrives praksis forrang, 

da praksis gøres til genstand for refleksion. 

Det kan diskuteres, hvorvidt de tre teorier lever op til deres ambition om at undgå hierarkisering 

af teori-/praksisbegreberne, eller om de genbeskriver en ny hierarkisering med omvendt fortegn, 

hvor praksis prioriteres over teori og dermed tildeles den ’fine’ plads. 

Udover den sociale praksisteori, hvor teori i sig selv er nytteløs, og hvor praksis tydeligt får 

forrang, forsøger de to andre teorier at indfange kompleksiteten i teori-praksis-problematikken, 

men det kan diskuteres, om de ikke snarere skubber til kompleksiteten fremfor at reducere den. 

Når praksis, trods differentieringen af vidensformer eller feltlogikker, indirekte prioriteres 

fremfor teori, som tilfældet er hos både Bourdieu og Schön, så er kompleksiteten blot skubbet 

eller flyttet til en ny relation eller situation. Det samme gør sig gældende, når enten-eller 

situationen fastholdes, for i denne forenkling overser man eksempelvis, at forskeren, der arbejder 

teoretisk, også har sin egen praksis, samt at mureren, der arbejder praktisk, også har sin egen 

teori. Det er ikke et spørgsmål om enten-eller, hvilket det handlingsteoretiske perspektiv 

medfører. En aktivitet, forskning eller husbyggeri, kan altid italesættes både teoretisk og praktisk, 

hvilket afgøres af kommunikationen. En vej til at overvinde den velkendte, men forenklede og 

utilstrækkelige tilgang, som det handlingsteoretiske perspektiv tilbyder, søges derfor fundet i det 

kommunikationsteoretiske perspektiv. Afhandlingens næste kapitel genbeskriver i en 

systemteoretisk forskelsoptik forholdet mellem teori og praksis i et kommunikationsteoretisk 

perspektiv.  
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6.0 Teori om teori og praksis i et kommunikationsteoretisk perspektiv 
Dette kapitel beskriver forholdet mellem teori og praksis i en systemteoretisk forskelsoptik. Som 

beskrevet i afhandlingens teoriramme tilskrives Luhmanns systemteori den kommunikative 

vending i sociologien, og forskelsteorien positionerer sig således inden for et 

kommunikationsteoretisk perspektiv. 

Formålet med at beskrive forholdet mellem teori og praksis i en systemteoretisk forskelsoptik er 

at vise, hvordan overvindelsen af teori-praksis-problematikken i denne optik ikke falder ud i en 

dikotomi, som er tilfældet for teorier, der positionerer sig inden for et handlingsteoretisk 

perspektiv, hvilket er vist i ovenstående kapitel. Ved at beskrive forholdet mellem teori og praksis 

forskelsteoretisk tilbydes en ny forståelse af den klassiske udfordring, hvor det ene ikke får 

forrang for det andet, enten teori eller praksis. Derudover bliver det i en forskelsoptik tydeligt, 

hvordan begreberne teori og praksis relaterer sig til hinanden.  

Kapitlet inddeles i fire afsnit. Første afsnit beskriver forholdet mellem teori og praksis i en 

forskelsoptik, og i tråd med strukturen fra kapitel 6 følger en beskrivelse af teoriens udfaldsrum, 

og hvorvidt teorien tager højde for kompleksitet som et vilkår og for den erkendelsesteoretiske 

tilslutning til konstruktivisme. Andet afsnit fungerer som eksempel på, hvordan forholdet mellem 

teori og praksis i pædagogikken kan genbeskrives i et systemteoretisk perspektiv. Ved at iagttage 

det videnskabelige system og uddannelsessystemet skelnes og betegnes tre forskellige 

vidensformer: videnskabelig viden, refleksionsviden og praksisviden (Rasmussen, Kruse et al. 

2007). I tredje afsnit iagttages uddannelsessystemet, og med inspiration fra afsnit et og to 

genbeskrives i et systemteoretisk perspektiv forholdet mellem teori og praksis på 

læreruddannelsen og i lærerprofessionen. Det nuanceres, at der er tale om flere typer af teorier og 

praksisser, og at praksisnær teori og teorinær praksis er forudsætninger for, at de studerende kan 

koble uddannelsen og professionen. Som nævnt er der en direkte sammenhæng mellem kapitel 6 

og 7, og i fjerde og sidste afsnit opsummeres pointer fra begge kapitler 

6.1 Luhmann: Forskelsteori 
Luhmanns omfattende teoriapparat rummer mange kernebegreber, og i en beskrivelse af forholdet 

mellem teori og praksis er det relevant at fokusere på hans formbegreb, der anvendes til at skelne 

og betegne, for, som han understreger, så forudsætter ethvert udsagn en adskillelse på baggrund 

af en forskel (Luhmann 2000:209). I teori-praksis-problematikken må man selvsagt skelne 

mellem to forskellige ting, heraf de selvfølgelige dualistiske og dialektiske forståelser, der er 
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præsenteret i ovenstående kapitel. Men i et forskelsteoretisk perspektiv går man bag om 

selvfølgelighederne, så det bliver synligt, at de to begreber ikke bare er relaterede, men også 

hvordan de relaterer sig til hinanden. Forholdet mellem teori og praksis er ikke en forskel, som 

befinder sig ude i verden, som vi kan finde. Det er en forskel, som opfindes ved en iagttagers 

beskrivelse af verden, og denne forskel, forholdet mellem teori og praksis, kan kun iagttages 

gennem en teoretisk refleksion.  

Forskellen mellem teori og praksis fremkommer først for en iagttager, når den 

genindføres på teorisiden. Det gælder hvad enten iagttageren er praktiker eller 

teoretiker (professionsudøver såvel som forsker) og af netop den grund bliver det 

forståeligt, at praksis teoretiseres på mange forskellige måder” (Thingholm and 

Rasmussen 2010:42). 

Luhmann anerkender professionernes, herunder også lærerprofessionens, kompleksitet og 

beskriver, hvordan deres viden i høj grad består i rådigheden over et tilstrækkeligt stort antal 

komplekse rutiner, som kan bruges i uklart definerede situationer, dels til at forstå den 

pågældende situation og dels til at udvælge de aspekter, der kan behandles. Selv om bekræftede 

rutiner giver den professionelle en slags sikkerhed, så må vedkommende altid være indstillet på 

både succes og fiasko (Luhmann 2006:171).  

Luhmann skelner mellem idéplanet og praksisplanet, hvor det på begge planer drejer sig om 

kommunikation (Luhmann 2006:167), og netop denne skelnen mellem idé og praksis står i 

centrum for udviklingen af professioner og uddannelsen af de professionelle. Uddannelsen af den 

professionelle har derfor som funktion både at forberede den studerende på denne uvished og 

give ham eller hende sikkerhed i at bevæge sig i professionen (Luhmann 2006:175). Eksempelvis 

må den lærerstuderende erkende, at undervisning er en interaktionsform, hvor noget ydre, 

undervisning, skal resultere i noget indre, læring. Deri ligger ingen kausalitet eller garanti for, at 

hvis…, så…  

Dette særlige pædagogiske forhold ved undervisning og læring kan genbeskrives som et mirakel 

(Qvortrup and Qvortrup 2007). Et begreb, der afspejler, at sammenhængen mellem undervisning 

og læring altid vil have karakter af til en vis grad at være uhåndgribelig, uforudsigelig og unik. 

Det skyldes, at hverken lærer, elever eller selve undervisningens interaktionssystem er 

trivialmaskiner, der giver de ønskede resultater, når de får det rigtige input (Luhmann 2006:178). 
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Luhmann taler i den forbindelse om uddannelsessystemets ’teknologiunderskud’ (Luhmann and 

Schorr 1982).  

I et systemteoretisk perspektiv forstås undervisning som kommunikation, og en forudsætning for, 

at eleverne lærer noget, er, at de kobler sig til kommunikationen. Eller med andre ord, at deres 

psykiske systemer lader sig irritere og derfor strukturelt kobler sig til det sociale system, som 

kommunikationen i interaktionssystemet udgør. Med den kommunikative vending inden for 

sociologien og med sin treledede kommunikationsteori understreger Luhmann, at viden ikke kan 

overføres eksempelvis fra lærer til elev, da viden altid konstrueres hos den enkelte via operationer 

i det psykiske system (Luhmann 2006:kap.4). 

Ydermere er rollebegrebet et særligt karaktertræk ved professioner, således også 

lærerprofessionen. I skolen mødes børn og voksne i rollerne som elever og lærere. Roller 

tydeliggør forventningerne til begge parter. Læreren forventes at undervise (tilmed med 

engagement, for også derigennem at signalere vigtigheden af undervisningstemaet), og eleverne 

forventes at modtage undervisningen. Samtidig med at lærerens egen person er vigtig i 

undervisningen, så er rolleadskillelse nødvendig. Lærerens mange andre roller, for eksempel 

familiære relationer, religiøse eller seksuelle interesser må adskilles fra lærerrollen. Som 

Luhmann understreger, hører det at kunne sætte denne delikate grænse og holde den sig for øje til 

de mest ambitiøse krav i professionelt arbejde og forudsætter socialisation gennem praktisk 

arbejde. Det opnås ikke gennem direktiver, som læreren skal forholde sig til (Luhmann 

2006:172). 

Kompleksitet og konstruktivisme 
For at fastholde strukturen fra ovenstående kapitel redegøres i det følgende for, om der, i den 

forskelsteoretiske tilgang til forholdet mellem teori og praksis, tages højde for kompleksitet som 

et vilkår og konstruktivisme som erkendelsesform. Derefter kategoriseres udfaldsrummet, der 

overvinder den dikotomiske dualisme og dialektik. 

En af begrundelserne for at forankre denne afhandling teoretisk i Luhmanns systemteori er, som 

beskrevet i kapitel 3, at teorien blandt andet tager højde for samfundets kompleksitet og 

positionerer sig erkendelsesteoretisk inden for konstruktivismen. Det er derfor ikke overraskende, 

at dette også gør sig gældende, når forholdet mellem teori og praksis iagttages i en forskelsoptik. 
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Luhmann genbeskriver samfundet som et komplekst uddifferentieret samfund, hvor det at skelne 

og betegne, at sætte en forskel på baggrund af en forskel, reducerer omverdenskompleksiteten. 

Når forholdet mellem teori og praksis iagttages forskelsteoretisk, reduceres kompleksiteten, og 

det tydeliggøres, at forholdet mellem teori og praksis kun kan iagttages som en teoretisk 

refleksion. Med formbegrebet tydeliggøres det, at der ikke kun er tale om to begreber (her teori 

og praksis), men om tre ting, da adskillelsen af teori og praksis må medtænkes. En adskillelse, der 

samtidig holder sammen på forskellen mellem teori og praksis (Thingholm and Rasmussen 

2010:42). Som nævnt betyder det, at forholdet mellem teori og praksis både kan adskilles og 

sammenholdes, men kun af refleksioner – altså teori. Således er både teori og praksis teoretiske 

begreber, hvorfor praksis kun kan betragtes fra teorisiden. 

I forskelsoptikken tydeliggøres det også, at både teori og praksis kan teoretiseres på mange 

forskellige måder. Set i det lys er det konstruktivt at tale om teorier og praksisser, da der ikke på 

forhånd er givet én teori og én praksis. I stedet kan der konstrueres forskellige teorier og 

praksisser alt efter iagttagerperspektivet. Pædagogisk teori og praksis kan iagttages ud fra 

forskellige perspektiver, hvilket eksemplificeres i næste afsnit med en genbeskrivelse af forholdet 

mellem teori og praksis i pædagogikken. 

Udfaldsrum: en enhed af en forskel, der holdes sammen af teori 
Ifølge systemteorien er kommunikation som nævnt det grundlæggende begreb for det sociale, og 

det er kommunikation, der kan forklare sociale hændelser, en handling kan selvsagt ikke forklare 

en handling. I kommunikation er det ikke kun væsentligt, hvad der kommunikeres om, men også 

hvordan der kommunikeres. En handling eller en aktivitet kan eksempelvis italesættes i et 

teoretisk eller i et praktisk perspektiv, det afgøres i kommunikationen. Her skal det understreges, 

at når en handling eller aktivitet italesættes i et praktisk perspektiv, er der jævnfør ovenstående 

tale om en teoretisk refleksion orienteret mod en praksis. ”Fra en forskelsteoretisk betragtning 

kan det vises, at teori/praksis-distinktionen er en teoretisk skelnen, at både teori og praksis er 

teoretiske begreber, og at praksis kun kan betragtes fra teorisiden” (Thingholm and Rasmussen 

2010:44). 

Derved overvindes den selvfølgelige, men utilstrækkelige dikotomi, der enten forstås dialektisk 

med en vekslen mellem teori og praksis, eller dualistisk, hvor teori eller praksis ender med 

forrang, som det ses i det handlingsorienterede perspektiv. Dikotomien og spørgsmålet om enten-

eller overvindes på grund af formbegrebet med en enhed af en forskel, der holdes sammen af 
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teori
23

. Der er snarere tale om både-og, da forskellige praksisser både har deres egen teori og 

deres egen praksis. Derfor bliver det konstruktivt at tale om teorier og praksisser i pluralis, da der 

kan konstrueres forskellige
24

 teorier og praksisser, som kommunikativt kan knyttes til forskellige 

aktiviteter eller handlinger.  

En iagttagelse af forholdet mellem teori og praksis i en systemteoretisk forskelsoptik påviser altså 

følgende: begge begreber, teori og praksis, er komplekse og teoretiske, forstået på den måde, at 

de på samme tid både adskilles og fastholdes af teoretisk refleksion hos en iagttager. Der er ikke, 

som i et handlingsteoretisk perspektiv, tale om, at enten teori eller praksis har forrang. Det er 

kommunikationen, der afgør, hvorvidt en handling eller aktivitet beskrives teoretisk eller 

praktisk. Således kan der italesættes forskellige teorier og praksisser alt efter handling eller 

aktivitet. Med denne forståelse af forholdet mellem teori og praksis overvindes en hierarkisering 

af begreberne, da kommunikationen kan orientere sig mod både teori og praksis, hvilket uddybes 

og eksemplificeres i de følgende afsnit. 

6.2 Genbeskrivelse af forholdet mellem teori og praksis i pædagogikken  
Dette afsnit præsenterer en systemteoretisk genbeskrivelse af forholdet mellem teori og praksis i 

pædagogikken. I bogen Viden om uddannelse (Rasmussen, Kruse et al. 2007) behandles den 

klassiske teori-praksis-problematik, og inden for det videnskabelige system og 

uddannelsessystemet uddifferentieres tre vidensformer: videnskabelig viden, refleksionsviden og 

praksisviden. 

Formålet med at præsentere denne genbeskrivelse af forholdet mellem teori og praksis er at 

eksemplificere, hvordan det, i en systemteoretisk forskelsoptik, er muligt at påvise en konstruktiv 

fremstilling af forholdet mellem teori og praksis, hvor forholdet forstås som en teoretisk 

refleksion. Herunder uddifferentieres forskellige vidensformer, hvormed der undgås en 

hierarkisering af vidensformerne og dermed af teori og praksis. Formålet med at præsentere 

forfatternes genbeskrivelse er også at hente inspiration til det efterfølgende afsnit (6.3), hvor 

forholdet mellem teori og praksis i læreruddannelsen og i lærerprofessionen genbeskrives. 

                                                           
23

 Teori/praksis-forskellen er en ledeforskel, fordi den kan genintroduceres i sig selv på teorisiden.  
24

 Forskellige teorier og praksisser skal snarere forstås som utallige teorier og praksisser, da enhver tænkelig 

handling eller aktivitet kommunikativt kan beskrives teoretisk såvel som praktisk. 



Side 88 af 197 

 

Det videnskabelige system og uddannelsessystemet 
Inden for rammerne af sociologisk systemteori forstås samfundet i dag som et funktionelt, 

differentieret samfund, hvor forskellige systemer varetager hver deres funktion i samfundet. 

Hvert system har sin egen referenceramme og opretholder sig selv via egen kode og egne 

programmer. I genbeskrivelsen af forholdet mellem teori og praksis aktualiserer forfatterne to 

funktionssystemer: det videnskabelige system og uddannelsessystemet. Rammerne for disse to 

systemer er selvsagt forskellige, hvilket nedenstående figur viser: 

Figur 6: Tabel over to samfundssystemer: det videnskabelige system og uddannelsessystemet. Med inspiration fra Qvortrup 
(2003:176-177) 

Koden for det videnskabelige system er sand/usand med teorier og metoder som program. Mediet 

er sandhed, og systemets funktion er at frembringe ny viden og dermed yde ny og relevant viden, 

hvilket frembringes på baggrund af forskningspraksis. 

Koden for uddannelsessystemet er formiddelbar/ikke-formiddelbar med pædagogik og læreplaner 

som program. Mediet kan beskrives som dannelse eller livsforløb, da uddannelsessystemets 

opgave i dag med kravet om livslang læring ikke kun afgrænses til at omfatte barnet eller den 

opvoksende generation, men vedrører hele livsforløbet – fra vugge til grav. Systemets funktion er 

gennem uddannelse at fremme læring, hvilket muliggøres på baggrund af professionsviden. 

Udtrykt lidt populært har de to systemer altså hver deres funktion og dermed hver deres interesser 

og dagsordener. Det, som virker i og for det ene system, virker ikke i og for det andet system, 

hvilket giver anledning til den velkendte metafor om to forskellige verdener: 

For en stor dels vedkommende synes de identificerede problemer i 

uddannelsesforskningen at være kendt inden for rammen af den traditionelle 

skelnen mellem pædagogisk teori og pædagogiske praksis, hvor pædagogiske 
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forskere og pædagogiske professionsudøvere synes at arbejde i forskellige verdener 

(Rasmussen, Kruse et al. 2007:21). 

Her beskrives oplevelsen af de to verdener mellem pædagogiske forskere og pædagogiske 

professionsudøvere fra hvert deres funktionssystem. I næste afsnit (6.3) iagttages en lignende 

oplevelse af to verdener, men inden for det samme system, uddannelsessystemet, hvor oplevelsen 

iagttages mellem lærerstudiet og lærerprofessionen.  

Når funktionssystemerne er grundlæggende forskellige, må de som konsekvens deraf også 

orientere sig forskelligt mod pædagogikken – teoretisk såvel som praktisk. Med det 

systemteoretiske begrebsapparat bliver det for det første tydeligt, at der både må og skal være en 

forskel systemerne imellem. For det andet undgås en hierarkisering af systemerne (og deres teori 

og praksis), da hvert system bidrager med sin egen særlige ydelse og funktion, hvorved de 

forskellige systemer hver især bliver unikke og betydningsfulde for omverdenen. 

Videnskabelig viden, refleksionsviden og praksisviden 
Med udgangspunkt i ovenstående differentiering skelnes mellem uddannelsesforskning i det 

videnskabelige system og pædagogik i uddannelsessystemet. Teori udvikles både i det 

videnskabelige system og i uddannelsessystemet, men som henholdsvis forskningsresultater og 

professions- eller refleksionsviden. Jævnfør Roar Hagen er der tale om refleksionsteori som teori 

om systemet i systemet for systemet (Rasmussen, Kruse et al. 2007:42) I en systemteoretisk optik 

påvises, både hvordan forholdet mellem teori og praksis i pædagogikken fremstilles, og hvordan 

der må skelnes mellem to former for viden: 

Forholdet mellem teori og praksis i pædagogikken fremstiller sig på denne 

baggrund som et forhold mellem systemers funktion, ydelse og refleksionsteori. 

Med den her foreslåede skelnen anerkendes det, at der produceres pædagogisk 

viden i uddannelsessystemet såvel som i det videnskabelige system, men med det 

problem til følge, at videnskabelig viden ikke altid er umiddelbart anvendelig for 

praksis, og at refleksionsteori og praksisviden ikke umiddelbart kan anvendes af 

forskningen, fordi de to former for viden er konstrueret ud fra forskellige 

præmisser, og fordi de tilhører systemer, hvor der gælder forskellige præferencer og 

kriterier (koder) (Rasmussen, Kruse et al. 2007:44). 
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Inden for uddannelsessystemet foretager forfatterne en yderligere skelnen mellem pædagogisk 

refleksionsteori og pædagogisk praksis, hvilket illustreres med nedenstående figur: 

 

Figur 7: Oversigt over uddifferentieringen af pædagogisk refleksionsteori og pædagogisk praksis (Rasmussen, Kruse et al. 
2007:45) 

Denne skelnen fører til en nuancering, hvor uddannelsessystemet tilskrives to koder: 

brugbar/ikke-brugbar under pædagogisk praksis og vejledende/ikke vejledende under pædagogisk 

refleksionsteori. I forlængelse heraf defineres tre forskellige vidensformer: videnskabelig viden, 

refleksionsviden og praksisviden. Videnskabelig pædagogisk viden er frembragt i det 

videnskabelige system gennem uddannelsesforskning. Pædagogisk professionsviden er 

uddannelsessystemets refleksionsteori, hvor pædagogisk praksisviden er uddannelsessystemets 

selvfrembragte subjektive erfaringsviden (Rasmussen, Kruse et al. 2007:11). 

Udover at tydeliggøre, hvordan forholdet mellem teori og praksis kan forstås i pædagogikken, så 

undgår denne tilgang som nævnt også en hierarkisering, hvor den ene vidensform er bedre eller 

finere end den anden. Vidensformerne må respekteres selvstændigt, da de hver især er særlige for 

deres eget system og dermed fri af hinanden. På trods af denne afgrænsning og tilhørsforhold til 

ét system orienterer systemerne sig mod hinanden, dog altid med systemets egne koder. Derfor 

bestemmer pædagogisk praksis selv, om den vil lade sig forstyrre eller ej af 

uddannelsesforskning. I den pædagogiske praksis reflekteres der eksempelvis over, hvorvidt 

undervisningen, og dermed læringen, bliver bedre eller værre, hvis der interveneres på baggrund 

af forskningsresultaterne. Den pædagogiske praksis afgør selv, om det findes rimeligt for eget 

system. Det er med denne tilgang tydeligt, at forskeren og den pædagogiske praktiker har to 

Samfund 

Det 
videnskabelige 

system 

Uddannelses-
forskning  

Sand/usand 

Uddannelses-
systemet  

Pædagogisk 
refleksionsteori 

Vejledende/ikke-
vejledende 

Pædagogisk 
praksis 

Brugbar/ikke-
brugbar 



Side 91 af 197 

 

forskellige opgaver. Hvor forskeren er forpligtet på sandhed med henblik på at generalisere, så er 

praktikeren forpligtet på at stimulere nogen til at lære i en specifik kontekst (Rasmussen, Kruse et 

al. 2007:37). 

Som tidligere nævnt kan det påvises, at der ikke er overensstemmelse mellem lærerstuderendes 

og underviseres forventninger til læreruddannelsen. De lærerstuderende forventer at lære at 

undervise i løbet af uddannelsen, mens underviserne på læreruddannelsen opfatter det som deres 

opgave at lære de studerende at reflektere over undervisning (Laursen 2010; 65). Kan denne 

forskel tolkes som en iagttagelse af ovennævnte uddifferentiering, hvor lærerstuderende som 

kommende lærere netop orienterer sig mod praksisviden, mens undervisere orienterer sig mod 

refleksionsviden? Forskellen på lærerstudiet og lærerprofessionen uddybes i næste afsnit, hvor 

der som nævnt hentes inspiration fra denne systemteoretiske genbeskrivelse af forholdet mellem 

teori og praksis i pædagogikken til at genbeskrive et lignende forhold, dog indenfor det samme 

funktionssystem – uddannelsessystemet. 

6.3 Genbeskrivelse af forholdet mellem teori og praksis på læreuddannelsen 

og i lærerprofessionen 
Dette afsnit præsenterer en systemteoretisk genbeskrivelse af forholdet mellem teori og praksis i 

læreruddannelsen og i lærerprofessionen. Der er således tale om en iagttagelse af to forskellige 

organisationer inden for det samme funktionssystem – uddannelsessystemet. Udgangspunktet for 

genbeskrivelsen er Luhmanns forskelsteori som beskrevet i afsnit 6.1. Uddifferentieringen af 

vidensformer i genbeskrivelsen i afsnit 6.2 inspirerer til at skelne mellem flere forskellige typer af 

teorier og praksisser. 

Formålet med at præsentere denne genbeskrivelse af forholdet mellem teori og praksis i 

læreruddannelsen og i lærerprofessionen deler sig i to. For det første eksemplificeres, hvordan og 

hvorfor teori og praksis i læreruddannelsen altid vil være forskellig fra teori og praksis i 

lærerprofessionen. For det andet eksemplificeres, hvordan det, på trods af denne forskellighed, er 

muligt rent kommunikativt at reducere, ikke at overvinde, gabet mellem teori og praksis, hvor 

uddannelsen opleves som praktisk og professionen som teoretisk. Både uddannelsen og 

professionen er på samme tid både teoretisk og praktisk, og den tvedelte oplevelse kan reduceres 

med teorinær praksis og praksisnær teori. 
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Dette afsnit bidrager til den faglige debat med et nyt forskelsteoretisk bud på forståelsen af teori 

og praksis inden for læreruddannelsen og lærerprofessionen. I denne forståelse iagttages 

didaktiske læremidler som et muligt kommunikativt tema for strukturel kobling mellem teori og 

praksis, hvilket også er et nyt bidrag til debatten. 

Teorier og praksisser 
Inden genbeskrivelsen af forholdet mellem teori og praksis i læreruddannelsen og i 

lærerprofessionen opsummeres kort pointer i det teoretiske afsæt for genbeskrivelsen.  

En forskelsteoretisk tilgang til teori-praksis-problematikken falder som påvist indenfor et 

kommunikationsteoretisk perspektiv, hvilket medfører, at den velkendte dikotomi mellem teori 

og praksis overvindes. Ydermere er det beskrevet, hvordan forskellen mellem teori og praksis er 

en konstruktion af en iagttagers verden, hvorfor forholdet mellem teori og praksis kun kan 

iagttages gennem en teoretisk refleksion. Forskellige samfundssystemer har forskellige funktioner 

og orienterer sig, som det ses i ovenstående genbeskrivelse, forskelligt efter pædagogisk teori og 

praksis. Lignende gør sig også gældende for forskellige organisationer inden for det samme 

funktionssystem, hvilket eksemplificeres i det følgende. 

I tråd med ovenstående bliver det muligt at beskrive forskellige typer af teorier og forskellige 

typer af praksisser. Læreruddannelsen og lærerprofessionen er knyttet til det samme 

samfundssystem og har således uddannelse som deres fælles funktion, men de er to forskellige 

organisationer med hver deres mål og midler. 

Formålet med læreruddannelsen
25

 er at uddanne de studerende til at kunne varetage 

lærerprofessionen efter endt studie. Det formål søger man at nå med en vekseluddannelse, hvor 

de studerende både modtager undervisning på uddannelsesstedet og i praktikken, der 

gennemføres i folkeskolen eller andre relevante uddannelsesinstitutioner. Uddannelsen er udover 

praktikken struktureret med både linjefag og pædagogiske fag.  

Formålet med folkeskolen er, jævnfør formålsbeskrivelsen, at give eleverne kundskaber og 

færdigheder, der blandt andet skal forberede dem til videre uddannelse og give dem lyst til at lære 

mere (Undervisningsministeriet 2014:§1). Lærerne påtager sig som de professionelle denne 
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 Formålet med en professionsbacheloreksamen er også at kvalificere til efterfølgende at søge ind på en 

kandidatuddannelse. 
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opgave og arbejder på at lære alle elever mest muligt under hensyntagen til både deres personlige 

forudsætninger, sociale trivsel og udvikling. 

Selv med disse to meget korte formålsbeskrivelser er det tydeligt, at der må og skal være forskel 

på læreruddannelsen og lærerprofessionen, hvilket også er beskrevet i afsnit 4.1 Kobling af 

uddannelse og profession. Organisationernes forskelligheder medfører blandt andet, at de 

orienterer sig forskelligt mod pædagogisk teori og praksis, og med flere forskellige orienteringer 

bliver det nødvendigt at genbeskrive forholdet mellem teori og praksis med teorier og praksisser. 

Deres forskellige teorier og praksisser er afbildet i nedenstående figur og efterfølgende udfoldet. 

 Teori Praksis 

Læreruddannelsen  

– den studerende 

Studieteori  

Skoleteori 

Studiepraksis  

Lærerprofessionen 

 – den professionelle 

Skoleteori Skolepraksis 

Figur 8: Uddifferentiering af teori og praksis i læreruddannelsen og lærerprofessionen 

Den studerende har en studiepraksis, der i grove træk kan beskrives som en, der modtager 

undervisning, arbejder i studiegrupper, læser og skriver opgaver, går til eksamen, og 

vedkommendes indsats bliver løbende vurderet og bedømt både i praktikken og på 

uddannelsesstedet. Denne praksis er meget ulig den professionelle lærers praksis, hvis 

kerneopgave er at undervise, mægle i konflikter, udarbejde elevplaner, lave indstillinger til 

PPR
26

, vælge-udvikle-anvende læremidler, binde snørebånd, afholde møder og samarbejde med 

forældre m.m. 

Den studerende orienterer sig mod studieteori, viden, der er relateret til det at studere, 

eksempelvis akademisk skrivning, men også mod skoleteori, der dækker over læringsteori, 

sprogtilegnelsesteori, talforståelse, genrekendskab, virksomhedsteori, udviklingsteori, almen- og 

fagdidaktik etc. Den professionelle lærer orienterer sig ikke længere mod studieteori, men 

orienterer sig ligesom den studerende mod skoleteori.  

Der er altså flere forskelle end ligheder mellem den studerendes orientering mod teori og praksis 

og professionsudøverens orientering mod teori og praksis. Selvom lærerstuderende ofte oplever 
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uddannelsen og professionen som to verdener, der er svære at forene, så hverken kan eller skal de 

beskrevne forskelle elimineres, for de er nødvendige vilkår, hvis de to organisationer hver især 

skal opretholde deres dagsorden og derigennem leve op til deres formål. Vilkårene skal snarere 

tematiseres i undervisningen på læreruddannelsen, så de studerende får forståelse for forskellene 

mellem den uddannelse, som de er ved at gennemføre, og den profession, som de efterfølgende 

skal bestride. Denne forståelse opnås eksempelvis ved at iagttage teori-praksis-problematikken i 

lyset af Luhmanns uddifferentierede samfundsteori. Derigennem bliver det tydeligt, at der 

nødvendigvis må være flere typer af praksisser og flere typer af teorier på spil. Hvilken type teori 

eller praksis, der er på spil, afgøres af kommunikationen, hvilket jeg vender tilbage til. 

At lærerstuderende skal forstå uddannelsen og professionens forskellige vilkår står ikke i 

modsætning til, at de samtidig skal prøve at koble teori og praksis, forstået som netop 

uddannelsen og professionen. Som sagt hverken kan eller skal forskellene elimineres, men 

kommunikationen på læreruddannelsen skal have både teoretisk og praktisk relevans for 

lærerprofessionen, så de studerende i mindre grad oplever to uforenelige verdener. Med andre ord 

skal gabet mellem teori og praksis reduceres. Men som beskrevet eksisterer forholdet mellem 

teori og praksis ikke ontologisk. Forholdet er et resultat af en iagttagers iagttagelse eller 

fortolkning. Derfor er det upræcist at tale om et gab mellem teori og praksis, for der er snarere 

tale om et gab eller en uoverensstemmelse mellem teorier om teori og praksis. Wilfred Carr 

(1986) mener, at der er tale om rivaliserende teorier om, hvordan praksis skal forstås, og 

eksemplificerer dette med praktikeren, der læser en teoretisk fortolkning af hendes handlinger, 

som er helt anderledes end hendes egen fortolkning. Han beskriver, at ligesom praksis ikke kan 

finde sted uden, at praktikeren tænker over sin praksis, så kan teoretikeren heller ikke observere 

praktikerens praksis på en teorineutral måde (Carr 1986:179). Selvom Carrs beskrivelse 

tydeliggør den væsentlige pointe, at der ikke eksisterer noget gab mellem teori og praksis, men 

mellem teorier om, hvordan praksis skal forstås, så er det ikke uproblematisk at skelne mellem 

praktikeren på den ene side og teoretikeren på den anden side. Alle professioner, erhverv eller 

aktiviteter kan beskrives både teoretisk og praktisk, det afgør kommunikationen. Inden for 

pædagogikken beskrives, med henvisning til aktørteori, læreren ofte som praktikeren og 

forskeren som teoretikeren. Denne skelnen kan føre til misforståelser og et unuanceret blik på 

deres professioner. Den professionelle lærer arbejder ikke kun praktisk, men også teoretisk. 

Forskeren er nok teoretisk, men har også sin egen praksis, der i sagens natur er forskellig fra 
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lærerens – og alle andres praksis. Hvis eksempelvis læreren sættes i bås (både af sig selv og 

andre) som praktiker, vil det nødvendigvis have betydning for hans/hendes selvopfattelse, og 

lærerprofessionens teori vil muligvis blive nedprioriteret eller underkendt til fordel for 

professionens praksis.  

Alle professioner, erhverv eller aktiviteter kan iagttages og italesættes både teoretisk og praktisk. 

Det betyder ikke, at nogle uddannelser eller professioner ikke kan betragtes som mere praktiske 

eller teoretiske end andre. For at nuancere dette henvises til Kvernbekks begreb om stærke og 

svage teorier og praksisser, om end hun relaterer begrebet til teorier (Kvernbekk 2006:92), så 

relateres forestillingen om det stærke/svage her til en profession eller et erhverv. Murererhvervet 

betragtes eksempelvis overvejende som et praktisk håndværk, om end det kan italesættes 

teoretisk. Der er derfor tale om et erhverv med en umiddelbar stærk praksis og svag teori. Det 

omvendte er tilfældet med eksempelvis forskeren, der umiddelbart har en stærk teori og svag 

praksis. Det er imidlertid ikke ligetil at beskrive alle professioner som overvejende stærke eller 

svage. En kirurg kan eksempelvis betragtes som en håndværker, der ikke skærer i træ, men i kød 

og knogler, hvilket kræver en praktisk færdighed. Samtidig udføres denne praktiske færdighed på 

baggrund af teorier om den menneskelige anatomi og fysiologi. Kirurgen adskiller sig fra 

mureren og forskeren ved at have både en stærk teori og en stærk praksis.  

Selv om en profession eller et erhverv ofte kan betragtes som overvejende praktisk eller teoretisk, 

er det en unuanceret tilgang at opdele roller i teoretiske eller praktiske. Den professionelle lærer 

arbejder som nævnt både praktisk og teoretisk. Inden for pædagogikken skelnes ofte mellem et 

hvordan og et hvorfor, hvor hvordan henviser til konkrete metoder. Eksempelvis hvordan 

undervisningen gennemføres, hvilke metoder og organisationsformer anvendes? Hvorfor henviser 

til de bagvedliggende begrundelser, der er for at gennemføre undervisningen på den valgte måde, 

altså teoretiske, faglige og didaktiske, overvejelser. Det er således kommunikationen, eller måden 

der spørges ind til lærerprofessionen på, der er afgørende for, hvorvidt professionen fremstår 

praktisk eller teoretisk, og den professionelle lærer kan tematisere professionen både teoretisk og 

praktisk. 

Teorinær praksis og praksisnær teori 
Når kommunikationen er afgørende, så er det med andre ord temaet i kommunikationen, der er 

afgørende for, om den teoretiske eller praktiske dimension iagttages. Spørgsmålet om 

kommunikationstemaet er et spørgsmål om, hvad der kommunikeres – altså sagsdimensionen. 
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For at reducere gabet eller uoverensstemmelsen mellem teorier om teori og praksis er det 

nødvendigt at iagttage temaet for kommunikationen – her undervisningen på læreruddannelsen – 

da temaet har afgørende betydning for hvilken dimension, der iagttages, den teoretiske eller den 

praktiske. Kommunikationstemaet betinger med andre ord hvilken type praksis eller hvilken type 

teori, der iagttages. 

Hvis undervisning betragtes som kommunikation, så kan både teori og praksis tematiseres i 

kommunikationen, det afgøres af det valgte tema for kommunikationen. Når man på 

læreruddannelsen ønsker at koble teori og praksis, må kommunikationstemaet, eller 

undervisningens indhold, afspejle dette ønske. Af to grunde kan læreruddannelsen ikke overtage 

lærerprofessionens praksis. For det første er læreruddannelsen og lærerprofessionen som 

beskrevet to forskellige organisationer med hver deres mål og midler, der er nødvendige for at 

opretholde dem begge. De hverken kan eller skal være ens. For det andet er det kun muligt at 

reflektere teoretisk over praksis, hvis praksis kan kopieres, hvilket ikke er tilfældet her. 

Ønsket om at koble læreruddannelsens teori med lærerprofessionens praksis kan i lyset af 

ovenstående kun opfyldes ved at teoretisere over lærerens skolepraksis. I så fald suppleres den 

forrige figur: 

 Teori Praksis 

Læreruddannelsen  

– den studerende 

Studieteori  

Skoleteori 

Skolepraksis 

Studiepraksis  

Lærerprofessionen 

 – den professionelle 

Skoleteori Skolepraksis 

Figur 9: Uddifferentiering af teori og praksis i læreruddannelsen og lærerprofessionen – skolepraksis tilføjet 
læreruddannelsens teori og ikke læreruddannelsens praksis 

Denne supplering understreger, at man på læreruddannelsen kun har mulighed for at teoretisere 

over lærerprofessionens praksis, ikke gennemføre den. Skolepraksis kan aldrig blive en praksis på 

læreruddannelsen, men på læreruddannelsen kan der via kritiske og analytiske refleksioner 

teoretiseres over skolepraksis. 

Teoretisering på uddannelsen over professionens praksis er relevant for alle 

professionsuddannelser – ikke kun læreruddannelsen. Læreruddannelsen er dog karakteriseret ved 

en særlig form for dobbelthed, hvor underviseren ikke bare skal undervise, men faktisk undervise 
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i undervisning. Den studerende skal ikke bare modtage undervisning, men faktisk modtage 

undervisning med henblik på selv at undervise. Med andre ord skal både underviser og 

studerende betragte de studerende som kommende lærere og ikke kun som studerende (Werler 

2008:14-15). Denne dobbelthed afkræver et særligt blik på uddannelsens indhold og form, hvor 

kommunikationen må orientere sig både mod studieteori, skoleteori og skolepraksis, som de 

kommende lærere skal bestride. Det forudsætter med andre ord en praksisnær teori, hvor 

undervisere på uddannelsesstedet tematiserer emner eller opgaver fra lærerprofessionen og ikke 

kun underviser i teorier for teoriernes egen skyld. Et norsk studie (Solstad 2010) viser, at det på 

lignende vis er nødvendigt med teorinær praksis, hvis studerende skal knytte teori og kritisk 

refleksion til praksiserfaringer. Studiet viser, at studerende over tid, efter flere praktikperioder, 

ser en større sammenhæng mellem teori og praksis. Mens teori giver grundlag for at analysere 

praksis, så giver praksis ”knagger til å henge teorien på” (Solstad 2010:215). Praktiklærerne 

spiller en afgørende rolle for, hvorvidt de studerende oplever, at teoretisk viden tilegnet på 

læreruddannelsesstedet kan kvalificere deres refleksioner over praksis. Mange af de studerende, 

ikke alle, savner en stærkere teoritilknytning fra praktiklærernes side (Solstad 2010:215). 

Hvad og hvordan der kommunikeres på læreruddannelsen, både på uddannelsesstedet og i 

praktikken, er afgørende for at styrke de studerendes muligheder for at koble teori og praksis. Det 

forudsætter både teoretisering over et praksisnært tema på uddannelsesstedet og teorinær praksis i 

praktikken, hvor praktiklærer og studerende knytter teori til deres praksis. I afhandlingen her 

iagttages didaktiske læremidler som et konstruktivt bud på et kommunikativt tema, der både kan 

fremme praksisnær teori og teorinær praksis. Andre temaer er mulige, men fordelen ved at 

tematisere didaktiske læremidler er, at de på grund af deres dobbelte diskurs, faglig og didaktisk, 

også styrker de studerendes mulighed for at koble uddannelsens fagområder indbyrdes
27

. 

6.4 Opsummering 
I forrige kapitel er det påvist, at teorier om teori og praksis falder ud i en velkendt dikotomi, hvis 

teorierne tager afsæt i et handlingsteoretisk perspektiv. I dette kapitel er det påvist, at denne 

dikotomi kan overvindes med en forskelsteoretisk teori om teori og praksis, der tager afsæt i et 

kommunikationsteoretisk perspektiv. Overvindelsen af dikotomien er kun én konsekvens af en 

systemteoretisk iagttagelse af teori-praksis-problematikken. Flere konsekvenser, der alle relaterer 

sig til hinanden, skal opsummeres her. 

                                                           
27

 Udfoldet i kap. 4 Didaktiske læremidler som kommunikativt tema for strukturel kobling. 
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Når forholdet mellem teori og praksis iagttages forskelsteoretisk, så reduceres kompleksiteten, og 

det bliver tydeligt, at forholdet kun kan iagttages som en teoretisk refleksion. Det betyder, at 

forholdet mellem teori og praksis både adskilles og sammenholdes af teori, hvorfor praksis kun 

kan betragtes fra teorisiden. Forholdet mellem teori og praksis findes ikke ontologisk, men er et 

resultat af en iagttagers iagttagelse, hvilket betyder, at der alt efter iagttagerperspektivet kan 

konstrueres flere typer af teorier og praksisser. I et komplekst og uddifferentieret samfund 

orienterer systemer sig forskelligt mod pædagogisk teori og praksis, hvilket betyder, at 

vidensformer kan uddifferentieres. På trods af at læreruddannelsen og skolen med 

lærerprofessionen begge er knyttet til uddannelsessystemet og derfor har uddannelse som deres 

funktion, så orienterer de sig forskelligt mod teori og praksis. Deres forskelligheder er 

nødvendige vilkår for begge organisationers opretholdelse, men for at styrke de studerendes 

mulighed for at koble uddannelsen og professionen er praksisnær teori og teorinær praksis 

forudsætninger. Både undervisning og praktik iagttages som kommunikation, og temaet for 

kommunikationen er afgørende for, hvorvidt de studerende tilbydes en mulighed for at koble teori 

og praksis. Didaktiske læremidler iagttages i afhandlingen her som et muligt tema for strukturel 

kobling på grund af deres praksistilknytning. På grund af deres dobbelte diskurs, faglig og 

didaktisk, kan de ydermere fungere som et muligt tema for strukturel kobling af uddannelsens 

fagområder, linjefag, pædagogiske fag og praktik indbyrdes. 

Med dette kapitel har afhandlingen bidraget med en teoretisk udredning af forholdet mellem teori 

og praksis i en systemteoretisk forskelsoptik. Afhandlingen bidrager også med en empirisk 

undersøgelse af, om og hvordan didaktiske læremidler indgår som indhold i undervisningen på 

læreruddannelsen. Metoderammen for denne undersøgelse præsenteres i næste kapitel. 
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7.0 Undersøgelsens metoderamme 
Dette kapitel præsenterer afhandlingens metode. Der redegøres for den valgte metode

28
 til både 

indsamling af data og efterfølgende analyse af data. Formålet med kapitlet er at forklare 

processen fra undersøgelsesdesign til forskningsresultater for derved at skabe gennemsigtighed i, 

hvordan resultaterne er fremkommet.  

Kapitlet inddeles i fire afsnit: radikalisering af hermeneutikken, det systemteoretiske interview, 

begrundelse for valg af metode og interviewundersøgelsen. De tre første afsnit forklarer og 

begrunder den valgte metode. Fjerde og sidste afsnit præsenterer metodologiske overvejelser i 

forbindelse med selve interviewundersøgelsen. Det sidste afsnit struktureres i syv underafsnit: 

tematisering, design, gennemførelse, transskribering, analyse, validering og rapportering. 

7.1 Radikalisering af hermeneutikken 
Den valgte metode er udviklet inden for den hermeneutiske tradition af Rasmussen i forbindelse 

med en interviewundersøgelse af Lærerens konstruktion af sig selv som lærer (Rasmussen 2004). 

Erkendelsesteoretisk falder metoden inden for den operative konstruktivisme og kan bedst 

”karakteriseres som en radikalisering af hermeneutikken” (Rasmussen 2004:322). I 

radikaliseringen ligger en afstandtagen fra ontologiske forestillinger. Ontologi er læren om det 

værende, og den ontologisk orienterede videnskab spørger derfor ind til, hvad der eksisterer. Den 

epistemologiske videnskab, som den radikale hermeneutik, spørger ind til, hvordan – den de-

ontologiserer (Åkerstrøm Andersen 1999:13-14). 

Fra denne position er adgang til verden kun mulig som et resultat af en iagttagelse, der gives ikke 

en iagttageruafhængig verden
29

. En iagttagelse er en operation, der markerer en forskel og gør det 

muligt at beskrive én genstand og ikke en anden eller at adskille to ting fra hinanden. Det er 

iagttageren, her forskeren, selv, der bestemmer selve adskillelsen og sætter grænsen mellem det 

ene og det andet – det aktuelle og det mulige. En iagttagelse er allerede en fortolkning, og det 

giver derfor ikke mening at skelne mellem disse to begreber, da enhver tolkning indebærer en 

iagttagelse. 

                                                           
28

 I metodekapitlet anvendes både begrebet metode og begrebet strategi. Metoden er overordnet strategien, forstået 

på den måde at der inden for metoden – her den radikale hermeneutik – er flere mulige strategier. Her er 

fokusgruppeinterviewet valgt som strategi. 
29

 Der understreges, at bevidstheden ikke har adgang til verden, hvorfor distinktionen mellem teori/empiri erstattes af 

distinktionen mellem teori/metode. 
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Den udvalgte metode er struktureret i tre trin: 

1. trin, der udgør den empiriske konstruktion, hvor ’virkeligheden’, som den er konstrueret 

af en iagttager gennem iagttagelser af iagttagelser på baggrund af udvalgte 

forskerforskelle, bliver tilgængelig. 

2. trin, der udgør den hypotetiske konstruktion, hvor de udsagn, der falder inden for de 

valgte forskerforskelle, ekstraheres og gøres til genstand for fortolkning. Der foretages 

endnu en iagttagelse, hvor udsagnene tilskrives forskelle af forskeren. 

3. trin, hvor det på grundlag af de tilskrevne forskelle bliver muligt at kondensere temaer 

(Rasmussen 2004:344). 

 Efterfølgende uddybes de enkelte analysetrin.  

Analysetrin nr. 1: Empirisk konstruktion 
Den empiriske konstruktion er metodens 1. trin. Formålet her er at gøre en del af virkeligheden til 

genstand for fortolkning og analyse. I en systemteoretisk optik kan man ikke nå virkeligheden, 

som den er. Virkeligheden kan kun gøres tilgængelig gennem iagttagelse af en iagttager, der via 

forskelle skelner og betegner noget og ikke noget andet. Derved konstrueres virkeligheden som 

en iagttagelse eller operation. Deraf benævnelsen af analysens 1. trin: empirisk konstruktion. 

Forskelle først. I denne metode afkræves, for at kunne skelne, først en eller flere forskelle. 

Forskellene udvælges og begrundes af forskeren. Disse forskelle har afgørende betydning, da de 

for det første udgør temaet i interviewet – sagsdimensionen. For det andet er forskellene grundlag 

for kommende iagttagelser af iagttagelser. Rasmussen strukturerer interviewguiden på baggrund 

af sine valgte forskelle: opgaver, krav, kvalifikation /kompetence og forandring (Rasmussen 

2004:130-131).  

Både samtalen i interaktionen og de efterfølgende transskriberede interviews forstås i et 

systemteoretisk perspektiv som kommunikation. Da kommunikation som bekendt opretholder 

sociale systemer, bliver teksterne en social hændelse. De transskriberede interview skal forstås 

som en tekstformrig version af kommunikation mellem informant og interviewer, og som 

kommunikation kan de ikke tilskrives bevidstheden, men kun som noget, der iagttages som 

kommunikation (Rasmussen 2004:339). 
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Når interviewene foreligger i tekstform, kan der foretages en iagttagelse af anden orden. 

Iagttagelsen på første analysetrin reducerer tekstens kompleksitet. Kun de udsagn, der falder 

inden for de aktuelle forskerforskelle, betegnes og ekstraheres fra den samlede tekstmængde. 

Man kan sige, at teksten hermed reduceres, men i analyseøjemed er der snarere tale om, at den 

styrkes eller gøres stærkere (Miles, Huberman et al. 2014:12). Fokus på relevante udsagn 

skærpes, og denne ’ommøblering’ af udsagn er en empirisk konstruktion eller med andre ord en 

iagttagelse af første orden. Det er hvad-udsagn, der svarer på, hvad teksten fremsiger om de 

udvalgte forskerforskelle.  

Den empiriske konstruktion er en forstående læsning eller deskription, hvilket understreger, at 

empiri ikke må forveksles med virkeligheden, da en iagttaget virkelighed ikke er virkeligheden 

som sådan, men en konstrueret virkelighed. 

Analysetrin nr. 2: Hypotetisk konstruktion#1 
Den hypotetiske konstruktion er analysemetodens 2. trin. Formålet her er på baggrund af de 

ekstraherede udsagn fra 1. analysetrin at tilskrive disse udsagn forskelle. Forskelle, der sættes af 

forskeren. Med andre ord kan man sige, at den konstruerede empiri iagttages med henblik på at 

fremanalysere, hvilke forskelle informanterne har anvendt i deres iagttagelse af den pågældende 

forskerforskel. Der er således tale om iagttagelse af anden orden. Gennem denne hypotetiske 

konstruktion gives der mulighed for at få forståelse-for-hvad-udsagn: Hvad har informanterne 

egentlig sagt om den pågældende forskerforskel. 

Analysetrin nr. 3: Hypotetisk konstruktion#2 
På analysemetodens 3. trin foretages sammenligninger og kondenseres temaer. Disse 

sammenligninger og kondenseringer foregår også på niveauet for hypotetiske konstruktioner. Der 

er således tale om hypotetiske konstruktioner på baggrund af hypotetiske konstruktioner. De 

kondenserede temaer præsenterer analysens resultater eller dens mening. Meningsbegrebet 

uddybes i afsnit 7.3, hvor valg af metode begrundes. 

7.2 Det systemteoretiske interview 
Det kvalitative forskningsinterview er en udbredt metode inden for især human- og 

socialvidenskaberne, men anvendes også inden for naturvidenskabelige områder (Brinkmann and 

Tanggard 2010). Kvalitativ forskning søger at forstå fænomener og oplevelser, den går i dybden 

og fremhæver relevante mønstre og temaer. Den generaliserer ikke som den kvantitative 

forskning, der går i bredden og søger at forklare. 
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Interviewet som forskningsmetode kan iagttages fra forskellige perspektiver eller paradigmer. 

Fænomenologisk orienterede forskere søger beskrivelser af, hvordan bestemte fænomener 

opleves, mens socialkonstruktionister og diskursanalytikere er optaget af, hvordan fænomener 

italesættes. Hvordan forskningsinterviewet defineres som metode afgøres, som enhver tolkning, 

af en iagttager.  

I et systemteoretisk perspektiv må interviewets status præciseres så det forholder sig til de 

epistemologiske konsekvenser og det systemteoretiske iagttagelsesprogram (la Cour, Knudsen et 

al. 2006). Ifølge Luhmann er al videnskab som udgangspunkt en iagttagelse af andres 

iagttagelser, og når videnskab forstås som en særlig iagttagelsesform, opgives enhver forestilling 

om, at virkeligheden kommer til os. Der er ingen vej uden om iagttagelsen, og virkeligheden kan 

heller ikke fortælle ud fra hvilke distinktioner, altså hvordan, den gerne vil iagttages. Derfor 

fremstår forskningsgenstanden, her de transskriberede interview, som et produkt af iagttagelsen 

af anden orden, min iagttagelse af de lærerstuderendes iagttagelse (la Cour, Knudsen et al. 

2006:3). 

Metodebegrebet må udvikles med udgangspunkt i iagttagelsesbegrebet, så det medreflekterer 

interviewet som iagttagelse, der står i sin egen ret. Denne udvikling optegner fire metodiske 

spørgsmål: 

1. Interviewet som iagttagelse: Hvordan konstrueres førsteordensiagttagelsen (genstanden), 

det vil sige, hvilke data og former for datagenerering er mest velegnet?  

2. Interviewmetoden som medskaber: Hvordan fremprovokerer interviewsituationen 

fænomenet?  

3. Interviewmetoden som informationskilde: Hvilke iagttagelser gøres i særdeleshed til 

genstand for iagttagelse?  

4. Interviewmetoden som irritation: Hvordan lader metoden fænomenet yde modstand? 

 (la Cour, Knudsen et al. 2006:6) 

Disse spørgsmål er vigtige, da man bl.a. ikke kan diskutere valg af metode uafhængigt af den 

analysestrategi, der ligger til grund for iagttagelsen af anden orden. Det systemteoretiske 

interview forstås som et system, hvis funktion det er at iagttage andres iagttagelser. Interviewet er 

et selvrefererende interaktionssystem, ofte det mest simple, hvor to personer skelner mellem os-

to/resten af verden. Samtalens tema eller genstand bliver interaktionens omverden, og det er en 
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illusion at tro, at det er muligt at indleve sig i eller afdække temaet eller genstanden. Interviewet 

som system er hverken genstanden selv eller det videnskabelige blik. For det første er det, der 

tales frem, ikke den interviewede selv, men et tema i omverdenen, og for det andet er det først 

efterfølgende muligt at iagttage, hvordan interviewet iagttager. Interviewets styrke ligger i, at det 

kan iagttage mundtlig kommunikation, og det er interviewerens ansvar at gøre kommunikation til 

tema i interviewet. 

Ovenstående betyder, at når man tolker et interview, iagttager man et interaktionssystem, der 

iagttager iagttagelser. Interviewet er ikke selve genstanden og fremstår heller ikke som en 

afspejling af realiteten. Det tvinger fortolkeren eller iagttageren til at rette opmærksomhed mod 

den forskel, der ligger til grund for aflæsningen af interviewet, dvs.”… hvordan omsætningen af 

interviewets information til analyserelevante data finder sted”(la Cour, Knudsen et al. 2006:11). 

Det systemteoretiske interview tager afsæt i det kvalitative forskningsinterview, men i et 

systemteoretisk perspektiv, hvor den radikale konstruktivistiske hermeneutik medfører 

epistemologiske konsekvenser, adskiller det systemteoretiske interview sig på afgørende områder 

fra det kvalitative forskningsinterview.  

Det traditionelle forskningsinterview, som det beskrives i Interview: en introduktion til det 

kvalitative forskningsinterview af Kvale (2004), skulle give mulighed for at få adgang til og 

beskrive den daglige livsverden, da der via interviewet gives adgang til menneskers bevidsthed, 

for hvilken ting, begivenheder og personer træder frem på særlig vis (Kvale 2004:62-63). Det står 

i modsætning til forståelsen af, at viden bliver skabt og produceret af intervieweren og den 

interviewede i fællesskab (Kvale 2004:158), hvilket til gengæld er i tråd med den 

systemteoretiske forståelse.  

De traditionelle metodekrav: eksplorative spørgsmål, udvisning af empati, afprøvning af 

fortolkninger osv., adskiller ikke det systemteoretiske interview fra det kvalitative interview. Den 

videnskabelige iagttagelsesform – iagttagelse af anden orden – er den væsentligste forskel. I det 

kvalitative interview mangler analysestrategiske overvejelser i erkendelse af, at interviewet er en 

iagttagelse, der får virkeligheden til at fremstå på en særlig måde (la Cour, Knudsen et al. 

2006:8). I det systemteoretiske perspektiv erkendes interviewet netop som erkendelse. 
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7.3 Begrundelse for valg af metode 
Ovenfor er den valgte metode beskrevet og herefter følger en begrundelse for at vælge den 

radikale hermeneutik, der erkendelsesteoretisk falder inden for den operative konstruktivisme. 

Begrundelsen for at vælge ovenstående metode er, at den operative radikale hermeneutik 

efterkommer væsentlige krav, som afhandlingens systemteoretiske ramme sætter. Det er krav om 

afstandtagen fra bl.a. ontologiske illusioner og krav om kompleksitetshåndtering, hvilket udfoldes 

i dette afsnit.  

Metoden tager som skrevet afstand fra en række illusioner. For det første er der ingen 

korrespondens mellem begreb og virkelighed, da verden ikke gives uafhængigt af en iagttager, og 

der findes således ingen privilegeret iagttagelsesposition, da iagttageren selv er en del af det, som 

iagttages. For det andet er det ikke muligt at opnå universelle udsagn om verden, da det udsagte 

kun vedrører det udsnit, som iagttages, og da det udsagte derudover er kontingent. For det tredje 

affejes illusionen om intersubjektivitet som sandhedskriterium. At mange er enige om noget, 

betyder ikke, at det nødvendigvis er sandt.  

Udover at tage afstand fra ovenstående illusioner, så tager den operative radikale hermeneutik 

også højde for samfundets kompleksitetsproblematik. Her bliver meningsbegrebet væsentligt, da 

mening er en måde at håndtere kompleksitet på (Luhmann 1990:84). Undervejs i analysen er 

metoden med til at håndtere analysens kompleksitet og afslutningsvis kondensere analysens 

resultater eller dens mening. Mening er i systemteoretisk forstand ikke noget, der findes, mening 

må jævnfør den epistemologisk orienterede videnskabsteori opfindes.  

Inden for den operative konstruktivisme er adgang til omverdenen som beskrevet kun mulig som 

et resultat af en iagttagelse, der allerede er en fortolkning. Hvordan bliver det så muligt at opfinde 

mening? Luhmann baserer sin teori på en enhed af en forskel og understreger, at der skal en 

forskel til at iagttage en forskel. Dermed tydeliggøres, at en forskel indebærer ikke bare to, men 

tre størrelser: det aktualiserede på indersiden af formen (1), det mulige på ydersiden af formen (2) 

og selve formen(3), der adskiller de to sider. ”Med mening forstås den fortløbende proces af 

differencen mellem aktualitet og mulighed. Mening er således en selvreferentiel hændelse: 

mening henviser hele tiden til ny mening og ikke til ikke-mening” (Kneer and Nassehi 2004:84). 

I denne forståelse konstrueres mening som grænsen eller forbindelsen mellem det aktuelle og det 

mulige. Mening er en bestemt måde at forholde sig på, hvor opmærksomheden rettes mod én 
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mulighed blandt flere, og hvor det aktuelle får mening (Rasmussen 2004:333). Dermed er mening 

ikke en kvalitet ved verden som sådan, men produkt af iagttagelsesoperationer, der er afhængige 

af forskelle (Luhmann 2000:99). Meningsbegrebet bliver dermed medie for iagttagelser, der er 

afhængige af forskelle. 

Metoden er anvendt i en række lignende forskningsprojekter (Keiding 2003; Kirkegaard 2007; 

Fryd 2010) og af Thomas Albrectsen (2011), der sammenligner metoden med Bohnsacks (2007) 

dokumentariske metode, der også er tredelt med fokus på en kommunikativ fremstilling af 

mening og en overgang fra hvad- til hvordanspørgsmål. 

For kort at opsummere er den radikale hermeneutik valgt som metode, fordi den tager højde for 

kompleksitet, tager afstand fra ontologiske illusioner, og fordi metoden med sin struktur og sit 

forskelsapparat gør det muligt at komme frem til metodisk kontrollerede udsagn om 

meningsindholdet i tekster. Som konsekvens af systemteoriens iagttagelsesprogram må den 

valgte metode iagttage interviewet i anden orden, hvilket den radikale hermeneutik tydeligt gør.  

7.4 Interviewundersøgelsen 
Afhandlingens metoderamme er ovenfor beskrevet og begrundet. I det følgende redegøres for 

metodologiske overvejelser i forbindelse med afhandlingens forskningsproces, der er inspireret af 

den radikale hermeneutik, tretrinsanalysen og det systemteoretiske interview. Formålet med at 

præsentere metoden for den samlede forskningsproces er at skabe gennemsigtighed fra 

udvælgelse af forskerforskelle over interviewguide via transskriptioner til meningskondensering 

af temaer.  

Med inspiration fra Kvale, der opstiller syv stadier
30

 for det kvalitative forskningsinterview 

(Kvale 2004:95), redegøres i det følgende for hver enkelt stadie. Afsnittet struktureres derfor i 

følgende underafsnit: tematisering, design, gennemførelse, transskribering, analyse, validering og 

rapportering. 

7.4.1 Tematisering 
Her afklares undersøgelsens hvad og hvorfor, der må gå forud for spørgsmålet om hvordan – 

altså undersøgelsens metode. For afhandlingen her er temaet – spørgsmålet om hvad – overordnet 

forholdet mellem teori og praksis på læreruddannelsen. Det er således indenfor dette emne, at der 
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 Kvales bog er siden 1997 udkommet i flere udgaver, men beskrivelsen af ’syv faser i en interviewundersøgelse’ 

fastholdes i dem alle. 
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finder en selektionstvang sted. Der må vælges en sagsdimension, og mit valg falder på at 

undersøge, om og hvordan didaktiske læremidler tematiseres i læreruddannelsen, med fokus på 

om tematiseringen bidrager til strukturel kobling mellem teori og praksis. Her udfolder jeg ikke, 

hvorfor valget falder på didaktiske læremidler, da afhandlingens kapitel 4 begrunder, hvorfor det 

er relevant at iagttage didaktiske læremidler som indhold i læreruddannelsen, hvor forholdet 

mellem teori og praksis beskrives som en væsentlig udfordring.  

7.4.2 Design 
Her beskrives undersøgelsens design med det formål at opnå den tilsigtede viden. Her spørges 

hvordan, og der udvikles en strategi eller et design til at få svar på det, der spørges om. Hvordan 

kan jeg finde ud af, om og hvordan didaktiske læremidler indgår som indhold i undervisningen? 

Som indledende iagttagelse læses bekendtgørelsen for læreruddannelsen med det formål at 

iagttage, om det er et kollektivt bindende krav at inddrage didaktiske læremidler i undervisningen 

(afsnit 8.1.1).  

Derfra er det en mulig vej, for at opnå den tilsigtede viden, at interviewe undervisere på 

læreruddannelsen og spørge ind til, om og hvordan de inddrager didaktiske læremidler som 

indhold i deres undervisning. Dette blev forsøgt, da jeg i begyndelsen af 2012 tog kontakt til 

uddannelseslederen ved Læreruddannelsen i Århus i håb om at etablere kontakt til undervisere i 

fagene dansk og almen didaktik. Han var positivt indstillet over for projektet, men de relevante 

undervisere meldte fra grundet tidspres. 

En anden mulig vej for at opnå den tilsigtede viden er at interviewe studerende på 

læreruddannelsen. De kan beskrive, om og i så fald hvordan didaktiske læremidler er indgået i 

den undervisning, de har modtaget. Der er naturligvis forskel på studerende- og 

underviserperspektiv, hvilket kan beskrives med begreberne om ’delivered curriculum’ og 

’received curriculum’ (Gudmundsdottír 1990). At en studerende eksempelvis ikke oplever, at 

underviseren har inddraget didaktiske læremidler på en praksisnær måde, er ikke nødvendigvis 

ensbetydende med, at underviseren ikke har gjort dette, men det er imidlertid ikke den 

studerendes oplevelse.  

Sample 

På dette stadie træffes beslutninger om, hvem der skal interviewes hvornår og hvordan. Der 

udvælges 18 lærerstuderende på 4. årgang fra i alt tre forskellige læreruddannelsessteder, 
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Silkeborg, Aalborg og Odense, fra tre forskellige professionshøjskoler, henholdsvis VIA 

University College, University College Nordjylland og University College Lillebælt. Antallet af 

informanter bestemmes af flere forhold som eksempelvis interviewprojektets rammer, varighed 

og ressourcer. Individuelle forskningsprojekter som dette bygger sædvanligvis på 10-20 

informanter. Det eksakte antal informanter er sjældent afgørende, derimod er det ideelt at 

fortsætte med at interviewe, indtil der nås et mæthedspunkt, hvor yderligere interviews ikke 

bidrager med flere relevante oplysninger (Brinkmann and Tanggard 2010:32). 

Udvælgelsen og kontakten til de lærerstuderende var problematisk. Ledelsen på de pågældende 

læreruddannelsessteder var positiv overfor, at de studerende skulle deltage, men underviserne, der 

skulle tage kontakt til de studerende, følte, at de blev pålagt endnu en arbejdsopgave og udsendte 

blot en forespørgsel på mail til egne studerende på 4. årgang. Umiddelbart reagerede kun ganske 

få studerende, da de var pressede i eksamensperioden med bl.a. bachelorprojekter. Det lykkedes 

imidlertid at etablere kontakt til informanterne via personlig henvendelse til praktikleder Lars 

Ustrup i Silkeborg, praktikleder Per Munch i Aalborg og uddannelseschef Niels Grønbæk Nielsen 

i Odense. Disse personer henvendte sig direkte til studerende, som de mente kunne magte at afse 

tid under den pressede eksamensperiode til et interview på 1-1½ time. Således blev der aftalt to 

interviews med tre personer på de tre læreruddannelsessteder. Ved at udvælge tre forskellige 

læreruddannelsessteder på tre forskellige professionshøjskoler mindskes risikoen for, at der 

interviewes informanter fra en professionshøjskole med særligt fokus på didaktiske læremidler, 

som eksempelvis læreruddannelsen i Odense, hvor tilvalgsfaget Entreprenørskab og 

Læremiddeldesign er oprettet, hvilket to af de 17
31

 informanter har gennemført.  

Interviewene gennemføres således i grupper a tre. Fokusgruppeinterviewet er en afart af det 

kvalitative forskningsinterview, hvor flere informanter bidrager med udsagn. Begrundelsen for at 

vælge grupper af studerende frem for enkeltindivider deler sig i to. For det første styrker de 

studerende hinandens hukommelse og ’minder hinanden om’, at didaktiske læremidler 

eksempelvis blev tematiseret på 1. årgang i forbindelse med praktikken. For det andet 

sammenligner de undervejs i samtalen hinandens oplevelser og får således uddybet ligheder 

og/eller forskelle med udsagn som ”sådan arbejdede vi ikke med didaktiske læremidler, vi fik en 

grundig gennemgang, hvor…”. Emnet for samtalen – hvordan didaktiske læremidler indgår som 
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 Der var oprindelig udvalgt 18 informanter, men grundet et enkelt afbud aftenen før et af interviewene i Odense 

blev det endelige antal 17. Fem grupper a tre og en gruppe a 2. 
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indhold i undervisningen – er ikke et personligt og følsomt emne, hvor man kan forestille sig, at 

informanterne gemmer sig og ikke bidrager til samtalen. 

Interviewguide med forskerforskelle 

Udover sammensætning af samplet er designet af interviewguiden også en vigtig del af andet 

stadie. Da den valgte metode falder inden for en forskelstænkning, må forskelle således komme 

først. Disse forskelle sættes af forskeren, da noget frem for noget andet ønskes belyst. For 

afhandlingen her gælder, at de valgte forskerforskelle må have relevans for emnet og 

problemformuleringen. Jeg har på baggrund af afhandlingens emne og problemformulering 

udvalgt følgende fire forskerforskelle: 

1. læremiddelkompetencer/ej 

2. teori/praksis 

3. uddannelsessted/praktik 

4. monofagligt/polyfagligt. 

Disse fire forskerforskelle operationaliseres herunder gennem en indholdsbestemmelse: 

Forskerforskellen læremiddelkompetencer/ej rummer forskellen om, hvorvidt de lærerstuderende 

i løbet af deres fireårige læreruddannelse har lært/ikke lært at vurdere, analysere, udarbejde, 

udvælge, anvende og udvikle læremidler til brug i undervisningen i skolen. Disse seks 

kompetencer er valgt, da de beskrives i bekendtgørelsen for læreruddannelsen. Se bilag 1 i 

bilagshæftet. Relevansen af denne forskerforskel ligger i, at læremiddelkompetencer er 

nødvendige for professionen og derfor må tilegnes under uddannelsen. 

Forskerforskellen teori/praksis præsenterer den forskel, at et tema, her didaktiske læremidler, kan 

tematiseres i et teoretisk og/eller praktisk perspektiv. Det er her vigtigt at understrege, at man, 

som udfoldet i kap 6, kun teoretisk kan skelne mellem teori og praksis (Thingholm and 

Rasmussen 2010:42). Det udelukker imidlertid ikke, at tematiseringen eller kommunikationen 

ikke kan orientere sig mod teori og/eller praksis. Tematiseringen af didaktiske læremidler i 

interaktionen på uddannelsesstedet kan i engelskfaget eksempelvis orientere sig mod 

sprogtilegnelsesteorier (et teoretisk blik) eller mod anvendelse af sanglege i 

begynderundervisningen (et praktisk blik). Didaktiske læremidler iagttages i afhandlingen som 
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havende potentiale til at fungere som strukturel kobling mellem teori og praksis eller mellem 

uddannelsen og professionen. Derved får denne forskerforskel relevans for undersøgelsen. 

Forskerforskellen uddannelsessted/praktik er en distinktion mellem uddannelsesstedet, hvor 

studerende modtager undervisning og indtager rollen som elever, og praktikskolen, hvor 

studerende som praktikanter indtager rollen som lærer. Det ene sted formidles undervisning til de 

studerende, det andet sted formidler de studerende selv undervisningen. Dette rolleskift er 

betydningsfuldt for distinktionen for at understrege, at forskerforskellen ikke kun skelner og 

betegner de to steder som lokaliteter. Distinktionen får også sin relevans i teori-praksis-

problematikken, da undervisningen på uddannelsesstedet præsenterer teori, og arbejdet på 

praktikstedet præsenterer praksis. Det skal dog understreges, at begge steder har hver deres teori 

og praksis
32

. 

Forskerforskellen monofagligt/polyfagligt skelner og betegner, hvorvidt et tema, her didaktiske 

læremidler, i kommunikationen tematiseres i et eller flere fag, altså et spørgsmål om 

tværfaglighed. Jeg har imidlertid fravalgt begrebet tværfaglighed, da det associerer til den 

didaktiske diskussion mellem emnearbejde og tværfagligt arbejde. Denne diskussion er ikke en 

del af distinktionen, og jeg prøver at undgå associationer dertil ved at anvende begreberne 

monofagligt og polyfagligt i stedet. Monofagligheden og polyfagligheden kan defineres som 

enkeltfaglighed og flerfaglighed, hvor et tema kan behandles enten enkeltfagligt i kun ét fag eller 

polyfagligt i flere fag, således at temaet belyses ud fra flere fagdiscipliner og perspektiver. 

Didaktiske læremidler iagttages i afhandlingen som havende potentiale til at fungere som 

strukturel kobling mellem læreruddannelsens tre fagområder – praktik, linjefag og de 

pædagogiske fag. Dét orienterer denne forskerforskel sig imod, og derved får den relevans for 

undersøgelsen. 

Med inspiration fra ovenstående forskningsmetode struktureres interviewguiden på baggrund af 

disse fire forskerforskelle. Interviewguiden indledes med en kort briefing og afsluttes ligeledes 

med en kort debriefing. Interviewguiden ses på næste side. 
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Forskningsspørgsmål:  

 

Om didaktiske læremidler 

tematiseres i kommunikationen på 

læreruddannelsen?  

 

 

 

 

 

Hvordan didaktiske læremidler 

tematiseres i kommunikationen på 

læreruddannelsen?  

Herunder fokus på, om 

tematiseringen bidrager til 

strukturel kobling mellem teori og 

praksis. 

 

Interviewspørgsmål:  

 

Forskerforskel: læremiddelkompetence/ej 

Spørgeskemaet besvares/afkrydses, og på baggrund af dette spørger 

jeg mere overordnet til, om de studerende oplever, at læremidler er 

blevet tematiseret på en måde, så de mener, at de er i stand til at kunne 

vurdere, analysere og udarbejde og dernæst udvælge, anvende og 

udvikle læremidler til brug i undervisningen. 

 

Forskerforskel: teori/praksis 

Har I oplevet tematiseringen som praktisk – i forhold til anvendelse i 

skolen med eksempelvis fokus på differentiering og evaluering? Eller 

som teoretisk i forhold til eksempelvis sprogtilegnelsesteorier eller 

fagsyn? 

 

Forskerforskel: uddannelsessted/praktik 

Oplever I en forskel på, hvordan læremidlerne tematiseres i praktikken 

og på uddannelsesstedet? (positivt/negativt) 

 

Forskerforskel: monofagligt/polyfagligt 

Har I i undervisningen på læreruddannelsen arbejdet monofagligt eller 

flerfagligt med læremidlerne – altså i et samarbejde med nogle af de 

tre fag: praktik, pædagogiske fag, linjefag? 

 

Evaluerende afslutning 

Hvad har været godt/dårligt ved den undervisning, I har modtaget 

omkring læremidler? – i praktikken såvel som på uddannelsesstedet. 

Når I her reflekterer over, hvordan læremidler er tematiseret i 

undervisningen, hvad tænker I så – retrospektivt? 

Figur 10: Interviewguide bygget op omkring de fire udvalgte forskerforskelle 

Under briefingen introducerer jeg kort informanterne til interviewet og dets emne. Indledningsvis 

udfylder de et simpelt spørgeskema, hvor de afkrydser, om de har fået præsenteret didaktiske 

læremidler i deres uddannelse og i så fald i hvilke fag. Spørgeskemaet ses herunder. 
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Kære studerende.  

Inden interviewet er det relevant, at du udfylder dette lille skema. Du skal først 

skrive hvilke linjefag, du har taget i løbet af din uddannelse. Dernæst skal du krydse 

ja/nej til spørgsmålet om, hvorvidt du er blevet præsenteret for lærebogssystemer 

(undervisningsmaterialer i klassesæt) til brug i skolen.  

 

Er du i følgende fag  

blevet præsenteret  

for lærebogssystemer  

til brug i skolen: 

 

JA 

 

NEJ 

Husker ikke/ved 

ikke 

Praktik    

Linjefag:     

1.    

2.    

3.    

4.    

Pædagogiske fag:    

Psykologi    

Pædagogik    

Almen didaktik    

 

Tak for hjælpen  

Venlig hilsen Hanne 

Figur 11: Spørgeskema, der indleder interviewet 

Efter afkrydsningen af spørgeskemaet tages en runde, hvor hver informant kort præsenterer sig 

selv og knytter en kommentar til sine afkrydsninger. Dermed indledes interviewet. 

Under debriefingen takkes informanterne for deres medvirken, og der spørges afslutningsvis ind 

til, hvorvidt de har oplevet didaktiske læremidler som indhold i undervisningen som noget 

positivt eller negativt. Dette evaluerende perspektiv er interessant, men har ikke samme relevans 

som indholdet i de fire forskerforskelle, da undersøgelsens spørgsmål ikke omhandler de 

studerendes tilfredshed med tematiseringen af didaktiske læremidler, men på hvilken måde de har 
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oplevet, at didaktiske læremidler har været en del af indholdet på uddannelsen. Inden diktafonen 

slukkes, får informanterne mulighed for at tilføje yderligere kommentarer, således at de ikke 

føler, at de brænder inde med vigtige udsagn. 

Interviewene kan beskrives som semistrukturererede, forstået på den måde at spørgsmålene 

overordnet er struktureret på baggrund af forskerforskellene, men under hvert spørgsmål opstår 

løbende nye spørgsmål afhængig af informanternes svar. Interviewene har en lav 

standardiseringsgrad, da svarmulighederne ikke er afklaret forinden, som det kendes ved et 

spørgeskema eller multiple choice (Trost and Jeremiassen 2010:42-43). Spørgeskemaet, der 

indleder interviewet, afviger naturligvis herfra, da det netop har tre og kun tre svarmuligheder: 

ja/nej/ved ikke-husker ikke. 

7.4.3 Gennemførelse 
Interviewene gennemføres på de pågældende uddannelsessteder og finder sted i forlængelse af de 

studerendes undervisning, så de så vidt mulig undgår ekstra transport frem og tilbage. Et mindre 

lokale uden støjgener bookes til formålet, og for at skabe en behagelig stemning og som tak for 

deltagelse tilbydes forplejning under interviewene. 

Gennemførelsen af interviewet kan opdeles i tre faser: samtalen letter, flyver og lander igen. 

Indledningsvis præsenterer jeg mig selv og projektet. Spørgeskemaet uddeles, og de udfylder 

dette i løbet af ca. fem minutter. Som tidligere beskrevet tages en runde, hvor de studerende 

præsenterer sig selv og uddyber deres afkrydsninger, samtalen letter. Dermed kommer alle til 

orde fra start, hvilket er mit ansvar som moderator. Der skabes indledningsvis en god stemning, 

hvor alle er med fra starten og føler, at de kan bidrage med noget. Med runden af kommentarer til 

spørgeskemaet får interviewet en naturlig begyndelse og tager hurtigt form. De fire spørgsmål på 

baggrund af de fire forskerforskelle, der er interviewguidens krop, falder ikke i samme 

rækkefølge i de seks interviews. Det er væsentligt, at der spørges ind til disse, men rækkefølgen 

har mindre betydning, så kommunikationen afgør, i hvilken rækkefølge spørgsmålene stilles. 

Afslutningsvis skal samtalen landes igen, hvilket konkret gøres med et evaluerende spørgsmål og 

ved at give plads til ekstra kommentarer, som de studerende gerne vil bidrage med. Når der ikke 

kommer yderligere kommentarer takkes for deres deltagelse, og interviewet afsluttes. 

Interviewene varer 1-1½ time, og samtalen optages på diktafon. Som moderator holder jeg fokus 

på sagsdimensionen og på vigtigheden af, at alle bliver hørt. Det er ikke sådan, at alle siger lige 
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meget i lige lang tid, men det sikres undervejs, at alle får mulighed for at reflektere over og 

besvare de fire overordnede spørgsmål. Jeg iagttager samtalen som én samlet kommunikation og 

spørger ved relevante udsagn ind til forklaringer/holdninger/uddybelser, undertiden som djævlens 

advokat, for at få informanterne til at reflektere yderligere og skærpe deres udsagn/argumenter. 

7.4.4 Transskribering 
På dette stadie konverteres samtalen til tekst. Jeg har transskriberet interviewene i 

transskriberingsprogrammet Express Scribe. Uanset formen, tale eller tekst, er der tale om 

kommunikation, altså en social hændelse. En transskription er ikke en kopi af samtalen, og i 

forbindelse med transskriptionen kan der vælges forskellige tilgange. Skal alt transskriberes? 

Latter, suk, hoste m.m. Skal følelser og kropssprog gengives i teksten? Hun trækker på 

skulderen/Han bliver vred i stemmen. Svarene på disse typer af spørgsmål må afgøres af 

forskeren med en skelnen mellem relevans/ej. Jeg har således transskriberet, hvad jeg fandt 

relevant for emnet, og udeladt, hvad jeg ikke fandt relevant for emnet. I følgende udsagn har jeg 

eksempelvis transskriberet både det sagte og den studerendes bevægelse og lyd i parentes: ”og det 

eneste min underviser hun gjorde, det var (den studerende trækker på skuldrene og sukker dybt) 

og sådan rullede med øjnene … åh gud!” Andre gange har jeg ved kommunikation, der faldt uden 

for relevans, skrevet ’uddyber’ eller navngivet den irrelevante tale ’om rejsen til Afrika’. Således 

er transskribering ikke kun en handling, der muliggør analysen, den er i sig selv en iagttagelse og 

dermed fortolkning. Analysens spæde start.  

Ved gruppeinterview kan det i transskriberingen være vanskeligt at høre forskel på 

informanternes stemmer og således navngive dem i teksten. Når samtalen skrives op som 

manuskript, skelnes derfor kun mellem interviewer (mine initialer HBT) og studerende (stud). 

Navne beholdes naturligvis, når de fremkommer i udsagn – dog opdigtede af hensyn til 

anonymiteten. 

7.4.5 Analyse 
I dette afsnit beskrives, hvordan analysen af de transskriberede interviews gennemføres med 

inspiration af ovenstående metode, den radikale hermeneutik. Tekstanalysen falder som beskrevet 

i tre trin, men forinden foretages nogle indledende iagttagelser, der fungerer som afsæt til 

analysen. Disse indledende iagttagelser deler sig i to:  
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1. Iagttagelse af, om og hvordan didaktiske læremidler tematiseres i bekendtgørelsen for 

læreruddannelsen. Som politisk dokument sætter bekendtgørelsen de overordnede rammer 

for undervisningen på læreruddannelsen, og derfor er det relevant at sammenligne 

analysens fund med bekendtgørelsen. 

2. Iagttagelse af informanternes afkrydsninger på det udleverede spørgeskema og deres dertil 

knyttede kommentarer indledningsvis i interviewet. I et samlet skema besvares på 

baggrund af informanternes oplevelser, om didaktiske læremidler overhovedet opleves 

som indhold i undervisningen i læreruddannelsens fag. Hvis de slet ikke opleves som 

indhold i undervisningen, er det selvsagt ikke muligt at besvare, hvordan de tematiseres 

på læreruddannelsen, og grundlaget for den videre analyse vil i så fald forsvinde. 

Analysetrin nr. 1: Empirisk konstruktion 
De seks fokusgruppeinterview er transskriberet og foreligger derefter som en tekstrig form af 

kommunikation. De transskriberede interviews overføres til databehandlingsprogrammet 

Nvivo10, hvor de analyseres, eller i ’Nvivo-sprog’ kodes. Kodning er at forstå som analyse. 

Kodning af data omfatter mindst to kodefaser: ’initial’ og ’focused coding’ (Charmaz 2006; kap 

3). Da enhver iagttager altid er under indflydelse af eget udgangspunkt, egne forudsætninger og 

sin egen forståelse af verden, vil deduktiv kodning være uundgåelig (David and Sutton 2004; 17). 

Rent strategisk kan den både være begyndelsen og afslutningen på en kodeproces. I denne 

analyse er den begyndelsen. Den deduktive læsning af de transskriberede interviews foregår ikke 

vilkårligt, men ud fra bevidst valgte forskerforskelle. Som beskrevet er der tale om følgende fire 

forskerforskelle: læremiddelkompetencer/ej, teori/praksis, uddannelsessted/praktik og 

monofagligt/polyfagligt. Disse fire forskerforskelle er på forhånd udvalgt grundet deres relevans 

for afhandlingens emne. Derudover strukturerer de fire forskerforskelle også interviewguiden, 

men som beskrevet gennemføres interviewet indledningsvis med en briefing og afslutningsvis 

med en debriefing. 

Under briefingen afkrydser informanterne spørgeskemaet, der omhandler, om, og i så fald i hvilke 

fag, de har fået præsenteret didaktiske læremidler som indhold. Informanternes kommentarer til 

afkrydsningen af spørgeskemaet kodes også i Nvivo. Debriefingen, der afslutter interviewet, 

omhandler to spørgsmål: et evaluerende spørgsmål og et åbent spørgsmål med mulighed for 

ekstra kommentarer.  
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For en kort opsummering kodes den første læsning af de transskriberede interviews altså efter 

indledende kommentarer til spørgeskemaet, de fire forskerforskelle og afsluttende kommentarer i 

form af evaluerende udsagn og ekstra kommentarer. 

1. spørgeskema – kode  

2. læremiddelkompetencer/ej – forskerforskel  

3. teori/praksis – forskerforskel 

4. uddannelsessted/praktik – forskerforskel 

5. monofagligt/polyfagligt – forskerforskel 

6. evaluerende udsagn – kode 

7. ekstra kommentarer – kode. 

Den empiriske konstruktion (bilag 2) struktureres således i syv afsnit. På dette første analysetrin 

læses og reduceres de transskriberede interviews efter disse syv afsnit. I Nvivo oprettes og 

navngives syv koder, og al den tekst, der knytter sig til de pågældende afsnit, ekstraheres og 

flyttes. Udsagn og kommentarer, der ikke omhandler indholdet i den pågældende kode, medtages 

ikke. Tekstens kompleksitet reduceres, da kun udsagn, der vedrører det pågældende afsnit, 

ekstraheres og således bliver materiale i den videre analyse. På dette første analysetrin 

ekskluderes allerede udsagn, der falder uden for relevans. Som eksempelvis kommentarer om 

praktikskolens nymalede cykelskur el.lign.  

 

For at opsummere konstrueres empirien på første analysetrin, så dens kompleksitet reduceres. Det 

betyder, at udsagn uden relevans, altså udsagn der ikke tematiserer didaktiske læremidler, 

ekskluderes. I reduktionen gøres teksten stærkere i et analytisk perspektiv. Konkret ændrer 

teksten form fra seks transskriberede interviews til én lang tekst i syv afsnit, der udsiger, hvad 

informanterne har sagt om den pågældende forskerforskel. Denne afsnitsinddelte tekst er således 

analysens empiriske konstruktion, hvor afsnit 2-5 med forskerforskellene udgør den primære 

hoveddel, og hvor afsnit 1, 6 og 7 er sekundære afsnit, der supplerer materialet og analysen. Se 

evt. bilag 2. 

Analysetrin nr. 2: Hypotetisk konstruktion #1 
På første analysetrin fremkommer den empiriske konstruktion, der her udgøres af én samlet tekst 

i syv afsnit. Denne tekst er genstand for den videre analyse eller kodning i Nvivo. Under hvert 

afsnit kan informanternes udsagn vedrørende den pågældende forskerforskel eller kode nu 
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iagttages. Informanternes udsagn læses på dette analysetrin med henblik på at tilskrive dem 

forskelle, da enhver iagttagelse altid begynder med en forskel. Forskellene tilskrives af mig som 

forsker, men for læsbarhedens skyld og for at undgå misforståelser benævnes disse tilskrevne 

forskelle for informantforskelle. Men det skal understreges, at det ikke er informanterne, der 

tilskriver deres egne udsagn disse forskelle, det er udelukkende et led i forskerens analyseproces. 

Denne tilskrivelse er, som al anden iagttagelse, en fortolkning, og der er derfor tale om en 

hypotetisk konstruktion. En anden forsker ville muligvis tilskrive andre informantforskelle. 

På dette andet analysetrin foretages en anden-ordensiagttagelse. Forskeren iagttager, hvad 

informanterne har iagttaget, da de iagttog de udvalgte forskerforskelle. Derved opnås en 

forståelse for hvad-udsagn. Konkret gennemføres denne tilskrivelse af informantforskelle i 

Nvivo, hvor udsagnenes kompleksitet reduceres ved kodning i begreber eller korte sætninger. 

Disse reducerede udsagn læses af flere omgange, hvorefter de kategoriseres efter indhold. Disse 

kategorier er således de tilskrevne informantforskelle. Informanterne skelner og betegner i høj 

grad samme begreb/person/metode el.lign. i deres iagttagelse af de pågældende forskerforskelle.  

Herunder et eksempel på to udsagn under forskerforskellen uddannelsessted/praktiksted, der 

reduceres og tilskrives en fælles kategori som informantforskel: 

 

Udsagn fra den empiriske 

konstruktion under 

forskerforskellen 

uddannelsessted/praktiksted 

 

 

Reducerede udsagn 

 

Tilskrevne 

informantforskelle/hvad 

informanten har  

skelnet-og-betegnet 

 

 

Informantforskelle 

kategoriseres 

Det er også sådan meget det 

perspektiv, vi har fået herfra, 

lektorerne har meget fortalt 

os, at vi skal være meget 

kritiske, når vi gennemgår 

forskellige bogsystemer og ser, 

hvad andre har lavet, fordi det er 

meget derfor, vi ikke har 

arbejdet så meget med det, 

forklarer mine lærere i hvert 

fald, at det er, fordi vi kan lave 

noget meget bedre selv, og hvis 

 

Kritisk holdning fra 

underviseren ved 

gennemgang af didaktiske 

læremidler 

 

Underviserens kritiske 

holdning 

 

Underviserens 

betydning 



Side 117 af 197 

 

vi så kigger på dem så i hvert 

fald være så kritiske som 

muligt 

Når man så kommer ud i 

folkeskolen, så forholder de sig 

måske ikke så kritisk til 

undervisningsmaterialerne, 

som vi bliver bedt om herude 

 

Kritisk holdning på 

uddannelsesstedet – bedt 

om af underviser 

 

Underviseren har betydning 

 

Underviserens 

betydning 

Figur 12: Eksempel på kodning – tilskrivelse af informantforskelle 

Til Luhmanns tre meningsdimensioner, sagen, tiden og det sociale (Luhmann 2000:114-126), kan 

en fjerde dimension tilføjes, stedet (Mortensen 2004:27). Disse dimensioner med deres tilhørende 

hv-spørgsmål iagttages også inden for didaktikken, hvor ni hv-ord
33

 beskrives som didaktikkens 

genstand (Jank and Meyer 2009:19).  

Dimensionerne eller spørgsmålene er således relevante for afhandlingen både i et didaktisk 

perspektiv og i et kommunikationsanalytisk perspektiv. Didaktisk er hv-ordene relevante, fordi 

man, for at iagttage didaktiske læremidler som bindemiddel (sagen/hvad?), bl.a. må spørge 

hvornår? og hvem? Skal didaktiske læremidler tematiseres før-under-efter praktikken? Af 

underviseren i de pædagogiske fag eller i linjefagene eller måske af praktiklæreren? Analytisk er 

meningsdimensionerne relevante, fordi de som analysekategorier er med til at strukturere 

analysen, men endnu vigtigere bliver tilgængelige som former for yderligere henvisning. Den 

primære dekomposition af mening ligger i disse dimensioner (Luhmann 2000:116). 

Sagsdimensionen skelner mellem dette og noget andet. Dermed opstår formen med en indre og 

ydre side. Den indre side er det aktuelle og den ydre side det mulige. Altså det der kunne betegnes 

som aktuelt, men som ikke er det. For analysen her skelnes og betegnes didaktiske læremidler 

som det aktuelle og udgør således sagen i kommunikationen. Tidsdimensionen skelner mellem et 

‘før’ og ‘efter’. Sagen kan således bindes til fortid, nutid eller fremtid. For analysen trækkes en 

overordnet grænse i formuleringen af spørgsmålet, som der søges svar på: Hvordan tematiseres 

didaktiske læremidler i kommunikationen på læreruddannelsen – underforstået i dag. 

Afhandlingen belyser på ingen måde en historisk udvikling af didaktiske læremidler som indhold 

på læreruddannelsen. Tids- og steddimensionen er afgrænset med den pågældende studietid på 

læreruddannelsen – en 4-årig vekseluddannelse med studieophold og praktikperioder. Inden for 
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 Hvem? hvad? af hvem? hvornår? med hvem? hvor? hvordan? ved hjælp af hvad? hvorfor? 
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denne afgrænsning på fire år kan informanterne yderligere knytte an til tidsdimensionen ved 

eksempelvis at skelne mellem ’i begyndelsen’ eller ’i slutningen ’ af uddannelsen. 

Socialdimensionen skelner mellem et ’os’ og ’dem’. Som sagsdimensionen har den også 

universel relevans, da enhver mening også kan afkræves en henvisning til det sociale. For 

analysen gør det sig gældende, at udover de studerende henvises til undervisere, elever og 

praktiklærere. 

For en kort opsummering, så reduceres på analysens andet trin informanternes udsagn til begreber 

eller korte sætninger, og disse grupperes under informantforskelle, der grupperes i kategorier, 

hvis indhold giver forståelse for, hvad informanterne egentlig har tematiseret under den 

pågældende forskerforskel.  

Analysetrin nr. 3: Hypotetisk konstruktion #2 
Dette sidste analysetrin gennemføres som beskrevet også på niveauet for hypotetiske 

konstruktioner, men der er her tale om hypotetiske konstruktioner på baggrund af hypotetiske 

konstruktioner. På baggrund af de samlede kategorier fremkommet på analysens andet trin 

kondenseres temaer med henblik på at besvare spørgsmålene, om og hvordan didaktiske 

læremidler indgår som indhold i undervisningen på læreruddannelsen. Kondenseringen af temaer 

foregår på lignende måde som tilskrivningen af fællesforskelle på analysens andet trin. Her er det 

ikke de reducerede udsagn, men kategorierne, der kategoriseres på baggrund af deres indhold.  

Kondenseringen af temaer er med andre ord en meningskondensering, hvor analysens fund eller 

resultater skal præsenteres. Formidlingen af resultaterne skal være klar og tydelig uden dog at 

miste det uklare og utydelige i de pågældende fund. 

7.4.6 Validering 
Validering eller verificering omhandler undersøgelsens pålidelighed (reliabilitet), gyldighed 

(validitet) og generaliserbarhed. Disse kriterier forbindes ofte med positivistisk, 

naturvidenskabelig forskning, og begreberne kan ikke uden videre overføres fra kvantitativ til 

kvalitativ forskning, de må gen-reflekteres i forhold til den kvalitative forsknings mål og 

metoder.  

Pålidelighed vedrører undersøgelsens troværdighed. Er data indsamlet i overensstemmelse med 

de krav, der stilles til videnskabelig forskning? Er resultaterne fremkommet via gennemsigtige og 

relevante analyseteknikker? Pålideligheden skal man refleksivt forholde sig til gennem hele 
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arbejdsprocessen og ikke kun afslutningsvis. Gennem eksplicitte beskrivelser og begrundelser 

kan forskningsprocessens pålidelighed iagttages. Afhandlingens forskellige kapitler, der beskriver 

og begrunder forskellige perspektiver – eksempelvis den teoretiske ramme og den metodiske 

ramme – har således til formål at beskrive og begrunde for derigennem at skabe gennemsigtighed 

for læseren. Afhandlingen knytter sig til det videnskabelige system, og dens egenreference er 

derfor de binære koder sand/usand.  

Gyldighed vedrører, hvorvidt undersøgelsen undersøger det, som det er meningen, den skal 

undersøge. Altså en korrekthed. Fra et systemteoretisk perspektiv kan forskeren ikke undgå 

blinde pletter, og der vil altid være noget, der ikke iagttages. Spørgsmålet er derfor ikke, om 

forskeren ’får alt med’, men om det, som skelnes og betegnes som aktuelt, er det relevante i 

forhold til problemformuleringen eller forskningsspørgsmålet. Den eksplicitte beskrivelse af 

hvordan – på hvilken metodisk kontrolleret måde – resultaterne er frembragt, er således også 

vigtig i forbindelse med gyldighedsbegrebet.  

Der kan sjældent foretages statistisk generalisering på baggrund af kvalitativ forskning. Der kan 

tales om analytisk generalisering, en bedømmelse baseret på analyse af forskelle og ligheder, af i 

hvilken grad resultaterne kan være vejledende for, hvad der kan ske i en anden situation (Kvale 

2004:228). Oplevelser kan beskrives som generelle inden for et bestemt genstandsfelt. Gabet 

mellem teori og praksis er eksempelvis en generel opfattelse hos lærerstuderende, og disse kan 

eksempelvis sammenlignes med lignende oplevelser fra andre professionsuddannelser.  

Typiske kvalitetskriterier i kvalitativ forskning angår således studiets transparens, troværdighed 

og graden af metodologisk refleksion. Efter analysen sættes disse kriterier i forhold til den 

gennemførte undersøgelse og dens resultater. 

7.4.7 Rapportering 
Interviewprocessens sidste stadie er den skriftlige fremstilling af undersøgelsen og dens 

resultater. Det søges at leve op til den akademiske genre, som en ph.d.-afhandling tilhører. Der 

tilstræbes en læservenlig og gennemskuelig argumentation, hvor afhandlingens forskellige 

kapitler løbende understøtter hinanden. For at skabe klarhed for læseren tilstræbes en enkel 

fremstilling, hvor kun relevante forhold inddrages. Rapportering er således også en iagttagelse 

eller tolkning baseret på en skelnen mellem relevant/irrelevant tekst.  
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Som skrevet anonymiseres informanterne i fremstillingen af analysen. Selv om undersøgelsen 

ikke vedrører personlige aspekter ved informanternes liv, er det rent forskningsetisk en 

selvfølgelighed, at informanter ikke kan genkendes. I fremstillingen undgås i høj grad optælling 

af informanternes udsagn. Det er som udgangspunkt ikke interessant om fem eller 15 har haft den 

samme oplevelse. Det er i højere grad oplevelsens karakter, der er relevant. Optælling giver 

mening inden for den kvantitative forskning, men sjældent i mindre, kvalitative studier som dette. 

Derfor undgås så vidt muligt at sætte antal på udsagn eller oplevelser. Der gøres dog en 

undtagelse, når der gives et entydigt billede af, at eksempelvis ingen oplever, at didaktiske 

læremidler indgår tværfagligt i undervisningen. Mine 17 informanter er på ingen måde 

repræsentative for samtlige lærerstuderende i Danmarks, og jeg kan på baggrund af deres 

udtalelser ikke sige noget om, hvad alle lærerstuderende oplever. Der kan kun udsiges noget om, 

hvad de udvalgte lærerstuderende oplever. Det tilstræbes at tydeliggøre dette i fremstillingen, 

hvorfor der anvendes følgende beskrivelser: informanterne/de udvalgte/pågældende 

lærerstuderende eller lignende. Hvis der undervejs i teksten gives det indtryk, at der generaliseres 

til alle lærerstuderende, er det således en fejl i den skriftlige fremstilling. 

For at tydeliggøre relevansen af de i fremstillingen udvalgte citater har jeg som regel markeret 

med fed det særlige i det pågældende citat. Det gøres for at understrege pointen med at fremstille 

netop det/de citater – andre lignende citater fra den empiriske konstruktion er også mulige, 

hvilket understreger endnu en vigtig skelnen og betegnelse, der må foretages i 

rapporteringsprocessen. Efter hvert citat henvises til bilag 2, den Empiriske Konstruktion, hvor 

der angives sidetal – EKs50. For at læseren let kan finde de udsagn, som der henvises til, er 

citatet i den empiriske konstruktion markeret med gult.  

I dette kapitel er redegjort for metodologiske overvejelser, altså en beskrivelse af hvordan, der 

iagttages på en systematisk kontrolleret måde. I næste kapitel fremstilles analysen og dens 

resultater, altså en beskrivelse af hvad, der er iagttaget. 

  



Side 121 af 197 

 

8.0 Analyse 
Dette kapitel præsenterer analysen af de seks fokusgruppeinterviews og dens resultater. Hvordan 

analysen er gennemført, er udfoldet i ovenstående kapitel med det formål at skabe 

gennemsigtighed i forskningsprocessen. Formålet med kapitlet her er, på baggrund af de 

interviewedes oplevelser at besvare afhandlingens spørgsmål, om og hvordan didaktiske 

læremidler tematiseres på læreruddannelsen med fokus på, om tematiseringen bidrager til 

strukturel kobling mellem teori og praksis.  

Kapitlet opdeles i tre afsnit, hvor første afsnit præsenterer nogle indledende iagttagelser på 

baggrund af en fokuseret læsning af bekendtgørelsen for læreruddannelsen 

(Undervisningsministeriet 2006) og en samlet oversigt over fordelingen af informanternes 

afkrydsninger i spørgeskemaet inden interviewet.  

Andet afsnit præsenterer analysens fund, altså en præsentation af med hvilke forskelle, 

informanterne iagttager de fire udvalgte forskerforskelle: læremiddelkompetencer/ej, 

teori/praksis, uddannelsessted/praktik og monofagligt/polyfagligt. Her suppleres med afsluttende 

iagttagelser. 

Tredje og sidste afsnit præsenterer analysens endelig resultat i form af en meningskondensering 

på baggrund af de kategoriserede informantforskelle.  

8.1 Indledende iagttagelser 
De indledende iagttagelser deler sig i to. Den første indledende iagttagelse udgør en fokuseret 

læsning af bekendtgørelsen anno 2006 for læreruddannelsen
34

, hvor der skelnes mellem 

didaktiske læremidler og alt andet. Formålet er at identificere, om og i så fald hvordan didaktiske 

læremidler tematiseres i bekendtgørelsen. Iagttagelsen er relevant, da bekendtgørelsen som 

politisk dokument er officielt, kollektivt bindende og dermed en afgørende ramme for både 

læreruddannelsens form, indhold og funktion.  

Den anden indledende iagttagelse er en sammenfatning af informanternes afkrydsninger på det 

udleverede spørgeskema indledningsvis i interviewet. Formålet med denne sammenfatning, og 

informanternes supplerende kommentarer dertil, er at identificere, om de studerende overhovedet 

                                                           
34

 At denne historiske bekendtgørelse aktualiseres frem for den nyeste bekendtgørelse anno 2013 for 

læreruddannelsen, skyldes, at de studerende, der deltager i interviewundersøgelsen, har taget deres uddannelse fra år 

2009-2013 under bekendtgørelsen anno 2006. 
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oplever, at didaktiske læremidler tematiseres på læreruddannelsen. Iagttagelsen er relevant, for er 

det ikke tilfældet, at informanterne oplever didaktiske læremidler som indhold, kan en videre 

analyse af, hvordan læremidlerne tematiseres, ikke gennemføres. 

8.1.1 Læsning af bekendtgørelsen for læreruddannelsen 
I den fokuserede læsning af bekendtgørelsen aktualiseres begrebet læremidler frem for alt andet. 

Begrebet har imidlertid flere synonymer, og følgende begreber aktualiseres derfor også: 

undervisningsmidler, undervisningsmaterialer, lærebøger og lærebogssystemer. Disse synonymer 

er udvalgt inden læsningen, og da jeg ikke undervejs i læsningen er stødt på andre synonymer for 

begrebet læremidler, må de udvalgte synonymer betragtes som tilstrækkelige. For læsbarhedens 

skyld fastholdes begrebet læremidler i den skriftlige fremstilling, men begrebet dækker således 

også de fire ovennævnte synonymer. 

Bekendtgørelsen gennemlæses med henblik på at ekstrahere de afsnit, hvor ovenstående begreber 

indgår. De relevante tekstafsnit er vedlagt som bilag 1. Når jeg iagttager, hvordan begreberne 

tematiseres, har jeg fokus på, i hvilke fagbeskrivelser de indgår, og hvilke kompetencer, der 

knyttes til begreberne. For fagbeskrivelserne gælder, at jeg samlæser de aldersspecialiserede fag 

dansk og matematik, da disse afvikles med fællesforløb. På samme vis samlæses de to fag 

fysik/kemi og natur/teknik, da de også afvikles med fællesforløb. En detaljeret skelnen mellem, 

om læremidler tematiseres i fællesforløbene for de fire nævnte fag eller i de specialiserede forløb, 

er ikke væsentlig for besvarelsen af mine spørgsmål. Derudover fravælges kurser
35

 beskrevet i 

bekendtgørelsens bilag 7-9 som fagbeskrivelser, og disse kurser fremgår derfor ikke på 

nedenstående liste over fagbeskrivelser. 

For at besvare om og hvordan læremidler tematiseres, opdeles læsningen i to dele, hvor første del 

er en iagttagelse af, hvor i bekendtgørelsen læremidler tematiseres. Anden del er en iagttagelse af 

hvilke kompetencer, der i teksten knyttes til begrebet læremidler. 

Bekendtgørelsen vedrører afholdelse af læreruddannelsen, og som politisk dokument er den 

udtryk for en kollektivt bindende beslutning (Rasmussen 2004:65). De enkelte 

læreruddannelsessteder er lovmæssigt forpligtet på at efterleve bekendtgørelsens krav og regler. 

Udtrykt systemteoretisk kan de ikke vælge ikke at lade sig irritere af bekendtgørelsen og på 

                                                           
35

 Der henvises til de timeløse fag: Færdselslære, inklusive førstehjælp, Sundheds- og seksualundervisning og 

familiekundskab, Kursus inden for det praktisk-musiske fagområde, Kursus i skrivning og retorik. 
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baggrund deraf planlægge og afholde læreruddannelse. Derved er bekendtgørelsens vigtighed 

tydelig, og derfor er det væsentligt at se nærmere på dens indhold. Her med fokus på, om og 

hvordan læremidler tematiseres. 

Hvor tematiseres læremidler? 
Selve begrebet læremidler anvendes ikke i bekendtgørelsen for læreruddannelsen, men det 

betyder ikke, at læremidler ikke tematiseres. I stedet anvendes fire synonymer for begrebet 

læremidler: undervisningsmidler, undervisningsmaterialer, lærebøger og lærebogssystemer. Alle 

fund på baggrund af den fokuserede læsning findes i bilagene under fagbeskrivelserne. 

Nedenstående figur giver et overblik over mine fund på de fire synonymer: 
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Fagbeskrivelse 

 

Undervisnings- 

midler 

Undervisnings- 

materialer 

Lærebøger Lærebogs-

systemer 

1. Dansk X  X  

2. Fysik/kemi+ 

natur/teknik
36

 

X X X  

3. Matematik X X   

4. Engelsk     

5. Historie X    

6. Idræt X    

7. Billedkunst     

8. Biologi X X   

9. Dansk som 2.sprog  X   

10. Fransk  X  X 

11. Geografi  X   

12. Hjemkundskab   X   

13. Kristendomskundskab 

/religion 

X    

14. Materiel design     

15. Musik X    

16. Samfundsfag X X   

17. Specialpædagogik     

18. Tysk  X   

19. Praktik  X   

20. KLM
37

     

21. Almen didaktik     

22. Pædagogik     

23. Psykologi     

Figur 13: Tabel over tematisering af didaktiske læremidler i fagbeskrivelserne i bekendtgørelsen for læreruddannelsen.  

 Undervisningsmidler tematiseres i fagbeskrivelserne for ni linjefag: dansk, fysik/kemi + 

natur/teknik, matematik, historie, idræt, biologi, kristendomskundskab/religion, musik og 

samfundsfag.  

                                                           
36

 Som beskrevet iagttages fysik/kemi og natur/teknik som ét samlet fag pga. fællesforløbet. 
37

 Kristendom, livsoplysning og medborgerskab. Faget medtages ikke på det til informanterne udleverede 

spørgeskema, der indleder interviewene. Det skyldes, at faget hverken er et linjefag eller et pædagogisk fag, og da 

det er disse fag, sammen med praktikken, der aktualiseres, har faget ingen relevans i interviewundersøgelsen. 
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 Undervisningsmaterialer tematiseres i fagbeskrivelserne for ni linjefag og et fællesfag: 

fysik/kemi + natur/teknik, matematik, biologi, dansk som 2. sprog, fransk, geografi og 

hjemkundskab, samfundsfag, tysk og praktik. 

 Lærebøger tematiseres i fagbeskrivelserne for to linjefag: dansk og fysik/kemi + 

natur/teknik. 

 Lærebogssystemer tematiseres i fagbeskrivelsen for et linjefag: fransk. 

Læsningen viser, at læremidler tematiseres i bekendtgørelsen. Tematiseringen af læremidler 

findes i bilagene, der udgør fagbeskrivelserne for fagene på læreruddannelsen. Læremidler 

tematiseres hovedsageligt i fagbeskrivelserne for linjefagene, men ikke for dem alle. 14 

linjefagsfagbeskrivelser tematiserer læremidler, mens fire ikke gør. De fire er fagbeskrivelserne 

for engelsk, billedkunst, materiel design og specialpædagogik. 

Læremidler tematiseres i fagbeskrivelsen for praktikken, men læremidler tematiseres ikke i de 

andre fællesfag: almen didaktik, pædagogik, psykologi og kristendom, livsoplysning og 

medborgerskab. 

Hvordan tematiseres læremidler? 
For at besvare hvordan læremidler tematiseres i bekendtgørelsen, iagttages de ekstraherede 

tekstafsnit (bilag 1), hvori læremidler tematiseres, med henblik på at undersøge hvilke 

kompetencer, der knyttes til begrebet. 

I teksten knyttes forskellige kompetencer til begrebet læremidler. Nogle optræder kun en enkelt 

gang, mens andre anvendes flere gange. Nogle af disse kompetencer er beslægtede og kan 

naturligvis overlappe hinanden i en meningsforståelse. Derfor er det meningsfuldt at gruppere 

dem i følgende seks kompetencer (tallet i parentes angiver, hvor ofte kompetencen er beskrevet): 

1. at kunne vurdere, foretage en vurdering eller bedømme læremidler (x11) 

2. at kunne analysere eller foretage en analyse af læremidler (x11) 

3. at kunne udarbejde eller foretage en udarbejdelse af læremidler (x8) 

4. at kunne udvælge, finde eller foretage valg af læremidler (x8) 

5. at kunne anvende læremidler (x3) 

6. at kunne udvikle eller foretage en udvikling af læremidler (x3) 
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Læremidler tematiseres først og fremmest i forbindelse med kompetencer i at kunne vurdere, 

analysere, udarbejde og udvælge læremidler i forhold til planlægning og gennemførelse af 

undervisning under hensyntagen til elevernes læringsforudsætninger. Dernæst tematiseres 

kompetencer i at kunne anvende og udvikle læremidler til brug i undervisningen.  

Som nævnt tematiseres læremidler og de dertil knyttede kompetencer udelukkende i 

fagbeskrivelserne for linjefag, dog med én undtagelse – praktikfaget. I fagbeskrivelsen for 

praktikken tematiseres læremidler (undervisningsmaterialer) således: ”Selvstændigt arbejde med 

længerevarende, differentierede undervisningsforløb i samarbejde med klassens øvrige lærere, 

inddragelse af de studerendes selvvalgte undervisningsmaterialer og elevernes medvirken i 

planlægning af undervisning” (Bilag 1 s. 3). 

I citatet pointeres det, at undervisningsmaterialerne, der anvendes i praktikken, skal være 

selvvalgte, hvilket understreger vigtigheden af, at praktikanter selv udvælger læremidler. Det kan 

undre, at kompetencen i at anvende læremidler kun tematiseres tre gange, og at tematiseringen 

ikke findes i fagbeskrivelsen for praktikfaget, hvor de studerende netop skal mediere deres 

undervisning gennem læremidler af den ene eller den anden type. 

Opsummering 
På baggrund af den fokuserede læsning af bekendtgørelsen kan det opsummeres, at: 

 Læremidler tematiseres i fagbeskrivelserne for linjefagene – dog ikke i følgende fire fag: 

engelsk, billedkunst, materiel design og specielpædagogik.  

 Læremidler tematiseres i fagbeskrivelsen for praktikfaget kun i forbindelse med 

inddragelse af de studerendes selvvalgte undervisningsmaterialer. 

 Læremidler tematiseres ikke i fagbeskrivelserne for de øvrige fællesfag: 

Kristendomskundskab/religion, Livsoplysning og Medborgerskab (KLM), pædagogik, 

psykologi og almen didaktik. 

 Læremidler tematiseres oftest i forbindelse med kompetencer i at kunne vurdere, 

analysere, udarbejde, udvælge og dernæst anvende og udvikle læremidler til brug i 

undervisningen. 

Afhandlingens fokus på, hvordan didaktiske læremidler tematiseres på læreruddannelsen, 

skyldes, som beskrevet, at de studerende igennem studiet af didaktiske læremidler, grundet 
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læremidlernes dobbelte diskurs – faglig og didaktisk/pædagogisk – kan styrke deres kompetence i 

at koble både uddannelsens fagområder indbyrdes og mere overordnet uddannelsen og 

professionsudøvelsen. Set i dette lys lader bekendtgørelsen meget tilbage at ønske, hvad angår 

tematiseringen af læremidler. 

Når læremidler eksempelvis ikke tematiseres i fagbeskrivelserne for de pædagogiske fag, 

fremstår læremidler som noget, der kun har betydning for det faglige indhold (og vel at mærke 

kun i nogle linjefag), hvilket ikke styrker koblingen af faglighed og pædagogik/didaktik. Det ville 

være oplagt, at især faget almen didaktik, der forstås som læren om undervisning, også 

tematiserede læremidler, da undervisning altid må medieres gennem læremidler af den ene eller 

den anden type.  

Når læremidler kun sparsomt tematiseres i forbindelse med praktikken, overses muligheden for at 

styrke koblingen af arbejdet med læremidler i praktikken og studiet af læremidler på 

uddannelsen. Det er oplagt at tematisere læremidler både før, under og efter praktikperioderne, 

hvilket ville være en mulighed for at synliggøre uddannelsens teoretiske tilgang i forhold til 

praktikkens mere praktiske tilgang. 

De kompetencer, der i bekendtgørelsen knyttes til læremiddelbegreberne – vurdere, analysere, 

udarbejde, udvælge, anvende og udvikle – er komplekse kompetencer, som jeg ikke mener kan 

opnås monofagligt, altså tilegnes i kun ét fag. Derfor er det ikke tilstrækkeligt kun at tematisere 

læremidler i linjefagene, hvilket stort set er tilfældet i bekendtgørelsen. De beskrevne 

læremiddelkompetencer kræver nødvendigvis både et fagligt og didaktisk perspektiv kombineret 

med en praktisk tilgang. Dette kunne tydeliggøres i bekendtgørelsen. 

Lignende iagttagelser findes i nyere litteratur om læremidler og læreplaner i teori og praksis, og 

jeg kan på baggrund af min læsning tilslutte mig beskrivelsen af, at der tegnes et ”broget billede 

af læremidlets status i bekendtgørelsen” (Hansen and Skovmand 2011:206).  

Den fokuserede læsning af bekendtgørelsen har direkte betydning for den videre analyse. Først og 

fremmest iagttager jeg de seks kompetencer: vurdere, analysere, udarbejde, udvælge, anvende og 

udvikle som læremiddelkompetencer, der skal tilegnes under læreruddannelsen, og disse knyttes 

til interviewguidens første forskerforskel: læremiddelkompetencer/ej. Derudover er det muligt at 
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sammenligne læsningen med de øvrige analysefund og undersøge, om samme brogethed kan 

iagttages? 

8.1.2 Sammenfatning af informanternes afkrydsninger 
Første indledende iagttagelse er ovenstående læsning af bekendtgørelsen. Anden indledende 

iagttagelse følger i det nedenstående og udgør en samlet oversigt over, om informanterne oplever, 

at didaktiske læremidler har været indhold på læreruddannelsen. På baggrund af informanternes 

afkrydsninger på spørgeskemaet og deres tilhørende kommentarer (1. afsnit i den empiriske 

konstruktion, bilag 2), redegøres for, hvorvidt de oplever, at de er blevet præsenteret for 

didaktiske læremidler i de fag, de har haft i løbet af deres uddannelse – en umiddelbar simpel 

skelnen mellem JA eller NEJ. Det kan naturligvis være vanskeligt for den studerende at huske, 

om han eller hun, i et fag han eller hun havde for fire år siden, blev præsenteret for didaktiske 

læremidler eller ej, og derfor er HUSKER IKKE/VED IKKE også en svarmulighed på 

spørgeskemaet
38

.  

  

                                                           
38

 Se figur 7. 
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Er du i følgende fag blevet 

præsenteret for didaktiske 

læremidler? 

 

JA 

 

NEJ 

 

HUSKER IKKE/ 

VED IKKE 

Praktik 16 1  

Pædagogiske fag:    

Psykologi  17  

Pædagogik  17  

Almen didaktik 1 16  

Linjefag:    

Dansk – samlet 12 1 3 

Matematik – samlet 6 0  

Specialpædagogik 1 4 1 

Billedkunst 1 2 1 

Historie 5 1  

Geografi 1 0  

Engelsk 1 1  

Natur/teknik 2 1 1 

Kristendomskundskab/religion 4 0  

Fysik/kemi 1 0  

Dansk som 2. sprog 1 0  

Samfundsfag 2 1  

Figur 14: Sammenfatning af informanternes afkrydsninger på det udleverede spørgeskema 

Som det ses af figur 14 ovenfor, er der naturligvis forskelle i de studerendes oplevelser, men der 

er også ligheder. Både i forbindelse med praktikfaget og de pædagogiske fag er der en tydelig 

mæthed forstået som overensstemmelse i deres oplevelser. I praktikken har alle de interviewede 

studerende, undtagen én, fået præsenteret didaktiske læremidler. Det modsatte gør sig gældende 

for de pædagogiske fag, hvor ingen, undtagen én, har fået præsenteret didaktiske læremidler
39

.  

For linjefagene er der stor variation. Nogle har fået præsenteret didaktiske læremidler i fag, hvor 

andre ikke har oplevet dem som en del af indholdet. Denne forskellighed nuanceres i de 

studerendes kommentarer til, hvordan læremidlerne er blevet tematiseret. Nogle oplever en 

                                                           
39

 I de supplerende kommentarer til afkrydsningerne uddybes dette JA ved faget almen didaktik, og det viser sig, at 

den studerende selv tematiserede didaktiske læremidler i faget,og vedkommende blev således ikke præsenteret for 

dem.  
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grundig gennemgang, hvor andre oplever en kort og overfladisk præsentation af læremidler. 

Denne forskellighed uddybes i afsnit 8.2 Præsentation af fund.  

Spørgeskemaets konstruktion får de studerende til at iagttage de tre fagområder praktik, 

pædagogiske fag og linjefag separat. På samme vis struktureres også deres kommentarer her i de 

tre fagområder: praktik, de pædagogiske fag og linjefag. 

Praktik 
I faget praktik tegner der sig umiddelbart et entydigt billede, da alle undtagen én studerende har 

oplevet, at didaktiske læremidler tematiseres i den traditionelle praktik
40

. Der er imidlertid stor 

variation i, hvordan praktikskolerne præsenterer læremidlerne for praktikanterne, og hvordan 

praktikanterne anvender didaktiske læremidler i løbet af praktikperioderne. Fra oplevelser, hvor 

de studerende føler sig tvunget til at anvende skolens læremiddel, til oplevelser med fuld frihed til 

selv at vælge læremidler. Nogle få og korte citater viser variationen i anvendelsen af didaktiske 

læremidler i praktikken. Fra den studerende, der ”slet ikke har arbejdet med lærebogssystemer 

overhovedet i praktik”, til kommentarer om, at det nærmest er en selvfølgelighed: ”Der er ingen 

tvivl om, at i praktik, der har man jo arbejdet med lærebogssystemer.” Hvordan didaktiske 

læremidler anvendes i praktikken er ”meget forskelligt fra sted til sted”, men det er tydeligt, at de 

studerende i forbindelse med deres praktik henter inspiration i de didaktiske læremidler.  

De pædagogiske fag 
I de pædagogiske fag tegner der sig også et entydigt billede, da ingen af de studerende har 

oplevet, at deres undervisere i de pædagogiske fag har præsenteret dem for didaktiske 

læremidler. Som det ses i nedenstående citater, så udtrykkes det næsten som en selvfølgelighed, at 

man ikke præsenteres for didaktiske læremidler i de pædagogiske fag: 

Og det er det samme, hvad angår de pædagogiske fag, ligesom specialpædagogik, 

det handler ikke om lærebogssystemer. Det handler om filosofi og alle de her 

tanker, og jeg ved ikke hvad, så der kommer man ikke til at arbejde med 

lærebogssystemer (EKs9). 

Overhovedet ikke i de pædagogiske fag, det er mere sådan til os, det er ikke så 

meget… altså vi skal ikke ud og undervise i psykologi for eksempel (EKs11). 

                                                           
40

 Her aktualiseres kun den traditionelle praktik på en dansk folkeskole, og der ses bort fra specielle praktikker på 

friskoler, efterskoler og praktikophold gennemført i udlandet. 
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Og vi har selvfølgelig ikke snakket om det (didaktiske læremidler) i hverken 

pædagogik eller almen didaktik (EKs10). 

At didaktiske læremidler ikke er blevet præsenteret i de pædagogiske fag, betyder ikke 

nødvendigvis, at de ikke har arbejdet med didaktiske læremidler som indhold i eksempelvis 

almen didaktik, men det har været den studerendes eget valg i forbindelse med et studieprodukt, 

planlægning af et undervisningsforløb eller lignende. En enkel studerende har krydset JA til, at 

didaktiske læremidler blev præsenteret i almen didaktik, men når der spørges ind til, hvordan 

læremidlerne blev præsenteret og således studeret, var det netop på baggrund af et praktikophold 

og i forbindelse med et studieprodukt: 

Det var sådan nogle lærebogssystemer, der var brugt i praktikken, som man så 

snakkede om. Vi havde dem ikke fysisk inde i klassen, men vi snakkede om, 

hvordan de havde været anvendt. Så på den måde er de blevet bearbejdet (i almen 

didatik) (EKs7). 

Linjefag 
I linjefagene tegner der sig et mere broget billede, forstået på den måde at der er større variation i 

de studerendes oplevelser af, om de er blevet præsenteret for didaktiske læremidler i deres 

linjefag. Nogle svarer NEJ og har ikke oplevet læremidler som indhold i linjefagene. Andre har 

oplevet, at didaktiske læremidler har været en stor og vigtig del af indholdet, mens andre igen har 

oplevet, at didaktiske læremidler er blevet tematiseret, men meget kortvarigt og overfladisk. De 

studerende oplever tydeligvis stor forskel fra fag til fag: 

Jeg havde historie som linjefag, men der har vi ikke snakket om bogsystemer 

overhovedet. Vi brugte tid på det i dansk, men det var ikke sådan vildt meget tid, vi 

brugte på det. Og så har vi brugt meget, meget kort tid på det i kristendom lige 

inden praktikken, lige for at man var bevidst om, hvilke lærebogssystemer der var 

(EKs10). 

Natur/teknik, der drager vi det faktisk jævnligt ind, når vi har haft nogle emner, og 

vi så prøver at finde nogle undervisningsmaterialer og kigger på, hvordan behandler 

de så det, vi har gennemgået (EKs11). 
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Jamen i dansk, der er vi blevet præsenteret for læremidler, mange endda. I historie 

også rigtig mange og samfundsfag overhovedet ikke (EKs11). 

Variationen er spredt, forstået på den måde at der ikke opstår et mønster i forhold til, at det er 

bestemte fag, der har betydning for, om didaktiske læremidler indgår i undervisningen. Det 

udtrykker de studerende klart. Når deres afkrydsninger og supplerende kommentarer 

sammenholdes, opstår der heller ikke noget mønster i forhold til, at det er bestemte 

uddannelsessteder, der tematiserer didaktiske læremidler. Det kan eksempelvis ikke konkluderes, 

at de studerende i Silkeborg, fremfor Odense og Aalborg, oplever didaktiske læremidler i 

undervisningen. Derimod skelner og betegner de studerende underviseren som værende af 

betydning for, om læremidlerne inddrages, og hvordan de bearbejdes i undervisningen, hvilket 

uddybes senere. Der er således større interne forskelle på læreruddannelsesstederne, end der er 

forskelle mellem læreruddannelsesstederne.  

De studerende uddyber deres afkrydsninger på spørgeskemaet og forklarer, at didaktiske 

læremidler ofte indgår indirekte i et fag, da læremidlerne bearbejdes i praktikopgaver eller andre 

studieprodukter, der er knyttet til et fag. Det er i så fald på baggrund af den enkelte studerendes 

eget valg, at læremidlerne indgår, men da læremidler som indhold ikke er et krav, er det 

naturligvis ikke alle studerende, der vælger at tematisere læremidler i deres studieprodukter. 

Så har jeg haft natur/teknik. Jeg mener ikke, at jeg på noget tidspunkt er blevet 

præsenteret for det i undervisningen, for lærebogssystemer. Men jeg er i praktikken, 

og gennem det, at jeg sidder og laver studieprodukter, får jeg kendskab til 

lærebogssystemer. Men ikke i selve undervisningen, det mener jeg ikke (EKs9). 

Ikke hvor vi sådan har sagt, nu har vi en bog, nu har vi et læresystem, nu går vi ind 

og ser, hvordan det fungerer. Det har været noget, vi har set på i forbindelse med 

praktikopgaver, fordi vi selv har fundet noget til praktikken (EKs8-9). 

I natur/teknik var vi da omkring nogle forskellige lærebøger, men jeg tror faktisk 

mest, det var, når vi skrev studieprodukter, jeg synes egentlig ikke, det er blevet 

trukket så meget ind i timerne, når jeg tænker over det (EKs12). 

Mine fremhævninger med fed markerer, at de studerende skelner mellem indhold, som 

underviseren har inddraget i undervisningen, og indhold, som de selv vælger. Det skal ikke her 
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vurderes, hvilket indhold der er bedst, indhold valgt af underviseren eller den studerende, men 

indhold valgt af underviseren må opfattes som fælles for alle studerende på holdet og får dermed 

status som værende højst relevant for den studerendes tilegnelse af viden og færdigheder. Når 

studerende oplever, at didaktiske læremidler ikke ”trækkes ind” i timerne, men bliver ”set på i 

forbindelse med praktikopgaver”, så kan læremidler som indhold opfattes som mindre vigtigt. Og 

hvis en studerende ikke selv tematiserer didaktiske læremidler i studieopgaver, er det ikke 

usandsynligt, at vedkommende ikke får studeret didaktiske læremidler i løbet af uddannelsens fire 

år, hvis hans/hendes underviser også fravælger læremidlerne som indhold. Studerendes betydning 

for didaktiske læremidler som indhold i undervisningen uddybes også senere i analysen. 

Opsummering 
Der kan på baggrund af de studerendes afkrydsninger og supplerende kommentarer dertil svares 

ja til spørgsmålet, om didaktiske læremidler indgår som indhold i undervisningen på 

læreruddannelsen, men for en nuanceret opsummering er det fortsat nødvendigt at iagttage de tre 

fagområder hver for sig: 

 I praktikken tematiseres didaktiske læremidler som regel, men der er stor variation i 

måden, hvorpå praktikanterne anvender læremidlerne. En enkelt har ikke anvendt 

didaktiske læremidler, andre lader sig inspirere af dem og supplerer yderligere, mens 

andre igen udelukkende følger det pågældende læremiddel. Informanterne forklarer, at 

fag, klassetrin og personlig holdning har betydning for, om didaktiske læremidler 

tematiseres og anvendes i praktikken: 

o Fag: informanterne oplever, at nogle fag er mere boglige og andre mere praktisk-

musiske. Derfor opleves det mere naturligt at anvende didaktiske læremidler i 

eksempelvis dansk og matematik frem for at anvende dem i billedkunst og idræt. 

o Klassetrin: informanterne oplever, at didaktiske læremidler i højere grad anvendes 

i indskolingen end i udskolingen, hvor man trækker på andre materialer som 

avisartikler, internettet og semantiske læremidler. 

o Personlig holdning både hos praktiklæreren og praktikanten: informanterne 

oplever, at nogle er mere positive overfor didaktiske læremidler end andre, der 

forholder sig mere kritisk til dem. Den personlige holdning har stor betydning for, 

hvordan didaktiske læremidler indgår som indhold i undervisningen, hvilket 

uddybes senere i analysen. 



Side 134 af 197 

 

 I de pædagogiske fag tematiseres didaktiske læremidler ikke af underviseren. Hvis 

læremidlerne indgår som indhold, er det i faget almen didaktik og på bagrund af de 

studerendes eget valg i forbindelse med praktikopgaver, studieprodukter eller planlægning 

af undervisningsforløb. Informanterne omtaler det som en selvfølgelighed, at didaktiske 

læremidler ikke tematiseres i pædagogik og psykologi. Informanterne oplever, at både 

underviserens og den studerendes eget tilvalg/fravalg har betydning for, om didaktiske 

læremidler indgår i undervisningen. 

 I linjefagene tegnes et broget billede. Som beskrevet og citeret er der en stor spændvidde i 

informanternes oplevelser af, om didaktiske læremidler indgår som indhold. Der ses ikke 

noget mønster i forhold til, at læremidlerne tematiseres i nogle linjefag og ikke i andre. 

Informanterne oplever også her underviserens personlige valg vedrørende 

undervisningens indhold som værende afgørende for, om didaktiske læremidler 

tematiseres eller ej i linjefagene.  

Sammenfatningen af informanternes afkrydsninger og deres supplerende kommentarer er først og 

fremmest en iagttagelse af, om didaktiske læremidler opleves som indhold i undervisningen i 

læreruddannelsen. I analysens næste afsnit skifter blikket til en iagttagelse af, hvordan didaktiske 

læremidler opleves som indhold i undervisningen. De supplerende kommentarer har indledt 

denne iagttagelse, der fortsætter i det følgende. 

8.2 Præsentation af fund 
Formålet med dette afsnit er at præsentere, hvad informanterne i interviewene har skelnet og 

betegnet under de fire forskerforskelle, og hvad de afslutningsvis i interviewet har tilføjet af 

evaluerende udsagn og ekstra kommentarer. Afsnittet inddeles således i fem underafsnit:  

8.2.1 Læremiddelkompetencer/ej 

8.2.2 Teori/praksis 

8.2.3 Uddannelsessted/praktik  

8.2.4 Monofagligt/polyfagligt 

8.2.5 Afsluttende iagttagelser. 



Side 135 af 197 

 

I hvert underafsnit fremanalyseres, hvordan informanterne oplever læremidler tematiseret i 

kommunikationen på læreruddannelsen, hvilket giver en forståelse-for-hvad der er kommunikeret 

under de fire forskerforskelle. Da afsnittet er en præsentation af analysens fund, fremstilles og 

udfoldes kategorierne under forskerforskellene
41

. Kategorierne udfoldes i forhold til at besvare, 

hvordan didaktiske læremidler er oplevet som indhold på læreruddannelsen. Under hver 

forskerforskel afsluttes med en kort opsummering. Femte afsnit, Afsluttende iagttagelser, 

supplerer analysens fund med et evaluerende og et afsluttende blik. 

Her i den skriftlige fremstilling er det for omfattende at præsentere, hvordan samtlige udsagn er 

reduceret og tilskrevet informantforskelle, men bilag 3 udgør en samlet analyseoversigt, der 

præsenterer hvilke og hvor mange informantforskelle, der er tilskrevet under de fire 

forskerforskelle: Læremiddelkompetencer/ej, teori/praksis, uddannelsessted/praktik og 

monofagligt/polyfagligt. For yderligere gennemsigtighed vedlægges en CD-rom med et Nvivo-

dokument, hvor analyseprocessen kan følges i detaljer. 

I analysen er nogle udsagn tilskrevet mere end en informantforskel, da informanten skelner 

mellem flere ting i samme udsagn. Nogle af de fremkomne kategorier er også tilskrevet flere 

informantforskelle end andre. Da de studerendes oplevelser først og fremmest er væsentlige på 

grund af deres karakter og relevans og ikke på grund af deres hyppighed, tilskrives en kategori 

med kun tre referencer lige så stor betydning som en kategori med 26 referencer.  

8.2.1 Læremiddelkompetencer/ej 
Forskerforskellen læremiddelkompetencer/ej omhandler de i bekendtgørelsen nævnte 

kompetencer, der knyttes til læremidler
42

. Det drejer sig om kompetencerne: vurdere, analysere, 

udarbejde, udvælge, anvende og udvikle læremidler til brug i undervisningen. 

Det indledende interviewspørgsmål på baggrund af forskerforskellen læremiddelkompetencer/ej 

vedrører, hvorvidt de studerende oplever, at de i løbet af deres uddannelse har tilegnet sig disse 

kompetencer. Overordnet svarer informanterne positivt på det indledende spørgsmål, da de 

oplever, at de har tilegnet sig læremiddelkompetencer i løbet af deres uddannelse. At de stort set 

alle har den samme positive oplevelse på trods af, at de har oplevet didaktiske læremidler indgå 

meget forskelligt som indhold, fortæller noget vigtigt, nemlig at der er mere end én måde at 
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 Jævnfør afsnit 7.4.5 - Figur 8, kolonne 4. 
42

 Se evt. afsnit 8.1.1 Læsning af bekendtgørelsen for læreruddannelsen. 
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tilegne sig læremiddelkompetencer på. Derudover er det også vigtigt at pointere, at selv om den 

studerende vurderer sig selv til at være kompetent, er det ikke nødvendigvis sikkert, at han eller 

hun er det, eller rettere at andre iagttager vedkommende som kompetent.  

De fremkomne kategorier under forskerforskellen læremiddelkompetencer/ej er: 

 Tilgængelighed – 26 referencer 

 Kritisk refleksion – 20 referencer 

 Læremiddelanalyser – 13 referencer 

 Fagdidaktik – seks referencer 

 Læremiddeldesign og entreprenørskab – fire referencer 

 Naturlig progression – tre referencer. 

Kategorierne under denne forskerforskel – læremiddelkompetencer/ej – iagttages med henblik på 

at finde svar på, hvordan de studerende har tilegnet sig deres læremiddelkompetence, hvilket 

indgår som en del af svaret på afhandlingens problematik omkring, hvordan didaktiske 

læremidler indgår som indhold i undervisningen. Nedenfor udfoldes kategorierne enkeltvis, og 

der afsluttes med en kort opsummering. 

Tilgængelighed 
Informanterne oplever, at læremidlernes tilgængelighed har betydning for, hvor meget de 

tematiseres i undervisningen. Er læremidlerne let tilgængelige, indgår de oftere, end hvis de er 

svært tilgængelige. Samtidig er der, fra de studerendes side, større interesse i at inddrage nyere 

frem for ældre læremidler.  

Tilgængeligheden har stor betydning for, hvor meget didaktiske læremidler indgår som indhold i 

undervisningen. Undervises der i faglokaler med plads til opbevaring af både nye og ældre 

læremidler, inddrages de naturligt i forbindelse med undervisningen. På samme måde har det 

også betydning for de studerende, om CFU (Center for Undervisningsmidler) ligger i nærheden 

eller ej.  

Jeg tænker også, der er vi måske heldige … men der er jo decideret lokaler, hvor 

alt til matematikundervisningen er, og alt til natur/teknik undervisningen er, 

hvor man kan gå ind. Det er ikke kun alle lærebogsmaterialerne og 
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lærervejledningerne, men de har også en kæmpe lang montre med alt matematik-

udstyr til leg (EKs17). 

Den (praktikskole) jeg var ude på sidst, den har jo ekstremt mange penge, kan man 

godt sige. At komme ind i deres rum, jamen, der har de et helt rum, hvor der bare 

står alt det materiale, man nogensinde kan finde, og så har de det nede i 

kælderen, hvis man interesserer sig for en bog, så kan man gå ned og finde den 

(EKs18). 

Fra praktikken oplever de studerende stor forskel på skolernes økonomi, der også spiller en rolle i 

udvælgelse og indkøb af læremidler. De studerende oplever forældede læremidler, som de 

beskriver som dårlige, og de foretrækker at arbejde med nyere læremidler. 

For eksempel historie har hele det her historiebevidsthedsbegreb, som har skiftet 

meget inden for de sidste ti år, og det tager lærebogssystemer jo ikke højde for, 

så det er meget rart, at man sådan kan tilpasse og lave om, så det passer bedre med, 

hvad der egentlig er formålet (EKs21). 

Både tilgængeligheden og økonomien er ydre faktorer eller rammer for undervisningen, der også 

opleves som betydningsfulde for omfanget af didaktiske læremidler i undervisningen. 

Kritisk refleksion 
Informanterne oplever, at de gennem kritisk refleksion har tilegnet sig læremiddelkompetencer. 

De oplever, at underviserens personlige holdning til didaktiske læremidler er afgørende for, 

hvordan de indgår som indhold i undervisningen.  

Da jeg havde dansk, og vi skulle analysere de her læremidler, da blev der lagt 

meget vægt på fra underviserne, at lærebogssystemer ikke er noget, man skal gå 

ud og bruge fra a-z, netop fordi man højst sandsynligt vil miste en del 

undervisningsdifferentiering, og man vil miste måske nogle andre grundlæggende 

ting (EKs16). 

Jeg synes, det er et væsentlig perspektiv, som især vores dansklærer har 

fremhævet, at der simpelthen er meget af det i forvejen didaktisk designede 

materiale, der er for dårligt lavet til, at man kan bruge det i en praktisk 

undervisningskontekst (EKs20). 
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De studerende lærer at forholde sig kritisk til didaktiske læremidler, da underviserne ikke 

anbefaler at bruge læremidlerne ’fra a til z’. Dog oplever de studerende ikke, at de undervises 

konkret i, hvordan et didaktisk læremiddel kan redidaktiseres, men de studerende anvender deres 

kritiske og didaktiske kompetencer og oplever således, at de er kompetente. 

I praktikken udvikler de studerende didaktiske læremidler, der skal give mening overfor deres 

pågældende klasse, hvilket også er noget, de reflekterer kritisk over i egne studieprodukter. 

Så er det sådan en eller anden hypotetisk konstruktion om, hvad man tror, eller 

hvordan man tror det (læremidlet) vil fungere … så kan det godt ske, at man har sat et 

klassetrin på … men så er der jo en eller anden form for vurdering af, hvordan 

man tror, det vil fungere, og måske en kritisk stillingtagen til, om det 

overhovedet tilsvarer det, der er kravene i fælles mål og sådan nogle ting (EKs22). 

Læremiddelanalyser 
Informanterne oplever, at de gennem forskellige læremiddelanalyser har tilegnet sig 

læremiddelkompetencer. Didaktiske læremidler er ifølge de studerende blevet analyseret i 

undervisningen, men der er stor forskel både på måden og omfanget af de forskellige analyser. 

Nogle oplever en meget grundig analyse eksempelvis med udgangspunkt i analysemodellen 

Læremiddeltjek
43

.  

Da har vi mest arbejdet med det som analyse af læremidler med den der 

Læremiddeltjek. Vi har prøvet at lægge den ned over nogle læremidler for at se, 

hvad det ene læremiddel kunne kontra det andet, og for at få sat nogle tanker i gang 

om, hvad der er i et læremiddel (EKs14). 

Andre oplever en kort og overfladisk analyse, hvor der ikke er tale om fordybelse. Udover at de 

studerende via læremiddelanalyser på uddannelsesstedet lærer at forholde sig kritisk til didaktiske 

læremidler, så tilegner de sig også læremiddelkompetencer i praktikken, når de selv udvikler 

undervisningsforløb. 

Da de studerende ikke bliver præsenteret for didaktiske læremidler i alle deres fag, prøver de at 

overføre viden om læremidler fra et fag til et andet.  
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 En model til analyse af læremidler - http://laeremiddeltjek.dk/  

http://laeremiddeltjek.dk/
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Det er så dét, jeg har taget med mig til mit andet linjefag nu her, der er engelsk, som 

også er toårigt, men der er jeg ikke blevet undervist i det (didaktiske læremidler), altså 

der har jeg ingen kompetencer, der trækker jeg udelukkende på de kompetencer 

jeg har fra de første to år i dansk (EKs14). 

Med forskellige ord og vendinger forklarer de studerende, at de ”trækker på” indhold i andre fag 

for at kompensere. De ”tager noget med” fra fag til fag. Nogle oplever, at didaktiske læremidler 

har været en naturlig og vigtig del af indholdet i undervisningen, mens andre oplever det som 

noget, der ’hurtigt skal overstås’.  

I dansk især har det været en hel naturlig del, at vi skulle analysere og vurdere et 

materiale. Hvilke mangler har det? er der noget, der kunne være bedre? – dårligere? 

Altså udvælge, hvad man kunne bruge (EKs21). 

Det har ikke været noget, som har været slået op som det allervigtigste, man skulle 

lave i hele verden (EKs14). 

Som beskrevet i analysens indledende iagttagelser er der stor forskel på, om didaktiske 

læremidler indgår som indhold i undervisningen. Hvis de så, via læremiddelanalyser, indgår på 

uddannelsesstedet, ses også stor variation i tilgangene og omfanget af analyserne.  

Fagdidaktik 
Informanterne oplever, at undervisningen i fagdidaktik har stor betydning for udviklingen af 

deres læremiddelkompetencer. Både fagdidaktikkens indhold og struktur er betydningsfuld i 

forhold til at være kompetent. De studerende tilegner sig viden og færdigheder i fagdidaktikken, 

der gør dem i stand til at redidaktisere didaktiske læremidler, selv om disse ikke har været en del 

af indholdet i undervisningen. 

Det her med matematikundervisningen og være kompetent fordi man har haft 

undervisningsmaterialerne, der tror jeg måske for mit vedkommende, at det 

egentlig er strukturerne i det fagdidaktiske, der har gjort det. Den struktur, som 

matematiklærerne lagde nedover undervisningen, den har også gjort rigtig rigtig 

meget (EKs18). 

Didaktiske overvejelser er almene, og de studerende oplever, at de kan anvende deres didaktiske 

kompetencer på læremidlerne, når det, eksempelvis i praktikken, er nødvendigt. Set i dét lys er 
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det således ikke nødvendigt at inddrage didaktiske læremidler i undervisningen for at tilegne sig 

læremiddelkompetencer, hvilket følgende citat pointerer: 

Jeg mener godt, at jeg kan redidaktisere et lærebogssystem uden at ha’ fået vist et 

lærebogssystem, uden at ha’ fået vist ”og sådan og sådan gør du” med et 

lærebogssystem. … Jeg har netop ikke haft det ned over et lærebogssystem, men 

fordi jeg har lært alt det andet omkring didaktik, så kan jeg selv gøre det 

(EKs19). 

Læremiddeldesign og entreprenørskab 
To ud af 17 informanter oplever, at de gennem tilvalgsfaget ’Læremiddeldesign og 

entreprenørskab’ har tilegnet sig læremiddelkompetencer.  

Vi har været 30 studerende cirka, der har skullet prøve at udvikle, i grupper eller 

individuelt, læremidler helt fra start til slut. Og man skulle gå virkelig i dybden 

med det, og det er ikke bare noget, man tager med ind i undervisningen bare for at 

tage det med, man skal tænke didaktisk bag det, og hvad er det, eleverne kan bruge 

det her til, eller hvordan skal man som lærer anvende det (EKs13-14). 

Ikke overraskende har tilvalgsfaget betydet, at de to studerende har fordybet sig i læremidler, men 

da tilvalgsfaget rækker udover den obligatoriske læreruddannelse, gives denne kategori ikke 

yderligere opmærksomhed. Det skal dog nævnes, at de to studerende har oplevet faget som 

relevant i forhold til deres kommende professionsudøvelse. 

Naturlig progression 
Informanterne oplever en naturlig udvikling, hvor de løbende bliver bedre til at analysere og 

anvende didaktiske læremidler. Denne udvikling er mere eller mindre ubevidst, forstået på den 

måde, at de studerende har svært ved at sætte ord på, hvilke tiltag i undervisningen eller i 

praktikken der har været afgørende. Men de studerende oplever deres læremiddelkompetencer 

som styrkede og forbedrede i løbet af de fire år, når de sammenligner 1. og 4. praktikperiode: 

Fra jeg startede det første år, min førsteårspraktik og til nu…altså nu kan jeg godt 

mærke på mig selv, at når jeg støder på et nyt system, så er jeg hurtig til at 

vurdere det i forhold til den klasse, jeg møder. På den måde synes jeg, at vi har 
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ubevidst, altså jeg kan ikke lige sætte prik på, at det var lige det, min underviser 

sagde, men i det her forløb, man har været igennem (EKs14-15). 

Opsummering 
Informanterne oplever, at de har tilegnet sig læremiddelkompetencer i løbet af uddannelsens fire 

år, hvilket må betegnes som positivt, men det for undersøgelsen interessante spørgsmål er: 

hvordan er læremidlerne blevet tematiseret således, at de studerende har tilegnet sig 

læremiddelkompetencer? Er det gennem studiet af og arbejdet med didaktiske læremidler, at de 

har tilegnet sig læremiddelkompetencer, eller er det (også) gennem andet indhold og andre tiltag 

på uddannelsen? 

Den hypotetiske konstruktion #2 tager her form af de seks ovennævnte kategorier: 

tilgængelighed, kritisk refleksion, læremiddelanalyser, fagdidaktik, læremiddeldesign og 

entreprenørskab og naturlig progression, der giver et billede af, hvordan de studerende har 

tilegnet sig læremiddelkompetencer. Opsummeret har de studerende tilegnet sig kompetencerne 

gennem forskellige typer af læremiddelanalyser, gennem kritisk refleksion over de didaktiske 

læremidler, via en let tilgængelighed til læremidlerne, gennem fagdidaktikken og som en naturlig 

progression, hvor de studerende mere eller mindre ubevidst år for år bliver bedre til at reflektere 

didaktisk over et fagligt indhold og læremiddel. Endelig har to studerende også tilegnet sig 

læremiddelkompetencer via det ekstra, selvvalgte modul – Læremiddeldesign og 

Entreprenørskab. 

Der er et sammenfald i tre af kategorierne: læremiddelanalyser, kritisk refleksion og fagdidaktik. 

Disse kategorier omhandler faglig og didaktisk refleksion. Kombinationen af faglighed og 

didaktik kendetegner den kompetente lærer (Darling-Hammond and Youngs 2002). Set i det lys 

er det ikke overraskende, at de studerende italesætter disse begreber, når de beskriver tilegnelse af 

deres læremiddelkompetence. Det er værd at bemærke, at også de studerende, der ikke har 

beskæftiget sig med didaktiske læremidler, føler sig kompetente til at analysere og anvende dem. 

I så fald er det i højere grad de faglige og didaktiske refleksioner, der er afgørende og 

eksemplariske fremfor deres genstand. Hvordan man reflekterer, er muligvis vigtigere end, hvad 

man reflekterer over? 



Side 142 af 197 

 

8.2.2 Teori/praksis 
Forskerforskellen teori og praksis udspringer direkte af afhandlingens overordnede emne – 

forholdet mellem teori og praksis. Interviewspørgsmålet på baggrund af denne forskerforskel 

vedrører, hvorvidt de studerende oplever, at tematiseringen af didaktiske læremidler har været i et 

fag-teoretisk perspektiv med fokus på eksempelvis matematikforståelse, litterære analysetilgange 

eller sprogtilegnelsesteorier. Eller om tematiseringen har været i et praktisk anvendelsesorienteret 

perspektiv med fokus på, hvordan læremidler anvendes af/med eleverne i skolen. Da de 

studerende ikke har fået præsenteret didaktiske læremidler i de pædagogiske fag, rettes blikket 

naturligt mod linjefagene og praktikken. 

De fremkomne kategorier under forskerforskellen teori/praksis er: 

 Fag-faglighed og formidling – 42 referencer 

 Den studerendes betydning – 18 referencer 

 Underviserens betydning – 17 referencer 

 Koblings(u)muligheder – fem referencer. 

Kategorierne under denne forskerforskel – teori/praksis – iagttages med henblik på at finde svar 

på, hvordan didaktiske læremidler indgår som indhold i undervisningen – i et teoretisk og/eller 

praktisk perspektiv. Nedenfor udfoldes kategorierne enkeltvis, og der afsluttes med en kort 

opsummering.  

Fag-faglighed og formidling 
Når jeg spørger de studerende, om de oplever didaktiske læremidler tematiseret i et teoretisk eller 

praktisk perspektiv, er der stor variation i deres oplevelser. Overvejende oplever de, at didaktiske 

læremidler tematiseres: 

a. overvejende praktisk i praktikken 

b. overvejende teoretisk i linjefagene, men også 

c. både teoretisk og praktisk i linjefagene. 

Under det teoretiske perspektiv skelner og betegner informanterne fag-fagligheden, forstået som 

det faglige indhold, de skal tilegne sig i linjefaget. Et fokus på hvad de skal lære som studerende 

– andengradsligninger, grammatik, litteraturhistorie osv. Under det praktiske perspektiv skelner 

og betegner de didaktikken og formidlingen af faglighed til eleverne i skolen – hvordan lærer børn 
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tabeller, hvordan opnår de genrekendskab osv., altså et fokus på hvad og hvordan eleverne skal 

lære i skolen.  

Denne dobbelthed, hvor den studerende iagttager sig selv i to roller, er speciel for 

læreruddannelsen i forhold til andre professionsuddannelser og problematiserer yderligere teori-

praksis-problematikken. De studerende skal, som tidligere beskrevet, iagttage to typer af 

interaktioner og organisationer med hver deres teorier og praksisser
44

.  

Tematiseringen af didaktiske læremidler i praktikken er overvejende praktisk, hvor der er fokus 

på, hvad eleverne skal lære, og hvordan de skal lære det. De studerende orienterer sig mod den 

aktuelle klasse og overvejer, om læremidlet er relevant i forhold til elevernes faglige niveau og 

interesser. De oplever ikke en teoretisk tematisering af læremidler i praktikken: 

I praktikken har det 100 % kun været praktisk. Altså indimellem så har det været 

en del af det forløb, du har planlagt, og indimellem så har det været sådan noget ’åh 

gud, jeg skal bruge et eller andet’, og så hiver man en bog ned fra hylden eller hører 

’hvad for nogle bøger plejer I at bruge?’ og så har man adopteret dem (EKs23). 

Tematiseringen af didaktiske læremidler i linjefagene er meget varieret. Fra oplevelsen af en kort 

og overfladisk præsentation af læremidler inden praktikperioden til oplevelsen af en grundig 

gennemgang af didaktiske læremidler i både et teoretisk og praktisk perspektiv.  

I dansk var det mest teorien, men det var også der, vi brugte mest tid på det med 

analyse af lærebogsmaterialer. I kristendom har det været ren præsentation, da har 

vi slet ikke snakket om dem, vi har bare fået præsenteret, at de findes … som 

indledning til praktikforberedelser (EKs32). 

Vi har nemlig også altid i vores modulopgaver skullet lave en eller anden form for 

undervisningsforløb, og der har man jo tit puttet et eller andet læremiddel på … så 

på den måde har det været meget praksisorienteret, også i praktikken. Og så har 

vi haft sådan indimellem med de der læremiddeltjek, der bliver sådan mere et 

teoretisk syn på læremidlet … så det har været begge dele, men meget adskilt fra 

hinanden enten praktisk orientering eller prøve at analysere det på en eller anden 

måde (EKs23). 

                                                           
44

 Jævnfør afsnit 6.3 Genbeskrivelse af forholdet mellem teori og praksis på læreruddannelsen og i lærerprofessionen. 
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Nogle studerende oplever, at både fagligheden og formidlingen tematiseres i linjefaget: 

Jeg vil sige, hovedvægten af det (læremidler i dansk), de første 25 procent, var 

teoretiske, altså er det grammatikundervisning eller genreundervisning, men derfra 

så har de sidste 75 procent meget været didaktiske overvejelser. Men det er især 

fordi, som vi også lærte i dansk, du finder hurtigt ud af, hvad det er, du vil bruge 

lærebogssystemet til. Altså er vi i gang med litteraturhistorieundervisning, eller har 

vi gang i den grammatiske del af sprogundervisningen, og når det så er lagt fast, 

jamen så kører vi derfra. Og så er der nemlig den der, hvordan har du så tænkt 

dig at gå til det? Og især pga. det her inklusionsspørgsmål i disse dage, det har der 

været et meget stort fokus på faktisk gennem alle mine fire år. Det har hele tiden 

været om, hvordan differentierer vi vores undervisning (EKs26-27). 

Der tror jeg, det har været meget sådan, at vi har skullet ha’ en teori først omkring 

vores talforståelse … så har det været vores talforståelse, hvordan vi helt 

matematisk med alle de her begreber kan bruge det, og bagefter så har vi så set på 

det undervisningsmateriale, hvordan det er i praksis hos eleverne (EKs28). 

Andre studerende oplever kun tematisering af fagligheden og dermed udelukkende fokus på de 

studerende og ikke på eleverne:  

Jeg er ikke 100 procent natur/teknik-lærer, selvom jeg har afsluttet faget. Det 

handlede meget om den viden, vi skulle ha’, og ikke så meget om, hvordan det 

kunne videregives eller videreformidles til eleverne (EKs29). 

I billedkunst, der har det også været, at vi har lavet ler-produkter og tegnet på 

forskellige måder og sådan noget. Vi har ikke haft noget om, hvordan vi 

underviser det videre til børnene. Det har været på, at vi skulle lære noget 

kreativt (EKs30). 

Den studerendes betydning 
Det personbestemte knytter sig ikke kun til underviseren, men også til den studerende, der i 

forhold til egne studieprodukter selv kan vælge didaktiske læremidler til eller fra. Derfor oplever 

nogle, at de på grund af inddragelse af læremidlerne i egne studieprodukter har studeret 

didaktiske læremidler meget og ad flere omgange både i relation til praktik- og linjefagsforløb. 
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Andre studerende har fravalgt didaktiske læremidler som indhold i deres studieprodukter og har 

kun studeret dem, når de er blevet præsenteret for læremidlerne af deres undervisere. Ingen af 

informanterne har oplevet, at det var et krav at inddrage didaktiske læremidler i deres 

studieprodukter.  

De gange vi har lavet studieprodukter og har kigget på nogle lærebogssystemer, og 

der er ingen tvivl om, at de har … altså det er jo virkelig forskelligt, hvad de synes, 

der er relevant, og man kan jo også vælge, når man sidder og kigger på fælles mål 

for N/T, at der står f.eks. dyr – læren om dyr, fantasidyr, dinosaurer, og jeg ved ikke 

hvad. Jamen, det lægger jo op til, at du kan egentlig vælge, hvordan og hvorledes du 

kan gøre det, rimelig meget som det passer dig. Problemet er bare, at det som jeg 

savner, det er den her, som man jo har fået i matematik, den her med kendskabet 

til de forskellige lærebogsmaterialer, så jeg i sidste ende kan sidde og vide, hvad 

gider jeg egentlig arbejde med i de forskellige bøger (EKs31). 

De studerende refererer til sig selv og fornemmer, hvordan de oplever sig selv som lærere. De 

anvender udtryk som: ”jeg er kun 50 % matematiklærer”, hvis de eksempelvis mangler det 

fagdidaktiske. De udtrykker også, at de ”føler sig som dansklærere”, hvis de har tilegnet sig både 

det faglige og didaktiske inden for faget. 

Jeg er ikke 100 % natur/teknik-lærer, selvom jeg har afsluttet faget, det 

handlede meget om den viden, vi skulle ha’, og ikke så meget om, hvordan det 

kunne videregives eller videreformidles til eleverne (EKs29). 

Altså jeg så mig selv som matematiklærer, fra da jeg fik, der på 2. år, hvor man 

endelig fik stemplet. Fordi vi netop har haft den der tredeling af det 

fagdidaktiske, der er elevernes matematik, og så er der vores matematik 

(EKs29). 

Tematiseringen af formidlingen af det faglige indhold til eleverne opleves så væsentligt for de 

studerende, at det har afgørende betydning for deres selvforståelse som lærere. De studerende 

oplever ikke sig selv som lærere, hvis de ikke kan formidle fagligheden, hvilket understreger 

vigtigheden af formidlingen. Dermed påvises endnu en gang vigtigheden af at koble 

uddannelsens fagområder indbyrdes, hvilket nedenstående kategori omhandler. 
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Underviserens betydning 
Indledningsvis i analysen nævnes, at underviseren på uddannelsesstedet har afgørende betydning 

for, om didaktiske læremidler tematiseres i undervisningen. Derfor er det ikke overraskende, at de 

studerende også oplever, at den enkelte underviser har afgørende betydning for, hvordan 

didaktiske læremidler tematiseres, når de indgår som indhold i linjefagsundervisningen.  

Det afhænger jo også meget af læreren (underviseren), hvor meget de selv også vælger 

eller bruger lærebogssystemer. I samfundsfag har jeg haft en underviser, der selv 

har lavet et lærebogssystem, så det er jo relevant for ham at inddrage det og 

vise, at det her kan vi bruge. Hvorimod der er måske nogle andre undervisere, der 

ikke har udviklet det og måske har den holdning, at de ikke kan lide at bruge 

lærebogssystemer, og så bliver det jo på den måde også mindre, at de bruger det i 

deres egen undervisning (EKs26) 

Det er både underviserens praktiske erfaring og hans eller hendes personlige holdning til 

didaktiske læremidler, der opleves som afgørende for, hvordan de indgår i undervisningen. 

Man kan godt mærke forskel på de undervisere, der har prøvet selv at være ude i 

folkeskolen, selvom det bare er et par år. De har en idé om, hvad vi skal ud til, og 

hvordan det fungerer i praksis end nogle, der står og er meget teoretiske, og man 

tænker: ’ja, men så kom lige ind i en klasse med 25, der hænger i gardinerne, som 

du først skal til at tage ned, og de skal også lige lære at række hånden op, og være 

stille når hinanden taler det’. Der kan godt være nogle af underviserne, der er så 

teoretiske, at man tænker ’tag du lige i praktik en uges tid i folkeskolen og så kom 

tilbage’(EKs33-34). 

Det er lidt forskelligt, efter hvilken underviser man har, og om de selv har nogen 

praksiserfaring. Det synes jeg gør meget i forhold til, hvad de kan sige om de 

lærebogssystemer, der er (EKs33). 

En studerende pointerer dog, at underviserens praktiske erfaring ikke nødvendigvis er afgørende 

for, om vedkommende kan undervise i et praksisnært perspektiv. Hun har oplevet to undervisere 

uden praktisk erfaring, men hvor den ene, i hendes øjne, var for teoretisk, så formåede den anden 

at inddrage praksis gennem både nuværende og tidligere studerende: 
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Jeg har egentlig haft to lærere, der ikke har nogen praksiserfaring, hvor den ene hun 

var simpelthen så teoretisk, at jeg følte virkelig ikke, jeg kunne bruge det til en 

skid. For lige så snart jeg kommer ud, så kan jeg ikke bruge alle de her høje teorier 

til noget som helst, så skal vi ned på et niveau, hvor alle kan være med. Hvor ham 

den anden, han levede meget igennem hans studerende, som så har været ude og 

brugt deres erfaringer. Også de her færdige studerende han holdt kontakt med, og 

fik noget undervisningsmateriale, som de har gennemført, og så kørte han det 

med os sådan for at se, hvad man kunne bruge. Så jeg synes, jeg har oplevet 

begge dele, at det er helt fjernt, og så at man hiver fat i det med det samme (EKs34). 

Koblings(u)muligheder 
Med risiko for at forvirre læseren beskrives kategorien her – koblings(u)muligheder – med et 

parentetisk u i midten. Det skyldes, at de studerende i kommunikationen både beskriver det 

ønskelige, det mulige og det umulige i at koble linjefagene (hvor læremidlerne tematiseres) med 

praktikken og de pædagogiske fag for at styrke forholdet mellem teori og praksis. Denne kategori 

retter opmærksomheden mod spørgsmålet om, hvorvidt tematiseringen af didaktiske læremidler 

bidrager til strukturel kobling mellem teori og praksis. Når didaktiske læremidler tematiseres, 

fungerer de i så fald som kommunikativt tema for strukturel kobling? Hvis ikke, er der så fald 

potentiale for, at de kan komme til at fungere som kommunikativt tema for strukturel kobling? 

De studerende oplever kun i mindre grad, at didaktiske læremidler kobles til praktikken, og de 

oplever ikke, at didaktiske læremidler kobles til de pædagogiske fag. De oplever, at læremidlerne 

indgår som en del af fagdidaktikken og derfor tematiseres i et didaktisk perspektiv med fokus på 

det pågældende linjefag. Under interviewene gav de studerende udtryk for, at det kunne være 

relevant i højere grad at koble didaktiske læremidler tydeligere til både praktikken og den almene 

didaktik. Der bliver også udtrykt et ønske om, at der i linjefag hele tiden bør relateres til 

didaktiske læremidler – ’hvordan kan et fagligt tema (vulkaner/genrer/procentregning) formidles 

til eleverne?’ – således at læremidlerne ikke tematiseres adskilt fra den øvrige undervisning i 

linjefaget, men indgår løbende som indhold. 

Jeg synes, vi har haft meget, når vi har haft et linjefag, nu har vi noget fagfagligt, nu 

skal vi lære noget om vulkaner eller andengradsligninger eller sådan noget, og så 

lærer man noget om det uden at tænke på skolefaget, uden at tænke 

undervisning. Så lærer man noget om et eller andet fagligt, og bagefter skal vi 



Side 148 af 197 

 

skrive en modulopgave: ’Hvordan vil I undervise i det?’ Og så bliver man nødt 

til at rive en bog (læremiddel) ned fra hylden ikke, og så sige, jamen det kunne for 

eksempel være denne her, der er tre forskellige at vælge imellem…eller sådan 

noget…sideløbende med de der store tanker, man selv gør sig (EKs24). 

Studerende, der oplever en tematisering af både faglighed og formidling, påpeger, at de ydermere 

ønsker en kobling til praksis – en ”virkelighedsconnection”: 

Det eneste, jeg synes, man ligesom kan sige, der så har manglet, det er på en 

eller anden måde en virkelighedsconnection. Altså, vi kan godt kigge på de her 

lærebogssystemer, vi kan godt kigge på, hvordan en fantastisk klasse ville kunne 

gøre det, men der har manglet en eller anden connection til, hvordan kan man rent 

praktisk gøre det, eller hvordan kan man omstrukturere, det man har planlagt, så det 

passer bedre, eller hvordan kan man i lige præcis det her materiale differentiere. 

Altså, hvis du har et lærebogssystem, der hedder Trix, jamen hvordan i himlens 

navn kan du så differentiere til 3. klasse, det synes jeg har manglet. Der synes jeg 

bare, at den der kobling til materialerne og til vores undervisning den har 

manglet (EKs29). 

Opsummering 
Den hypotetiske konstruktion #2 tager her form af de fire ovennævnte kategorier: fag-faglighed 

og formidling, den studerendes betydning, underviserens betydning og koblings(u)muligheder, 

der giver et billede af, hvordan de studerende oplever didaktiske læremidler tematiseret i 

undervisningen – teoretisk eller praktisk. Opsummeret oplever de studerende både et teoretisk 

perspektiv, der orienterer sig mod en fag-faglig analyse af læremidlet, og et praktisk perspektiv, 

der orienterer sig mod formidlingen til eleverne. I det teoretiske perspektiv analyseres hvilket 

natursyn/demokratiforståelse/læsestrategi osv., læremidlet præsenterer. I det praktiske perspektiv 

analyseres, hvordan eleverne bedst tilegner sig talforståelse/fremmedsprog/grammatik osv.  

Denne dobbelthed er velkendt for læreruddannelsen, og det er muligt, at det også er denne 

dobbelthed, der indirekte afspejler sig i kategorien ’underviserens betydning’. De studerende 

oplever, at der er stor forskel på, hvordan underviserne orienterer sig mod praksis. Det opleves 

som en fordel, at underviseren selv har undervist i skolen, men de studerende oplever også, at en 

ikke-skoleerfaren underviser formår at inddrage det praktiske perspektiv. Det kan således 
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beskrives som en fordel, at underviseren har praktisk erfaring, men det er ikke et afgørende 

kriterium for, hvorvidt han/hun kan orientere sin undervisning mod praksis. Det afgørende synes 

at ligge i gennemførelsen af undervisningen. Udtrykt systemteoretisk er det afgørende altså 

hvilke sagsdimensioner, der gøres til genstand i kommunikationen. Sagsdimensioner, der er 

skelnet og betegnet fremfor andre af underviseren (evt. i samarbejde med de studerende) i 

planlægningsfasen. Dobbeltheden – ’at lære noget selv og lære andre noget’ – knyttes til de 

studerende, der skal kunne tilegne sig faglig viden og kunne formidle faglig viden. Denne 

dobbelthed kan også knyttes til underviserne, der i deres planlægning og gennemførelse af 

undervisning er forpligtede på at inddrage begge sider som sagsdimensioner i kommunikationen. 

Det er således ikke tilstrækkeligt kun at undervise i et fag, der skal også undervises i, hvordan 

man underviser i faget. Dermed bliver dobbeltheden uundgåeligt også knyttet til underviserne. 

Det tydeliggøres med den nye læreruddannelsesreform, hvor begrebet linjefag erstattes med 

begrebet undervisningsfag (Uddannelsesministeriet and Forskningsministeriet 2013), hvilket må 

tolkes som et øget fokus på netop undervisningsperspektivet. Dobbeltheden er som tidligere 

nævnt noget særligt for læreruddannelsen og altså ikke kun for de studerende, men også for 

underviserne. På baggrund af delanalysen her kan man forestille sig, at det netop er de 

undervisere, der tager hensyn til og lever op til dobbelthedens forpligtigelse, der formår at 

inddrage det praktiske perspektiv i deres undervisning. Det er muligvis dét, der skiller den ’gode 

underviser’ fra den ’dårlige’ i forhold til den praktiske orientering i højere grad, end det er 

underviserens praktiske erfaring og personlige holdning, som informanterne italesætter. 

Den sidste kategori nuancerer vigtigheden af at koble uddannelsens fagområder indbyrdes og 

påpeger, at koblingen – både at have tilegnet sig faglig viden og kunne formidle den i praksis – er 

afgørende for de studerendes selvforståelse som lærere. 

8.2.3 Uddannelsessted/praktik 
Forskerforskellen uddannelsessted og praktik udspringer indirekte af afhandlingens emne, 

forholdet mellem teori og praksis. Inden for dette forhold kan der defineres flere problematiske 

relationer. En af disse relationer er mellem undervisningen på uddannelsesstedet og 

undervisningen i praktikken, der af de studerende ofte beskrives som to forskellige verdener 

(Burstein 2009:121; Solstad 2010:3-4). Under denne forskerforskel belyses, hvordan didaktiske 

læremidler indgår som indhold i disse to verdener. 
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Interviewspørgsmålet på baggrund heraf omhandler, hvordan de studerende oplever 

tematiseringen af didaktiske læremidler i undervisningen på uddannelsesstedet og i deres 

praktikperioder. Der spørges ind til forskelle og ligheder i tematiseringen af didaktiske 

læremidler de pågældende steder. 

De fremkomne kategorier under forskerforskellen uddannelsessted/praktik er: 

 Holdning og anvendelse – 43 referencer 

 Praktiklærerens betydning – 41 referencer 

 Underviserens betydning – 11 referencer 

 Ny lærer – 11 referencer.  

Kategorierne under denne forskerforskel – uddannelsessted/praktik – iagttages med henblik på at 

finde svar på, hvordan didaktiske læremidler indgår som indhold i undervisningen på henholdsvis 

uddannelsesstedet og i praktikken. Nedenfor udfoldes kategorierne enkeltvis, og der afsluttes med 

en kort opsummering.  

Holdning og anvendelse 
Første kategori – holdning og anvendelse – er omfattende og spiller også en rolle for de tre andre 

kategorier: praktiklærerens betydning, underviserens betydning og ny lærer. Den enkeltes 

personlige holdning til didaktiske læremidler har stor betydning for, hvordan læremidler 

anvendes og indgår i undervisningen. Både underviseren, praktiklæreren og den studerende selv 

har en holdning til didaktiske læremidler. En positiv holdning medfører naturligvis en større 

anvendelse af didaktiske læremidler. Derfor får underviseren og praktiklæreren betydning, da 

deres holdninger er afgørende for, hvor meget og hvordan didaktiske læremidler indgår i 

undervisningen på uddannelsesstedet og på praktikskolen.  

De studerende oplever flere typer af forskelle. Først og fremmest en distinktion mellem at 

betragte didaktiske læremidler som noget enten positivt eller negativt, hvor informanterne 

oplever, at deres undervisere generelt tager mere afstand fra didaktiske læremidler end deres 

praktiklærere: 

Men de (praktiklærerne) tager ikke så meget afstand til det (brugen af didaktiske 

læremidler), som man ellers gør her (på uddannelsesstedet), synes jeg ikke.                
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HBT: Er I enige? Oplever I det samme?                                                                   

Ja, jeg er enig. Ja, i høj grad enig (EKs42). 

Dernæst oplever de studerende en forskel i tilgangen til didaktiske læremidler, når de tematiseres 

på uddannelsesstedet og i praktikken:  

Jeg synes, man sådan…jeg ved ikke…om man sætter det på en piedestal, man skal 

være så autentisk og opfindsom som muligt (på uddannelsesstedet). Når man kommer 

ud på skolerne, så er de lidt mere nede på jorden. Det er ikke, fordi man har al tid i 

verden på en gang, så det (læremidlet) er mere brugbart, end man lige tror (EKs43). 

De studerende oplever også en forskel i den optik, som underviseren og praktiklæreren iagttager 

didaktiske læremidler i. Hvor underviseren anvender faglige kategorier i analysen af didaktiske 

læremidler, orienterer praktiklæreren sig i højere grad efter elevernes niveau og interesser, hvilket 

er i tråd med beskrivelsen af lærernes valg og brug af undervisningsmidler i evalueringsrapporten 

Undervisningsmidler i folkeskolen (EVA 2009). 

Jeg oplever i hvert fald en forskel fordi, hvis det er her (på uddannelsesstedet), så kan 

man netop sætte sig sådan lidt op over det og så analysere det virkeligt i forhold 

til fagsyn, og om der er nogle, for eksempel uheldige holdninger eller et eller andet 

i et kristendomsmateriale, der kommer til udtryk, og derfor bør man måske ikke 

bruge det osv. Men lærerne ude i folkeskolen, de kigger efter andre ting, sådan 

som jeg oplever det, altså er dét her noget, der appellerer til eleverne for eksempel, 

synes jeg, det er godt, virker det i praksis. Det er jo det, de vil vide, om det er noget, 

der appellerer til elever, og om det er noget, de synes personligt, der er godt at 

bruge. Og så hører jeg ikke, at de snakker om diverse kategorier og succeskriterier, 

som de bedømmer efter, for sådan virkelig at godkende den. Jeg tror ikke, de 

sidder og analyserer sig frem til, jeg tror de kigger på layout, de kigger på 

billeder, og de kigger på indholdsemnerne. Er det noget, der kan appellere til 

eleverne på nogen som helst måde (EKs47-48). 

Med op til flere forskelligheder i tematiseringen af didaktiske læremidler på uddannelsesstedet og 

i praktikken er det ikke overraskende, at nogle studerende oplever uoverensstemmelse eller 
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modsatrettede holdninger, der kan vanskeliggøre anvendelsen af didaktiske læremidler i 

praktikken:  

Jeg synes i hvert fald på første år at komme ud, og så siger han, ’I skal undervise i 

det her fra side det til det’, og så var det ligesom det, man fik med sig ik’? Og når 

man så allerede havde fået at vide, at man ikke skulle undervise ’fra a til z’ herude 

(uddannelsesstedet) i matematik, så var holdningerne jo meget forskellige. Der synes 

jeg, det var sådan en lille smule svært at finde ud af, om man skulle holde sig 

til det, som man egentlig har lært herude, eller om man skulle sige, nu tager jeg 

bare praksis og så kører derudad. Det gjorde vi så på første år, fordi vi jo netop, 

man kommer ud, og man er helt ny og vil gerne bestå den praktik (EKs38). 

Praktiklærerens betydning 
Med to udtryk, der går igen hos informanterne, italesættes to positioner i holdning til og 

anvendelse af didaktiske læremidler: den ene kan benævnes ’opfindelsen af den dybe tallerken’ 

og den anden ’at følge læremidlet fra a til z’. I ’opfindelsen af den dybe tallerken’ ligger 

forestillingen om, at man som lærer ikke kan ’starte forfra’ hver gang og ikke børe give sig selv 

unødigt ekstra arbejde (opfinde den dybe tallerken igen), hvorfor det kan være relevant at 

anvende didaktiske læremidler. I udtrykket ’fra a til z’ ligger forestillingen om, at det omvendt 

ikke er acceptabelt kun at anvende didaktiske læremidler fra første til sidste side, hvorfor læreren 

bør supplere læremidlerne.  

Den ’gyldne middelvej’ forstået som en moderat holdning til didaktiske læremidler, hvor de 

anvendes, men suppleres eller redidaktiseres, er overvejende den holdning, de studerende oplever 

hos deres praktiklærere. I tråd med mange af undervisernes anbefalinger på uddannelsesstedet, så 

anbefaler praktiklærerne hverken, at de studerende ’opfinder den dybe tallerken’ eller anvender 

didaktiske læremidler ’fra a til z’. Både undervisere og praktiklærere iagttager didaktiske 

læremidler som inspiration: 

De (læremidlerne) er nok blevet lagt ud som inspiration, men at man så selv skaber 

undervisningen, men at man så bruger de her til inspiration, så man ikke bare følger 

dem til punkt og prikke (EKs37). 



Side 153 af 197 

 

De studerende nuancerer forskellene og pointerer, at ligesom de oplever ens og forskellige 

holdninger fra underviser til praktiklærer, så oplever de også både ens og forskellige holdninger 

hos praktiklærerne indbyrdes. 

Jeg tænker, at holdninger ude i folkeskolen og lærerne derude er lige så 

forskellige, som jeg tror, de er her på seminariet, som vores lærere har til 

læremidler generelt. Altså, man har både mødt dem, som synes, at 

lærebogssystemer er gode, og man skal bare bruge dem, og så er der så nogle andre, 

der mener, det skal vi helst holde os fra. Så jeg tror, holdningerne er lige så 

forskellige, altså jeg har da kun stødt på lærere, der siger, du kan bruge det, du har 

lyst til og så supplere op. Men jeg har også hørt om dem, der har fået at vide, det er 

dén her bog – bom – og I må ikke gå ud over den, så jeg tror, holdningerne er meget 

forskellige, ligesom det er her, hvor meget man lægger vægt på det (EKs39). 

Selvom det nok er undtagelsen snarere end reglen, så er der også en studerende, der oplever en 

praktiklærer være så kritisk overfor didaktiske læremidler, at vedkommende ikke anvender dem i 

sin undervisning, men udelukkende gør brug af egne didaktisk designede materialer. 

Og så havde jeg så en praktiklærer på 3. årgang, der nærmest aldrig nogensinde 

rører et undervisningssystem (EKs50). 

De studerende reflekterer over, at læremidler kun er ét vilkår ud af mange i relationen mellem 

undervisning og læring. På den måde iagttager de ikke læremidler som eneafgørende for en 

god/dårlig undervisning, for de oplever også praktiklærerens engagement og personlighed som 

væsentlig for en god undervisning: 

Jeg synes heller ikke, det er sort og hvidt, for jeg tror også, der er nogle lærere med 

et undervisningssystem, der formår at gøre noget rigtig godt. Det kommer også 

rigtig meget an på, hvem man er som lærer, og hvordan man får det formidlet 

videre ud til eleverne. For jeg tror egentlig godt i princippet, hvis det er et godt 

undervisningssystem, man så kan følge det slavisk og så lave en god undervisning, 

hvis man er engageret i det, man laver, og sætter sig ind i det og formår at få det her 

over til eleverne på en god og gavnlig måde. Det tror jeg godt, at man kan, men hvis 

man bare sætter sig ned og tænker, ’åh, så skal de ha’ lært et eller andet, og så 
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starter på side et, og man er uengageret, så tror jeg, det er lige meget, om man havde 

alt sit eget eller tog en bog, så blev det jo aldrig godt (EKs47). 

Underviserens betydning 
Når de studerende bliver spurgt om, hvorvidt de oplever, at de bliver undervist i at redidaktisere 

læremidlerne, når nu deres undervisere anbefaler dem at gøre det, så svarer de overvejende nej. 

De bliver til gengæld undervist i at lave et didaktisk design fra bunden af, og de oplever også, at 

de i deres fagdidaktik har opnået kompetencer til at redidaktisere læremidler, selv om de ikke er 

blevet undervist i det.  

Det synes jeg ikke, vores undervisere gør (underviser i at redidaktisere), hvis jeg skal 

være helt ærlig. Men det er måske også, fordi de er meget fokuserede på, at vi 

laver rene ’selv-didaktiseringer’, og det synes jeg egentlig… det er jeg rigtig glad 

for, for jeg kan bedre bruge det, at jeg skal finde på noget fra bunden, end jeg kan 

bruge det, at jeg laver om på noget, der eksisterer, for det er meget nemmere at lave 

om på noget, der eksisterer i forvejen. Det gi’r en større frihed, som jeg værdsætter 

rigtig rigtig meget (EKs43). 

Vi har fået meget at vide, hvor vigtigt det er (at redidaktisere læremidler), men ikke 

meget konkret hvordan man kan gøre…og ændre det til ens praksis. Der har man 

lidt selv stået med det ude i praktikken (EKs43). 

Selvom de studerende oplever både positive og negative holdninger til didaktiske læremidler hos 

både undervisere og praktiklærere, tegnes alligevel et mønster, der viser, at de studerende 

overvejende oplever, at underviseren er mere kritisk overfor didaktiske læremidler end 

praktiklæreren. Underviseren problematiserer i højere grad end praktiklæreren didaktiske 

læremidler og fremhæver læremidlernes utilstrækkelighed, hvor praktiklæreren fremhæver 

læremidlernes anvendelighed. De har således hver deres fokus og iagttager dem ud fra to 

forskellige perspektiver. Den forskel, der gør en forskel for tematiseringen af didaktiske 

læremidler på uddannelsesstedet og på praktikskolen, kan med henvisning til Laursen (2010) 

beskrives således: Underviseren er optaget af at lære de studerende at reflektere over 

undervisning, mens praktiklæreren er optaget af at lære de studerende at undervise her og nu. 

Måske derfor oplever de studerende stor forskel i måden, hvorpå praktiklæreren og underviseren 

præsenterer didaktiske læremidler. Som nedenstående citater påpeger, så præsenterer 
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praktiklæreren læremidlerne med henblik på anvendelse, hvor underviseren præsenterer dem med 

henblik på analyse og komparation: 

(På praktikskolen) der er det ét (læremiddel), der er, og så bliver du præsenteret for det, 

og så bliver du ikke præsenteret for, hvad der er af alternativer, der bliver bare sagt, 

at der er nogle alternativer, men det er ligesom dét her, eleverne har, og så må 

man selv lægge det i det, man vil. Men i undervisningen her på stedet, der oplever 

jeg, at vi skal sammenligne dem, at vi skal holde dem op imod hinanden i stedet 

for reelt set at bruge dem … Så jeg synes, der er meget stor forskel faktisk i, 

hvordan vi bliver præsenteret for det (EKs40). 

Jeg mener ikke, at jeg er blevet præsenteret for lærebogsmaterialer (i praktikken). 

Altså den eneste præsentation, der har været, det er, at ’vi har den her og den her, 

vi bruger i dansk, og du kan vælge at arbejde videre i den, eller også så laver 

du bare selv noget’. Det er frit valg i praktikken, men vi er ikke blevet præsenteret 

på den måde, at ’vi bruger den her og fordi sådan og sådan, og den har vi valgt fordi 

sådan og sådan’. Der har aldrig været nogen præsentation af den (EKs40). 

Ny lærer 
Denne kategori – ny lærer – adskiller sig fra de andre, da den ikke omhandler, hvordan didaktiske 

læremidler indgår i undervisningen på læreruddannelsen, hvilket jeg med analysen af mine 

interviews søger svar på. Kategorien omhandler i stedet, hvordan de studerende forestiller sig, at 

de vil anvende og forholde sig til didaktiske læremidler som nyuddannet lærer. En analyse af 

disse forestillinger stiller spørgsmålstegn ved praktikken som forberedende til professionen. 

Måden, hvorpå didaktiske læremidler tematiseres og anvendes i praktikken, synes forskellig fra 

den måde, som de studerende forestiller sig, de vil anvende didaktiske læremidler på som 

nyuddannede. Set i det lys har kategorien relevans for afhandlingens tema. 

Informanternes ellers meget forskellige oplevelser, hvad angår holdning til og anvendelse af 

didaktiske læremidler, taget i betragtning, så har de i høj grad den samme forestilling omkring, 

hvordan de som nyuddannede vil anvende og forholde sig til didaktiske læremidler. Deres 

forestilling lægger sig op ad den moderate anvendelse af og holdning til læremidlerne, hvor de 

redidaktiseres og suppleres. Selv de studerende, der i deres praktikperioder ikke har villet 

anvende didaktiske læremidler, forestiller sig, at de på grund af tidspres og mange udfordringer 
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vil lade sig inspirere og anvende didaktiske læremidler, når de står som nye lærere. De forestiller 

sig også, at didaktiske læremidler kan ”redde” dem og være en god støtte i forhold til at ”føle sig 

sikker” og ”få det hele med”. Udtrykkene afspejler den usikkerhed, der er et vilkår for læreren 

(Luhmann 2006:kap.4), og som for den nye lærer, i modsætning til den erfarne, er en ukendt 

usikkerhed. På baggrund af ovenstående kan man stille spørgsmålet: Er der et misforhold, der er 

større end nødvendigt
45

, mellem anvendelsen af didaktiske læremidler på uddannelsen og i 

professionen. De studerende forestiller sig, at de vil ”skifte holdning” og være ”mindre kritiske”.  

Derfor tror jeg, når vi først er kommet ud i det, så kan det også være, vi selv skifter 

holdning, at det der med ’gud lærebogssystemer’, hvor er det dejligt bare at kunne 

slå op i en bog, og så er der nogle opgaver, der er lavet på forhånd, og jeg skal 

egentlig ikke tænke udover det. Men der, hvor jeg så bare synes, det er vigtigt, at vi 

har fået den anden del af det med, det er, at vi jo så kan vurdere opgaver og kan 

pille ud, for jeg tror helt bestemt, at vi vil elske lærebogssystemer, når vi kommer 

ud, simpelthen for at have noget at støtte os op af, specielt som nyuddannede 

(EKs39). 

Men i forhold til når man bliver færdig, så bliver man nok nødt til at være lidt 

mindre… øh … måske lidt mindre faglig stolt til tider. Altså, man snakker altid 

om praksischok, så jeg forventer egentlig, at jeg kommer til at være lidt mindre 

kritisk (i forhold til didaktiske læremidler) om et par år (EKs42). 

Påviser denne kategori, at læreruddannelsen ikke kun har en udfordring i relationen mellem 

studiet på læreruddannelsesstedet og professionsudøvelsen i praktikken, men også i relationen 

mellem praktikken og professionen? Hvad angår tematiseringen af didaktiske læremidler, opleves 

af de studerende en forskel fra deres egne roller som praktikanter til deres forestillinger om sig 

selv som nye lærere. Det udsagte i nedenstående citat ligger langt fra de studerendes forestilling 

om, hvordan de vil anvende didaktiske læremidler, når de kommer ud som ny lærer: 

Det er også sådan meget det perspektiv, vi har fået herfra (uddannelsesstedet). 

Lektorerne har meget fortalt os, at vi skal være meget kritiske, når vi gennemgår 

forskellige bogsystemer og ser, hvad andre har lavet … Derfor har vi ikke arbejdet 

                                                           
45

 Jf. afsnit 6.3 er forskelle nødvendige vilkår for at opretholde begge organisationer − læreruddannelsen og skolen. 

Derfor skal forskelle ikke elimineres, men reduceres, hvis de er i uoverensstemmelse med hinanden. 
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så meget med det, forklarer mine lærere i hvert fald. Det er, fordi vi kan lave 

noget meget bedre selv, og hvis vi så kigger på dem, så i hvert fald være så kritiske 

som muligt (EKs41). 

Men de studerende mener ikke, at de som nyuddannede har tid og overskud til at designe 

læremidler selv, og de forestiller sig, at de vil gøre ’noget andet’ som nye lærere end som 

praktikanter: 

De (nye lærere) siger også, ’jamen jeg starter bare med at følge bogen’, for der er så 

meget, når man lige kommer ud som nyuddannet lærer, så man kan ikke overskue 

at gøre, som man lidt gør i praktik. Der (som nyuddannet) kommer man bare til at 

følge bogen, det ved jeg ikke, men det har jeg tit hørt (EKs47). 

Som beskrevet tidligere skal både underviser og studerende betragte de studerende som 

kommende lærere og ikke kun som studerende. Set i lyset af ovenstående kategori, giver det 

mening at betragte de studerende som kommende nye lærere, der på grund af deres manglende 

erfaring underviser mindre rutineret end deres erfarne kollegaer og derfor søger støtte i didaktiske 

læremidler.  

Opsummering 
Den hypotetiske konstruktion #2 tager her form af de fire kategorier: holdning og anvendelse, 

praktiklærerens betydning underviserens betydning og ny lærer, der giver et billede af, hvordan 

de studerende oplever didaktiske læremidler tematiseret i undervisningen på uddannelsesstedet og 

i praktikken. Opsummeret oplever de studerende begge steder stor variation både i anvendelsen af 

og holdningen til didaktiske læremidler. 

På uddannelsesstedet forholder de sig hovedsageligt kritisk analytisk til læremidlerne og 

sammenligner deres form og indhold. De analyserer dem i højere grad i forhold til fagsyn og 

fælles mål og i mindre grad i forhold til konkret anvendelse. Underviserne anbefaler de 

studerende at lade sig inspirere af didaktiske læremidler og understreger, at det er nødvendigt at 

redidaktisere ved anvendelse i skolen. De studerende oplever dog ikke, at redidaktisering af 

læremidler er en del af undervisningen på uddannelsesstedet. 

På praktikskolen orienterer lærerne sig, ikke overraskende, mod den konkrete undervisning her 

og nu. De forholder sig ofte kun til ét indkøbt læremiddel, som er tilgængeligt på skolen. De 
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reflekterer over, hvorvidt læremidlet appellerer til både eleverne og dem selv. Praktiklærerne 

lader i høj grad praktikanterne vælge frit, hvorvidt de vil anvende skolens indkøbte læremiddel 

eller ej. Dog med undtagelser. Informanterne oplever hverken, at de får en grundig præsentation 

eller begrundelse for skolens indkøb af læremidler, eksempelvis i relation til Fælles Mål.  

Årsagen til den kritisk analytiske og den anvendelsesorienterede tilgang til didaktiske læremidler 

på henholdsvis uddannelsesstedet og praktikskolen kan hentes i to sammenhørende begrundelser: 

to forskellige dagsordener med henholdsvis en generel og en specifik orientering mod fiktive og 

faktiske elever. Selv om både uddannelsesstedet og skolen hører under det samme 

funktionssystem – uddannelsessystemet – er de to forskellige organisationer med hver deres 

selvreference samtidig med, at de er hinandens omverden. De to organisationer har hver deres 

mål og dagsorden: At undervise studerende, så de senere kan undervisere elever. At undervise 

elever her og nu. En forskel, der her gør en forskel, er det velkendte vilkår for mange 

professioner: en situation, der her og nu kræver handling. 

En anden, betydningsfuld forskel er organisationernes iagttagelse af elever som målgruppe for 

undervisning. På uddannelsesstedet reflekterer de over fiktive elever, da disse ikke er til stede i 

interaktionen, og da det ikke er muligt at rette undervisningen mod netop de elever, som de 

studerende senere skal undervise som nyuddannede lærere. I skolen forholder lærerne sig til de 

faktiske elever, der skal undervises her og nu. Levende elever med forskellige forudsætninger, 

interesser og forventninger.  

8.2.4 Monofagligt/polyfagligt 
Forskerforskellen monofagligt og polyfagligt udspringer også indirekte af afhandlingens emne, 

forholdet mellem teori og praksis. Som nævnt kan der inden for dette forhold defineres flere 

problematiske relationer. En af disse relationer er mellem læreruddannelsens fag indbyrdes. De 

studerende oplever, at de tre fagområder – praktik, linjefag og pædagogiske fag – har indbyrdes 

relevans, men de oplever sjældent, at fagområderne krydses, forbindes eller kobles på 

læreruddannelsen. Fagene opleves derfor som fremmede for hinanden, men den gode lærer, hvis 

elever opnår gode resultater, kan netop kombinere det faglige med det pædagogisk-didaktiske 

(Darling-Hammond and Youngs 2002). En kobling af fagområderne er derfor nødvendig i 

forhold til at uddanne dygtige lærere.  
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Interviewspørgsmålet på baggrund af forskerforskellen monofagligt og polyfagligt vedrører, 

hvorvidt de studerende oplever, at tematiseringen af didaktiske læremidler har været tværfaglig 

og fundet sted i to eller flere fag eller kun i ét enkeltstående fag. Da forskerforskellen omhandler 

distinktionen mellem tværfaglighed eller ej, kan det undre, at forskerforskellen benævnes 

monofagligt og polyfagligt i stedet for tværfaglig. Det skyldes, at begrebet tværfaglighed 

forbindes med emnearbejde, projektarbejde og problemorienteret undervisning og lign. 

Associationer til disse begreber og metoder vil jeg gerne undgå, da det kan indsnævre 

informanternes forståelse af mit spørgsmål. Jeg vil gerne vide, om didaktiske læremidler er blevet 

tematiseret i mere end ét fag med henblik på at belyse dem i flere optikker for at kombinere disse. 

Det er mindre væsentligt, om undervisningsformen i så fald var projektarbejde, problemorienteret 

eller andet. Begrebet om det polyfaglige – flere fag i spil om det samme – er mere åben end 

begrebet tværfagligt samarbejde og begrænser derfor ikke informanternes forståelse. Under 

interviewene anvender de studerende begrebet tværfaglighed, da de er vant til at bruge dette 

begreb. Det forhindrer jeg dem naturligvis ikke i, men jeg har med polyfagligheden forsøgt at 

undgå, at både informanterne og læseren af afhandlingen forstår begrebet tværfaglighed snævert 

og som modsætning til eksempelvis emnearbejde. 

De fremkomne kategorier under forskerforskellen monofagligt/polyfagligt er: 

 Fravær af tværfaglighed – 31 referencer 

 Almen didaktik m/u fagligt indhold – 19 referencer 

 Uddannelsens struktur – 15 referencer 

 Fagdidaktik – 10 referencer  

 Underviserens betydning – ni referencer 

 Den studerendes betydning – otte referencer 

 Ressourcer og læremidler – syv referencer. 

Kategorierne under denne forskerforskel – monofagligt/polyfagligt – iagttages med henblik på at 

besvare, om de studerende oplever, at didaktiske læremidler indgår tværfagligt i undervisningen 

og i så fald hvordan? Tematiseres læremidlerne på tværs af uddannelsens tre fagområder – 

praktik, linjefag og de pædagogiske fag – således at de bidrager til strukturel kobling af såvel 

uddannelsens fag indbyrdes som uddannelsen og professionen? Analysens indledende 

iagttagelser har påvist, at underviserne i de pædagogiske fag ikke præsenterer didaktiske 
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læremidler for de studerende. Det begrænser derfor muligheden for, at samarbejde kan finde sted 

mellem linjefagene og praktikken. Nedenfor udfoldes kategorierne enkeltvis, og der afsluttes med 

en kort opsummering. 

Fravær af tværfaglighed 
Den første kategori – fravær af tværfaglighed – er omfattende i mængden af udsagn og rummer 

de studerendes beskrivelser af, hvordan tværfagligheden mangler. Der er et overvejende entydigt 

billede af, at didaktiske læremidler ikke tematiseres tværfagligt. Enkelte studerende har i 

forbindelse med praktikken tematiseret didaktiske læremidler både fagligt og didaktisk, men i så 

fald har det været deres eget valg, og de oplever ikke, at underviserne har stor interesse i de i 

praktikken anvendte læremidler: 

Praktik er én ting, en verden for sig, og så er der resten af studiet. Og når du 

kommer her tilbage, så kan din lærer godt spørge ’hvordan er det så gået?’ Og så 

dykker vi ned i lidt af det, der er foregået, men ellers så ikke (EKs55). 

Altså, det er ikke noget, jeg har oplevet meget af, men det kan godt være, at jeg 

har haft en underviser herude, der efter en praktik har spurgt: ’har I brugt et 

lærebogssystem?’ Det spørgsmål har jeg da nok haft, en enkelt gang eller to, 

men det er ikke noget, der bliver praktiseret på samme måde, det er det ikke 

(EKs56-57). 

En studerende oplever en negativ reaktion fra underviseren, da hun nævner hvilket læremiddel, 

hun har anvendt i praktikken. En reaktion, som den studerende ikke får forklaret, hvorfor hun 

oplever et misforhold mellem uddannelsesstedet og praktikken: 

Da jeg så kom tilbage (til uddannelsesstedet), da spurgte hun (underviseren) os, hvad det 

egentlig var for et system vi brugte. Og da brugte jeg så det der Speak Up, og det 

eneste, min underviser hun gjorde, det var (den studerende trækker på skuldrene 

og sukker dybt) og sådan rullede med øjnene … åh gud! For hun er meget imod 

lærebogssystemer. Der kunne det ha’ været rart, hvis vi (på uddannelsesstedet) lige 

havde taget, ’hvad for nogle systemer blev de forskellige præsenteret for?’, for der 

var jo en grund til, at hun gjorde sådan. Og jeg tænkte, jeg oplevede jo, at jeg fik 

det til at fungere, og fik egentlig også positiv respons for det fra skolen. Jeg var 

derude igen i år og fik at vide fra de lærere, at vi havde givet dem noget, og det vi 
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havde lavet og sagt var super godt supplement til det. Da kunne det bare ha’ 

været rart at høre, hvad det var, der gjorde, at hun rullede øjne af det (EKs57). 

Udsagnene beskriver, hvordan didaktiske læremidler ikke tematiseres tværfagligt. Som tidligere 

påvist tematiseres de på uddannelsesstedet i et kritisk-komparativt analytisk perspektiv i 

linjefagene og i et anvendelsesorienteret inspirationsperspektiv i praktikken. De studerende 

oplever ikke samspil eller kobling derimellem, med undtagelse af hvis de i studieprodukter selv 

tematiserer didaktiske læremidler i et tværfagligt perspektiv. De studerende italesætter fraværet af 

tværfagligheden som en mangel, underforstået at de, når jeg spørger ind til emnet, synes, det 

kunne være relevant at koble de tre fagområder sammen i studiet af didaktiske læremidler: 

Der kunne det jo være interessant… ja, at gå ind og tage fat i nogle af linjefagene 

og arbejde med pædagogiske tilgange, men det er ikke noget, jeg mindes at ha’ 

oplevet meget af (EKs54). 

De fleste af de fag, jeg har haft, der har været forskellige moduler lagt ind som 

emner, som man skulle igennem, og det femte modul har ofte været fagdidaktik. 

Og det er så der, det (didaktiske læremidler) er lagt. Det femte modul, som oftest 

lægges ind over de fire, har varetaget den del, og så har de pædagogiske fag ikke 

haft noget med det at gøre, så det er meget delt op (EKs59). 

Lærebøger er jo netop noget, man kunne være fælles om, for der er jo lærebøger 

inde for stort set alle fag, så det kunne jo være et fælles element, så lige meget 

hvad, så kan vi snakke om det både fagligt og pædagogisk (EKs65). 

At tematisere didaktiske læremidler polyfagligt synes de studerende først og fremmest er relevant 

for deres eget studie og tilegnelse af læremiddelkompetencer, men det ses også som en gevinst 

for folkeskolen: 

Jeg tænker, det må da også være givende for folkeskolen. Hvis man vælger at være 

en praktikskole og ha’ praktikanter, er det vel fordi, man egentlig godt kan li’ det 

her med at få nogle nye input, som de jo si’r, vi ofte kommer med. Og så tænker 

jeg, i stedet for bare at proppe os ned i deres lærebogssystemkasser så burde de 

umiddelbart være åbne for at få nogle andre holdninger eller synspunkter omkring 

det ud. Så kunne jeg forestille mig, det kun ville gøre folkeskolen og for den sags 
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skyld vores uddannelse bedre, hvis der var et større samarbejde omkring det 

(EKs57). 

Almen didaktik m/u fagligt indhold 
Kategorien almen didaktik m/u fagligt indhold omhandler ikke, hvordan didaktiske læremidler er 

tematiseret i faget almen didaktik, da ingen af informanterne er blevet præsenteret for 

læremidlerne i de pædagogiske fag. Kategorien omhandler derimod de studerendes forklaringer 

på, hvorfor didaktiske læremidler ikke tematiseres i faget, og hvorfor de oplever det som 

vanskeligt at koble faget til linjefagene. 

De studerende italesætter den svære balance mellem underviserens frihed til valg af indhold og 

metoder og uddannelsens fælles pensum: 

Jeg synes heller ikke, det er nogen ulempe, jeg synes, det er dejligt, at man kan få 

lov til at ha’ så alsidige og forskellige undervisere, men der er bare nogle 

grundelementer, der burde være ens, og det er jo for eksempel sådan noget som 

læremidler, burde man egentlig ikke ha’ det? Altså burde man ikke bare en lille del 

af alle fag, man har herude, burde det ikke være om læremidler, om det decideret er 

bogsystemer eller brugen af film som læremiddel, det er jo underordnet, men det 

burde være en del af det, for det er jo det, du skal ud i. Altså læremidler, det 

middel du skal bruge til at lære børnene noget, så det burde jo være noget 

grundlæggende for alle fag at gennemgå (EKs63). 

En balance, der sammen med undervisernes afgrænsede fagområder virker begrænsende i 

forhold til tværfagligt samarbejde. 

Altså det, der er lidt svært herude, det er, at de linjefagslærere, der er herude, og de 

pædagogiske undervisere, de er jo meget ’mit område det er her, og det er her, min 

viden også går til’. For de ved rigtig meget om deres område, men de ved måske 

ikke så meget om matematik og naturfag eller dansk. De ved måske meget om 

psykologi eller pædagogik, og så tror jeg nogen gange, det er også svært for dem 

at trække hinandens fag ind på en eller anden måde (EKs71). 
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Kan/skal almen didaktik i højere grad åbne op for et tværfagligt samspil med linjefagene og/eller 

praktikken? Vil det i så fald være på bekostning af det almene, der netop er det særlige for faget. 

Lignende overvejelser tematiseres, når informanterne skelner og betegner den almene didaktik: 

Rigtig mange af de lærere, der er her på seminariet har den her med, jamen det må 

ikke være fagdidaktik, du skal holde dig så alment didaktisk, for det er dét, faget 

hedder. Vi har så været så heldige, at vi har haft en lærer, som ikke havde 

noget imod det, så vi har snakket evaluering indenfor matematik. … Hver gang 

vi sad og snakkede om undervisningsdifferentiering eller om metoder, så kom man 

jo med de praktiske erfaringer, man har gjort sig i praktikken (EKs66). 

Det, jeg føler, mit år med almen didaktik har gået ud på, og sådan set også 

pædagogik, det er at finde ud af, hvilken type underviser jeg er, den tekniske 

eller den kritisk frigørende… eller hvordan man er. Så jeg synes meget, min 

pædagogiske undervisning har gået ud på, at jeg skulle finde ud af, hvordan jeg er, 

og være bevidst om, hvilken type underviser jeg er, frem for det der… altså lad os 

få det lidt mere over på eleverne i stedet for os (EKs64). 

Faget almen didaktik opleves som et meget teoretisk fag, dog ikke uden orientering mod praksis. 

Den praktiske orientering retter sig imidlertid ikke mod didaktiske læremidler: 

 

Jeg synes, vi får nogle redskaber, men det er mere at vurdere, hvad er skolens 

værdier og fælles mål, det har aldrig rigtig været læremidler som sådan (EKs63). 

Vi skal kunne en masse personers teori, men jeg vil sige, at jeg synes stadigvæk, at 

det har været koblet på folkeskolen, og at vi skal ud og undervise. Men ja, det 

har du nok ret i, der har ikke været sådan noget lavpraktisk element, hvor vi 

ligesom, nu tager vi fat, jo måske nogle cases, hvor man kan sige, ok her bliver der 

lidt undervisningsdifferentieret, eller her mangler der undervisningsdifferentiering, 

men sådan at tage fat i et lærebogssystem på den måde og gå ind og se, altså 

noget der er så normalt at bruge i folkeskolen, det har vi ikke gjort (EKs260). 

 

Men når de studerende reflekterer over didaktiske læremidler som potentielt indhold i faget 

almen didaktik, mener de, at læremidler som indhold er relevant for faget. 
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Når jeg sådan tænker tilbage her på almen didaktik, så kan det egentlig godt undre 

mig lidt, når vi nu har snakket om didaktiske modeller, Hiim og Hippe og ting og 

sager, altså at planlægning også er undervisning, hvorfor at det (didaktiske læremidler) 

egentlig ikke har været en del af det. Det ville måske for mig ha’ gjort det (almen 

didaktik) lidt mere gennemskueligt, vi har jo aldrig nået til den del ’hvordan’, og 

det kunne man egentlig godt ha’ brugt (EKs59). 

Almen didaktik er meget teoretisk baseret, her har du en teoretisk model, sådan her 

fungerer den, de her elementer skal du lægge vægt på. Men vi tager ikke fat i noget 

konkret. … Hvad nu med helt almindelige bogsystemer, hvordan bruger man 

dem, og hvordan kan man se, hvordan de skal bruges, det mangler helt 

bestemt (EKs63). 

Uddannelsens struktur 
I kommunikationen omkring tværfagligheden problematiserer de studerende uddannelsens 

struktur. Uddannelsens struktur er en ramme, der betinger uddannelsens indhold. De studerende 

italesætter forskellige vilkår inden for denne ramme, vilkår der på hver deres måde begrænser det 

tværfaglige samarbejde. Ikke uventet problematiserer de tiden, der er knap i forhold til 

stoftrængslen i de enkelte fag. Men de studerende problematiserer også, at der er mange 

forskellige hold og mange forskellige undervisere
46

, der, jævnfør undervisernes afgrænsede 

fagområder, er ’langt væk’ fra hinandens fag: 

Det er jo heller ikke altid, du har et almen didaktik-hold, hvor alle sidder og har 

samfundsfag, eller hvor du har måske nogle, der har tre-fire fag blandet på et 

hold, så er det også svært at lave det tværfagligt med et fag (EKs71). 

Mange af de pædagogiske fag har været langt væk fra de faglige fag altså, også 

langt væk fra, man kan ikke sige undervisning eller skole, men det har været meget 

selvstændigt. Så de skulle i hvert fald tilpasse sig meget og ha’ stor 

kommunikation med lærere fra de andre fag, hvis det (tværfagligheden) skulle 

lade sig gøre (EKs54). 

                                                           
46

 De studerende er ofte tilknyttet et stamhold, men er derudover inddelt i linjefagshold efter deres individuelle valg 

af linjefag. I de pædagogiske fag sammensættes holdene på kryds og tværs af linjefagene, hvilket betyder, at der på 

samme psykologi/pædagogik/almen didaktik-hold ofte er studerende fra to eller flere linjefagshold. 
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Derudover problematiserer de studerende den manglende kobling mellem uddannelsesstedet og 

praktikskolen: 

Svært at realisere (tværfagligheden), altså jeg tror rent praktisk i forhold til vores 

undervisning herude, så er det svært nok tit at få det til at hænge sammen i timerne 

og på kryds og tværs. Men det kunne da være helt fedt, man kunne få en 

anderledes praktik, tænker jeg, hvis at man i pædagogik og dansk og sammen 

med praktikken havde fået skiltet noget sammen herfra, som man tog med ud i 

praktikken og prøvede af sådan lidt mere med en pædagogisk tankegang 

bagved (EKs70). 

Ikke på alle læreruddannelsesstederne er der i forbindelse med praktikken trepartssamtaler 

mellem den studerende, praktiklæreren og underviseren. Derfor har kun nogle af informanterne 

oplevet disse samtaler. De studerende, der har haft praktikbesøg og trepartssamtaler, oplever ikke 

nødvendigvis, at disse tiltag er relevante og skaber en tværfagligt optik: 

Det eneste, jeg oplevede, var tværtimod, at min engelsklærer så ville prøve at 

snuse lidt til, hvordan min praktiklærer førte engelskundervisning (EKs56). 

Strukturen betegnes overvejende som en hindring for samarbejde, men enkelte føler sig heldige 

med sammensætningen af hold og fag: 

Jeg har så haft den luksus, at jeg i alle mine år har været sammen med mit 

linjefagshold, og det er også det hold, jeg har haft de pædagogiske fag sammen 

med, så vi har kunnet fokusere på vores fag decideret (EKs65). 

Det pædagogiske element
47

 italesættes som en strukturel åbning for samspil fagene imellem: 

Altså, vi havde 0,1 forløbet, hvor vi selv skulle prøve at udvikle et 

(undervisningsforløb), det var et pædagogisk forløb, hvor vi arbejdede sammen med 

matematik, tror jeg, på andet år, hvor der var lidt samspil. Men det var også et 

forløb, der var sat i verden til at støtte matematikken pædagogisk. Så det har 

ikke været sådan et af de andre linjefag, det har ikke været sådan, at mens vi havde 

pædagogik, snakkede pædagogiklæreren sammen med matematiklæreren og 

                                                           
47

 Se evt. afsnit 1.2, hvor det pædagogiske element er nærmere beskrevet. 
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snakkede om, hvad vi lavede, sådan at det føltes, som om fagene spillede sammen. 

Sådan har det overhovedet ikke været, hverken med bogsystemer eller noget 

som helst andet (EKs54). 

I forhold til 0,1, det havde vi jo sammen med vores linjefagsklasse, det vil sige, 

vi havde alle sammen det samme linjefag, hvor jeg for eksempel i almen didaktik i 

år har siddet i en klasse med en blanding af studerende fra samfundsfag og 

matematik og specialpædagogik, altså en blanding af alle mulige linjefag, og så er 

det jo svært at tage udgangspunkt i et (fag) (EKs61). 

Strukturen opleves af de studerende som væsentlig i forhold til (u)muligheden for tværfagligt 

samarbejde. Derfor har stukturen indirekte betydning for, hvordan de studerende oplever 

koblingen af teori og praksis på læreruddannelsen, hvilket ledelserne på uddannelsesstederne må 

tage højde for.  

Fagdidaktik 
Når og hvis didaktiske læremidler indgår som indhold i linjefagene, er det i forbindelse med 

fagdidaktikken. Hvordan fagdidaktikken inddrages varierer meget fra underviser til underviser, 

og som tidligere nævnt har det at kunne reflektere fagdidaktisk stor betydning for de studerendes 

opfattelse af sig selv som lærere. 

Jeg synes ikke, alle linjefag har været lige gode til at opfylde den der 

pædagogisk-didaktiske del, men har mere været fokuseret på det faglige (EKs60). 

I samfundsfag i år for mig har det ikke været specielt didaktisk… hvor jeg i historie 

sidste år… alle ting vi lærte sådan rent vidensmæssigt – 2.Verdenskrig eller 

Christian den 4. eller hvad ved jeg − det blev taget op i en sammenhæng, hvordan 

underviser du i det, altså vi lærte ikke om noget, vi ikke snakkede om, hvordan 

du ville undervise i det, når du kom ud, og hvad man kan bruge af 

undervisningsmidler, hvad man kan bruge af alle mulige ting (EKs61). 

De studerende oplever, at underviserne prioriterer det fagdidaktiske meget forskelligt, hvilket 

naturligvis har betydning for, hvilken rolle fagdidaktikken spiller i de forskellige fag: 

Altså komme fra et fag, der er så fagdidaktisk (her historie)… altså der lærer man jo 

inden for et eller andet emne at være eksemplarisk, at sådan her kan du undervise i 
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alle mulige historiske begivenheder, hvor i samfundsfag blev det et spørgsmål 

om, hvem der kunne mest samfundsfagligt (EKs62). 

Fagdidaktikken, som informanterne oplever som meget vigtig, sammenligner en af de studerende 

med ”en kode der skal knækkes” i forhold til, hvordan fagligheden kan bruges i praksis, hvilket 

hun har behov for at se og derfor selv efterspørger, hvis hendes underviser ikke inddrager 

fagdidaktikken: 

I forhold til min egen undervisning, der hvor jeg har fået mest ud af det – både i 

dansk og engelsk – det er, når vi netop har draget det fagdidaktiske ind i det. 

Nogen gange hvor vi ikke har haft det i et modul, bliver jeg nødt til at sige til min 

underviser, at nu har jeg behov for, at vi lige snakker om det, for ellers så kan jeg 

mærke, så er det min hjerne selekterer det fra, for det kan jeg ikke bruge, for hvis 

jeg ikke selv kan knække koden til, hvordan jeg skal bruge det, så har jeg 

behov for at se det, for ellers så ved jeg med mig selv, at hvis jeg ikke allerede har 

gennemtænkt, hvordan det kan bruges i praksis, så kommer jeg ikke til at bruge det, 

og det synes jeg er en skam et eller andet sted, fordi jeg allerede her fra start gerne 

vil kunne ha’ så bred en vifte af muligheder som overhovedet mulig (EKs62). 

Underviserens betydning 
De studerende betegner igen underviseren som afgørende for, hvordan didaktiske læremidler 

indgår i undervisningen, og de understreger igen, at der er stor forskel på undervisernes erfaring, 

holdning og derfor prioritering i forhold til deres undervisning: 

Og det, synes jeg, er et stort problem, at der er så stor forskel på fagene, som du 

siger, hvert fag har sit eget værdigrundlag, som de underviser ud fra. Der er nogle, 

der mener, at her skal man lægge mest vægt på det vidensmæssige, og nogle, der 

mener, at det skal være på det fagdidaktiske (EKs62). 

De studerende oplever overvejende deres undervisere som dygtige og kompetente, men savner 

udover en kobling af fagene indbyrdes også et mere fælles grundlag eller vidensbase: 

Jeg synes heller ikke, det er nogen ulempe, jeg synes, det er dejligt, at man kan få 

lov til at ha’ så alsidige og forskellige undervisere, men der er bare nogle 

grundelementer, der burde være ens, og det er jo f.eks. sådan noget som 
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læremidler, burde man egentlig ikke ha’ det? Altså burde man ikke bare, en lille 

del af alle fag man har herude, burde det ikke være om læremidler? (EKs63) 

Så har det meget at gøre med underviserne og deres tilgang, så synes jeg egentlig 

ikke, det virker som om, at der er den der store paraply… sådan her gør vi. Jeg 

synes, de er meget individualister (EKs62). 

En studerende betegner problematikken omkring undervisning, hvor der ikke er 

overensstemmelse mellem det, underviseren gør, og det, underviseren siger, man skal gøre, når 

man underviser. Et misforhold mellem ord og handling: 

 

De er jo branddygtige, det er en af de ting, jeg vil sige er et stor plus på det her sted, 

det er, at de lærere, man får smækket i hovedet, de er dælme også kompetente, de er 

fagligt kompetente, men det er så tydeligt at se nogle gange, altså det er det, jeg 

synes, der er den store joke herude, din underviser står og egentlig underviser 

dig teoretisk i, hvordan du så skal undervise dine elever, nogle gange når vi 

ryger over i det didaktiske, men de gør lige præcis det, de står og siger, man ikke 

skal gøre (EKs65). 

Misforholdet mellem underviserens ord og handling er en velkendt problematik på 

læreruddannelsen, og problematikken bør tages seriøst, da studerende i højere grad tilegner sig 

viden og vaner gennem undervisernes handling frem for deres ord (Burstein 2009; Rasch-

Christensen 2009). 

Den studerendes betydning 
Som beskrevet oplever de studerende ikke et nævneværdigt samarbejde fagene imellem, heller 

ikke når didaktiske læremidler indgår i undervisningen. Det sker dog, når og hvis de studerende i 

deres studieprodukter selv vælger at tematisere didaktiske læremidler både fagligt og 

pædagogisk: 

Det er kun, hvis jeg selv har skabt det (tværfagligheden). Altså, vi har jo i 

samfundsfag arbejdet med vores undervisers egen kreerede bog dér, og det er så 

klart, at den har jeg fået lidt kendskab til. Da jeg så skulle i praktik, så tænkte jeg, 

at det kunne være, at jeg lige skulle kigge, hvad der står, hvad der er af 

opgaver omkring det emne, jeg skal undervise i. Men det er ikke noget, der er 
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blevet snakket sammen om herfra og i praktikskolen, det samarbejde 

eksisterer slet ikke (EKs55). 

Jeg føler også på samme måde, at vi har selv, os studerende, skullet sidde i vores 

undervisning og sådan sige… det er så her, vi kommer ind på, hvor vi skal bruge 

den teori, vi har samlet os i de pædagogiske fag, og selv prøve at trække det over. 

Jeg synes, det er sjældent, at vores underviser selv decideret har lagt op til det 

(tværfagligheden), det er kommet fra os studerende, og det er klart, så tager de 

den så op, så det er meget i linjefagene, det foregår, fordi vi så også tager vores 

viden fra de pædagogiske fag og hiver ind for at få det didaktiske ind (EKs60). 

Udover de studerendes eget tilvalg af og fokus på tværfaglighed så kan heldet også være med 

dem, forstået på den måde at de tilfældigvis oplever, at de i praktikken skal anvende et 

læremiddel, som de har analyseret i undervisningen på uddannelsesstedet. Det opleves som 

positivt, da det giver en bedre mulighed for at anvende og kombinere deres teoretiske og 

praktiske viden: 

I dansk har jeg jo været rigtig heldig… Vi fik uddelt nogle 

undervisningsmaterialer i grupper, og så analyserede vi dem. Og det jeg 

analyserede, det var dét, jeg kom til at bruge i min næste praktik. Og det var 

rigtig fedt, for så havde jeg også en idé om, hvad jeg dengang havde sagt, hvad 

det her materiale mangler. … Da havde jeg egentlig taget sådan en idé inde i 

hovedet, hvad er det, jeg godt kunne tænke mig, at jeg også skal ud over det 

bogsystem nu. Men det var jo sådan bare held i held, det var tilfældigt, det var ikke 

sådan, at jeg vidste, at jeg skulle arbejde med Sigma (EKs70). 

Ressourcer og læremidler 
Under forskerforskellen – monofagligt/polyfagligt – italesætter de studerende økonomi som et 

vilkår i forbindelse med læremidler. Det skyldes, at de i deres praktikker oplever stor forskel på 

skolernes økonomi og ressourcer. De forskelle som de studerende iagttager på skolerne, er 

forskelle mellem antal af tilgængelige læremidler og alderen på læremidlerne. Nogle skoler har 

få og gamle læremidler, mens andre har mange og nye læremidler tilgængelige.  

Det har meget at gøre med, hvad for nogle ressourcer der er, specielt i forhold til 

en fysisk lærebog (EKs58). 
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De studerende oplever, at skolerne indkøber flere didaktiske læremidler til indskolingen end 

udskolingen, og at de indkøbte læremidler skal holde 10-20 år: 

Fordi jeg har et indtryk af, at de indskolingslærere, jeg snakker med, de har brugt 

mange flere kræfter på lærebogsmaterialer end os, der er specialiseret på 

udskolingen (EKs67). 

Men som lærerne siger, der er bare ikke økonomi til det, og når vi køber et nyt, så 

køber vi det nyeste, der har fået gode anmeldelser, og så skal det holde de næste 20 

år – sådan er det bare, det er virkeligheden (EKs58). 

Selv om kategorien – økonomi og læremidler – er lille i mængden af udsagn, så betegner den 

noget væsentligt, nemlig at undervisning – herunder læremidler – der nok omhandler faglighed 

og formidling også altid er underlagt ydre rammer som eksempelvis økonomi. 

Opsummering 
Den hypotetiske konstruktion #2 tager her form af de syv ovennævnte kategorier: fravær af 

tværfaglighed, almen didaktik m/u fagligt indhold, uddannelsens struktur, fagdidaktik, 

underviserens betydning, den studerendes betydning og ny lærer. Opsummeret tegner de 

studerendes oplevelser et entydigt billede af, at didaktiske læremidler stort set ikke tematiseres 

tværfagligt på læreruddannelsen. Når og hvis det alligevel sker, er det enten tilfældigt eller på 

grund af den enkelte studerendes eget valg i forbindelse med studieprodukter, hvor læremidler 

vælges som del af indholdet.  

Uddannelsens struktur opleves som en begrænsning i forhold til muligheden for tværfagligt 

samarbejde fagene imellem. Mange forskellige hold med forskellige undervisere, der er fagligt 

dygtige, men hver især afgrænsede inden for deres felt, opleves som strukturelle problematikker i 

forhold til tværfagligt samarbejde. Det pædagogiske element er dog en undtagelse og opleves 

positivt som en strukturel åbning i forhold til at kombinere pædagogisk og faglig viden. 

Når og hvis didaktiske læremidler tematiseres i linjefagene, er det i forbindelse med 

fagdidaktikken, der af alle informanterne opleves som vigtig i forhold til at kunne formidle 

fagligheden i praksis, hvilket er lærerens kerneopgave. Der er imidlertid stor forskel på, hvor 

meget underviserne prioriterer fagdidaktikken, og derfor oplever de studerende stor variation i, 

hvordan fagdidaktikken og dermed læremidlerne indgår i linjefagene.  
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I faget almen didaktik indgår didaktiske læremidler ikke som indhold, men de studerende 

iagttager læremidlerne som potentielt relevant indhold i faget. Nogle studerende oplever, at 

underviseren inddrager et fagligt indhold i faget, mens andre studerende oplever, at deres 

underviser ikke vil inddrage et fagligt indhold, da det almene, der er særligt for faget, vil 

forsvinde med et fagligt indhold. En sådan holdning og undervisernes personlige frihed til valg af 

indhold og metoder i øvrigt opleves af de studerende som barrierer i forhold til at arbejde 

tværfagligt. 

Økonomien betegner de studerende også som et vilkår for læremidler, og de oplever stor forskel 

på praktikskolernes læremidler, både i antal og kvalitet. 

8.2.5 Afsluttende iagttagelser 
De evaluerende udsagn og ekstra kommentarer (afsnit 6 og 7 i den empiriske konstruktion) er 

ikke forskerforskelle, da jeg ikke på forhånd har udvalgt dem. De konstrueres under kodningen af 

data og fremkommer på baggrund af mine sidste to spørgsmål i debriefingen
48

. Udsagn, der kodes 

som evaluerende udsagn eller som ekstra kommentarer, medtages som supplement til analysen. 

Derfor behandles de to koder (evaluerende udsagn og ekstra kommentarer) ikke på samme vis 

som de fire foregående forskerforskelle. Afsnit seks og syv i den empiriske konstruktion rummer 

henholdsvis evaluerende udsagn i forhold til oplevelsen af didaktiske læremidler som indhold i 

undervisningen og ekstra kommentarer, som informanterne knytter til interviewet. Herunder 

præsenteres hvad informanterne har skelnet og betegnet under deres evaluerende udsagn og 

ekstra kommentarer.  

Et evaluerende blik 
I debriefingen efter interviewets kerne, hvor de studerende har fortalt, hvordan de har oplevet 

didaktiske læremidler som indhold i undervisningen, spørger jeg ind til, hvad de synes om den 

måde, hvorpå de har oplevet/ikke oplevet didaktiske læremidler indgå som indhold i 

undervisningen på læreruddannelsen. Spørgsmålet er simpelt, forstået på den måde at det 

umiddelbart lægger op til en distinktion mellem positivt/negativt. Der tegner sig et entydigt 

billede af, at informanterne oplever tematiseringen af didaktiske læremidler i undervisningen som 

noget positivt. De studerende, der ikke har oplevet didaktiske læremidler som indhold, beskriver 

det som en mangel, noget de gerne ville have haft. Læremidler som indhold synes de er relevant 

– men ikke problemfrit. 
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 Se evt. afsnit 7.4.2 med interviewguide og kommentarer. 
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De studerende synes, læremidlerne er relevante, fordi de giver et praksisnært indhold i 

undervisningen, og i tråd hermed har tematiseringen af didaktiske læremidler haft betydning for 

deres oplevelse af tilegnelsen af lærerfaglige kompetencer.  

Jeg synes, det var rart at få det der undervisningsmateriale, for så hiver man lidt 

mere praksis ind i vores fag, jeg synes, det var rigtig rart. Det er i hvert fald 

nødvendigt at have med ’agtigt’ (EKs80). 

Altså, jeg synes, det (didaktiske læremidler som indhold) har været rigtig godt, selvom det 

ikke er min største interesse, men jeg synes, det er vigtigt, man som lærer, når 

man kommer ud, kan vurdere det og kan bruge de ting fra lærebogssystemer. 

Lærebogssystemer er jo ikke dårlige, der er jo rigtig mange gode ting i det, men 

altså lige med samfundsfag, som jeg har i år, der er det altså, som jeg siger, at der er 

den altså lidt tricky (EKs77). 

Virkelighedsnær undervisning og en følelse af at være lærer er begge væsentlige aspekter, der 

opleves som positive effekter af tematiseringen af læremidler. 

I den positive tilbagemelding problematiseres det, at tiden er knap, og at mange læremidler er 

forældede. Derfor er det vigtigt at overveje både hvilke materialer, der inddrages i 

undervisningen, hvordan de præsenteres, og hvor lang tid der skal bruges på dem. 

Jeg tror, jeg kunne ha’ ønsket mig mere eller bare muligheden for at se nogle 

flere materialer. Så er de (underviserne) kommet med et par stykker, og så har vi 

siddet med et hver, og det er bare sådan lidt lidt ik’også? Men jeg synes da, det er 

vigtigt at analysere det og sådan og bruge tid på det (EKs82). 

Men jeg er bare nødt til at se mig uenig i hvor meget tid, der blev brugt (på didaktiske 

læremidler), for der er virkelig blevet brugt meget tid for mit vedkommende, og 

det synes jeg bare, det synes jeg er meget relevant (EKs82). 

Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man får arbejdet med det (didaktiske læremidler), også i 

højere grad end man gør i dag måske (EKs76). 
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Udover den praksisnære dimension og tilegnelsen af lærerfaglig kompetence så nævner de 

studerende også, at didaktiske læremidler som indhold kan bygge bro mellem fagligheden, 

didaktikken og praktikken. 

Jeg synes også, fordi indimellem har det været for splittet det fagfaglige og så det 

undervisningsmæssige, og jeg tror da sagtens, at læremidler kunne være dér, hvor 

du forsøger at bygge bro mellem det. Med læremidler, de kan sådan være 

eksemplariske, så det kunne være den bro, der måske får bundet didaktikken 

sammen med det fagfaglige (EKs76). 

Hold nu op, hvor kunne vi godt ha’ brugt det (didaktiske læremidler som indhold). Det 

sidder hele mit hold, når vi har snakket om det, når vi var i praktik, både sidste år 

men også i år, sad vi netop og snakkede om, at det kunne ha’ været rart, hvis vi 

lige havde gennemgået nogle systemer (EKs77). 

Et afsluttende blik 
Inden interviewet afsluttes, og diktafonen slukkes, spørger jeg informanterne, om de har ekstra 

kommentarer, som de vil knytte til interviewet. En iagttagelse af de studerendes ekstra 

kommentarer viser, at de i høj grad italesætter nye temaer. Problemet med disse nye temaer er, at 

de ikke falder inden for emnet ’tematisering af didaktiske læremidler på læreruddannelsen’. De 

studerende taler eksempelvis om deres egen skolegang, da de var børn, at de cykler langt til 

praktikskolen osv. Disse nye temaer inkluderes ikke i den empiriske konstruktion afsnit syv, da 

de falder uden for den valgte distinktion ’tematisering af didaktiske læremidler på 

læreruddannelsen’.  

De udsagn, der falder inden for distinktionen, inkluderes, og her skelner de studerende mellem 

kategorier, der er påvist tidligere i analysen. I de studerendes ekstra kommentarer er der således 

ikke noget ’nyt under solen’. Der er tale om gengangere, hvor følgende aktualiseres: 

 det vanskelige samarbejde fagene indbyrdes 

 ønske om mere læremiddelanalyse – både kritisk og anvendelsesorienteret 

 underviserens betydning – herunder erfaring og holdning – i forhold til, hvordan 

didaktiske læremidler tematiseres 
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 at tilgængeligheden af didaktiske læremidler har betydning for, hvor meget og hvordan de 

indgår som indhold i undervisningen 

 ønske om mere praksisnær uddannelse 

I dette underafsnit indsættes ingen citater fra den empiriske konstruktion, da disse som sagt blot 

vil blive gentagelser af tidligere kategorier. Gentagelser er imidlertid betydningsfulde for et 

mindre studie som dette, da de påviser en mæthed i analysen. For det første har jeg med 

interviewspørgsmålene nået omkring emnet, da de studerende ikke bidrager med nye temaer eller 

perspektiver på selve emnet. At de italesætter nye temaer i deres ekstra kommentarer, kan ikke 

bidrage til afhandlingen, da disse falder uden for den valgte distinktion og dermed er irrelevante 

for afhandlingens emne. For det andet har jeg via mine 17 informanter opnået en passende 

mængde udsagn, hvori der, trods mange forskelligheder, også tegner sig et, i forhold til 

afhandlingens emne, relevant mønster.  

Analysens fund er nu præsenteret i form af de tilskrevne informantforskelle, der er samlet i de i 

alt 21 beskrevne kategorier. Med udgangspunkt i disse kategorier foretages en 

meningskondensering, der følger i analysens næste og sidste afsnit. 

8.3 Meningskondensering  

Dette sidste afsnit i analysen præsenterer analysens endelig resultat. Her på analysens tredje trin – 

den hypotetiske konstruktion #2 – foretages på baggrund af de fremanalyserede kategorier på 

analysens andet trin – den hypotetiske konstruktion #1 – en meningskondensering. En 

meningskondensering er en ny selektion med det formål at præsentere et samlet svar på 

spørgsmålene, om og hvordan de interviewede studerende oplever didaktiske læremidler som 

indhold i undervisningen på læreruddannelsen. Herunder fokus på om tematiseringen af 

didaktiske læremidler bidrager til strukturel kobling mellem teori og praksis – jævnfør 

afhandlingens problemformulering.  

8.3.1 Analysens resultater − fra kategorier til temaer 
På baggrund af de i analysen 21 fremkomne kategorier

49
 kan jeg nu besvare afhandlingens 

problemformulering: om og hvordan didaktiske læremidler tematiseres i undervisningen på 

læreruddannelsen, og hvorvidt tematiseringen bidrager til strukturel kobling mellem fagene 

indbyrdes og mellem teori og praksis. Problemformuleringen deler besvarelsen i tre: 

                                                           
49

 Heraf sammenfald af tre kategorier: fagdidaktik, den studerendes betydning og underviserens betydning. 
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1. Tematiseres didaktiske læremidler? 

2. Hvordan tematisereres didaktiske læremidler? 

3. Bidrager tematisering af didaktiske læremidler til strukturel kobling? 

Ad 1: Tematiseres didaktiske læremidler? 
De studerende oplever, at didaktiske læremidler tematiseres i undervisningen i praktikken og i 

nogle af linjefagene, men ikke i alle. Hvis de tematiseres i linjefagene, er det i forbindelse med 

fagdidaktikken
50

. De studerende oplever ikke, at didaktiske læremidler præsenteres og 

tematiseres i de pædagogiske fag: pædagogik, almen didaktik og psykologi. 

Der er stor overensstemmelse mellem de studerendes oplevelser af, hvor didaktiske læremidler 

tematiseres i undervisningen og hvor didaktiske læremidler tematiseres i bekendtgørelsen for 

læreruddannelsen. Jævnfør figur 13, der påviser, at didaktiske læremidler tematiseres i 

bekendtgørelsen i fagbeskrivelserne for praktik og for 14
51

 ud af 18 linjefag, mens didaktiske 

læremidler ikke tematiseres i fagbeskrivelserne for de pædagogiske fag. De studerende oplever 

alle, at de i løbet af deres uddannelse som en naturlig progression har tilegnet sig 

lærermiddelkompetencer og er i stand til, som beskrevet i bekendtgørelsen, at vurdere, analysere, 

udarbejde, udvælge, anvende og udvikle læremidler til brug i undervisningen. 

Ad 2: Hvordan tematiseres didaktiske læremidler? 
Der er stor variation i de 17 studerendes oplevelser af, hvordan didaktiske læremidler indgår som 

indhold, når de tematiseres i undervisningen. Nogle oplever, at læremidlerne indgår som en 

naturlig, omfattende og relevant del af undervisningen. Andre oplever, at læremidler indgår 

kortvarigt og overfladisk. Der er dog en lighed i de studerendes oplevelser af forskellen på, 

hvordan didaktiske læremidler tematiseres i undervisningen på uddannelsesstedet og i praktikken. 

De studerende oplever, at underviserne tematiserer fagsyn og fælles mål, når de inddrager 

didaktiske læremidler, hvor praktiklærerne tematiserer layout og vurderer, om emnerne appellerer 

til eleverne. På uddannelsesstedet oplever de studerende overvejende, at de gennem 

læremiddelanalyser og kritisk refleksion skal sammenligne to eller flere læremidler – en 

komparativ og kritisk-analytisk tilgang. I praktikken oplever de studerende overvejende, at de 
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 Ord markeret med fed udgør de i analysen fremkomne kategorier. Denne markering er valgt for at tydeliggøre, at 

besvarelsen konstrueres på baggrund af en iagttagelse af de samlede kategorier. 
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 Dansk, fysik/kemi + natur/teknik, matematik, historie, idræt, biologi, dansk som 2. sprog, fransk, geografi, 

hjemkundskab, kristendomskundskab/religion, musik, samfundsfag og tysk. 
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skal vurdere skolens indkøbte læremiddel med det formål at finde inspiration til anvendelse i 

praksis – en inspirations- og anvendelsesorienteret tilgang. Analysen påviser en dobbelthed, som 

jeg vender tilbage til i næste afsnit, der besvarer, hvorvidt tematiseringen af didaktiske læremidler 

bidrager til strukturel kobling. 

Variationen i måden, hvorpå didaktiske læremidler tematiseres, tilskriver de studerende både den 

enkelte underviser og praktiklæreren, der begge inddrager didaktiske læremidler på baggrund 

af deres egne personlige holdninger til læremidlerne. Forskellige holdninger til didaktiske 

læremidler fører til forskelle i anvendelse af dem. Overvejende er underviserne mere kritiske 

overfor didaktiske læremidler end praktiklærerne, men enkelte studerende har også oplevet det 

modsatte – meget kritiske praktiklærere og mindre kritiske undervisere. De studerende oplever 

også, at deres egen holdning har betydning for, hvor meget og hvordan didaktiske læremidler 

tematiseres i undervisningen, da de studerende kan vælge at tematisere læremidlerne i 

praktikrapporter eller andre studieprodukter. De studerende forestiller sig alle, at de som nye 

lærere vil anvende didaktiske læremidler i højere grad, end de opfordres til af deres undervisere, 

og end de gør i deres praktikker. 

Variationen i måden, hvorpå didaktiske læremidler tematiseres, tilskrives af de studerende ikke 

kun personlige holdninger, men også ydre rammer. De studerende oplever et sammenfald mellem 

ressourcer og læremidler. Hvis didaktiske læremidler er let tilgængelige, indgår de oftere i 

undervisningen, end hvis de ikke er let tilgængelige. Tilgængeligheden forudsætter både plads og 

penge, hvilket gør sig gældende både på uddannelsesstederne og på praktikskolerne. 

De studerende oplever altså en stor variation i, hvordan didaktiske læremidler tematiseres i 

undervisningen på læreruddannelsen, og denne variation tilskriver de først og fremmest 

personlige holdninger, men også ydre rammer. 

Ad 3: Bidrager tematiseringen af didaktiske læremidler til strukturel kobling? 
Ovenfor er besvaret, om og hvordan didaktiske læremidler tematiseres i undervisningen på 

læreruddannelsen. Her følger en besvarelse af, om denne tematisering bidrager til strukturel 

kobling fagene indbyrdes og mellem teori og praksis. 

De studerende oplever som nævnt ovenfor en dobbelthed, hvor didaktiske læremidler i praktikken 

tematiseres i et praktisk perspektiv, mens de på uddannelsesstedet overvejende, men ikke kun, 

tematiseres i et teoretisk perspektiv. I denne dobbelthed skelner de studerende mellem fag-
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faglighed og formidling. Sammen med underviserne iagttager de studerende i højere grad 

fagligheden i læremidlerne end med praktiklærerne, hvor de til gengæld overvejende iagttager 

formidlingen af læremidlerne. Denne dobbelthed omhandler koblingen af faglig viden og 

kompetencer med pædagogisk-didaktisk viden og kompetencer, der netop kendetegner den gode 

lærer, hvis elever opnår gode resultater. De studerende oplever et fravær af tværfaglighed i 

tematiseringen af didaktiske læremidler, der som nævnt ikke præsenteres i de pædagogiske fag. 

De studerende oplever, at de selv trækker på viden fra fag til fag. Almen didaktik opleves af de 

studerende overvejende som et teoretisk fag uden konkret fagligt indhold. Ifølge de studerende 

inddrager underviserne i almen didaktik sjældent et fagligt indhold, da de dermed risikerer at give 

køb på det almene, der er særligt for faget almen didaktik. 

Udover denne holdning betegner de studerende også andre koblingsumuligheder mellem fagene: 

de dygtige, men fag-afgrænsede undervisere og uddannelsens struktur med mange hold og 

undervisere. Enkelte studerende har fulgt et tilvalgsmodul – læremiddeldesign og 

entreprenørskab – der i højere grad, end i de ordinære moduler, kobler faglighed og formidling i 

tematiseringen af læremidler. 

Trods det dobbelte perspektiv – fagligheden og formidlingen, som de studerende skal koble, så 

oplever de studerende ikke, at tematiseringen af didaktiske læremidler i undervisningen på 

læreruddannelsen bidrager til strukturel kobling fagene indbyrdes og mellem teori og praksis. I et 

evaluerende blik iagttager de studerende didaktiske læremidler som et potentielt kommunikativt 

tema for strukturel kobling. De iagttager potentielle, men ikke problemfrie koblingsmuligheder 

ved at inddrage didaktiske læremidler som kommunikativt tema for strukturel kobling.  

De studerende oplever altså, at didaktiske læremidler tematiseres i et dobbelt perspektiv. På 

uddannelsesstedet er perspektivet fagligt og kritisk-analytisk, hvor perspektivet i praktikken er 

anvendelsesorienteret med henblik på formidling. Både på grund af denne forskel og på grund af, 

at didaktiske læremidler ikke tematiseres i de pædagogiske fag, oplever de studerende ikke, at 

didaktiske læremidler fungerer som kommunikativt tema for strukturel kobling. 

Et opsummeret svar på analysen konstrueres på baggrund af de fremkomne temaer: stor variation, 

dobbelt perspektiv: faglighed og formidling, personlige holdninger og ydre rammer. Analysens 

resultat er, at de studerende oplever stor variation i, hvordan didaktiske læremidler tematiseres i 

undervisningen på læreruddannelsen. De oplever også, at didaktiske læremidler tematiseres i et 
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dobbelt perspektiv. På uddannelsesstedet er perspektivet fagligt og kritisk-analytisk, hvor 

perspektivet i praktikken er anvendelsesorienteret med henblik på formidling. Variationen og det 

dobbelte perspektiv tilskriver de studerende først og fremmest personlige holdninger, men også 

ydre rammer som ressourcer og læremidlernes tilgængelighed. Både på grund af det dobbelte 

perspektiv og på grund af, at didaktiske læremidler ikke præsenteres i de pædagogiske fag, 

oplever de studerende ikke, at didaktiske læremidler fungerer som kommunikativt tema for 

strukturel kobling. 
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9.0 Afslutning 
Dette sidste kapitel struktureres i tre afsnit, hvor første afsnit konkluderer på afhandlingens 

problemformulering og således sammenfatter et svar på baggrund af afhandlingens teoretiske 

udredninger såvel som resultaterne fra den empiriske undersøgelse samt den øvrige forskning på 

området. Andet afsnit tager form af en andenordensiagttagelse, hvor der redegøres for 

afhandlingens udsagnskraft. Er afhandlingens ambitioner indfriet? Er afhandlingen et 

videnskabeligt bidrag? Tredje afsnit perspektiverer afhandlingen til andre uddannelser og 

professioner. 

9.1 Afhandlingens konklusion 
På baggrund af både de teoretiske udredninger, undersøgelsens resultater og den øvrige forskning 

på området sammenfattes her et svar på afhandlingens problemformulering, der lyder: 

En Luhmann-inspireret undersøgelse af om og hvordan didaktiske læremidler 

tematiseres i kommunikationen på læreruddannelsen, med fokus på om 

tematiseringen bidrager til strukturel kobling mellem teori og praksis. 

 

Med denne problemformulering bidrager afhandlingen, som nævnt indledningsvis, med to 

relevante iagttagelser. For det første en teoretisk udredning af forholdet mellem teori og praksis 

og for det andet en empirisk undersøgelse af, om og hvordan didaktiske læremidler indgår som 

indhold i undervisningen på læreruddannelsen. Disse iagttagelser er løbende udfoldet og 

opsummeret uafhængigt af hinanden. Her fremstilles et samlet svar, der formuleres på baggrund 

af den samlede afhandling. 

Der er kun forsket sparsomt i, om og hvordan didaktiske læremidler indgår som indhold i 

undervisningen på læreruddannelsen, hvilket bekræfter afhandlingens relevans. ’State of the art’-

afsnittet, der er konstrueret på baggrund af en systematisk søgning i databasen ProQuest, påviser 

stor variation i, hvordan didaktiske læremidler tematiseres på læreruddannelsen: Fra at læremidler 

slet ikke tematiseres, til at de tematiseres i et fagligt og/eller didaktisk perspektiv. Samtidig 

påvises generelt, at der er et misforhold eller en uoverensstemmelse mellem tematiseringen af 

læremidler på uddannelsesstedet og i praktikken.  

Afhandlingens empiriske undersøgelse udgør et kvalitativt studie, hvor 17 lærerstuderende på 4. 

årgang fra tre forskellige professionshøjskoler interviewes i grupper a 2-3 studerende. 
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Interviewene gennemføres på baggrund af fire udvalgte forskerforskelle: 

læremiddelkompetencer/ej, teori/praksis, uddannelsessted/praktik og monofagligt/polyfagligt. De 

transskriberede interviews overføres til databehandlingsprogrammet Nvivo, hvor teksten 

tilskrives informantforskelle jævnfør tretrinsanalysen, der erkendelsesteoretisk falder inden for en 

radikalisering af hermeneutikken. Resultaterne fra afhandlingens empiriske undersøgelse 

bekræfter de forskningsresultater, der allerede foreligger på området. Jævnfør 

meningskondenseringen på baggrund af analysen påvises, at de studerende oplever stor variation 

i, hvordan didaktiske læremidler tematiseres i undervisningen på læreruddannelsen. Derudover 

oplever de studerende også, at didaktiske læremidler tematiseres i et dobbelt perspektiv. Hvor 

perspektivet på uddannelsesstedet er fagligt og kritisk-analytisk, er perspektivet i praktikken 

anvendelsesorienteret med henblik på formidling. De interviewede studerende begrunder 

variationen og det dobbelte perspektiv med personlige holdninger hos både undervisere, 

praktiklærere og studerende, men også med ydre rammer som ressourcer, læremidlernes 

tilgængelighed og uddannelsens struktur. De studerende oplever ikke, at tematiseringen af 

didaktiske læremidler bidrager til kobling mellem uddannelsens fagområder indbyrdes eller 

mellem teori og praksis. Dette skyldes for det første, at didaktiske læremidler ikke præsenteres i 

de pædagogiske fag, og for det andet at de studerende ikke oplever et samarbejde mellem 

linjefagene og praktikken, der omhandler didaktiske læremidler. 

Integration af undervisningen på uddannelsesstedet og i praktikken er en grundudfordring for 

læreruddannelsen, hvor forholdet eller det såkaldte gab mellem teori og praksis beskrives som en 

klassisk problematik. Afhandlingens teoretiske udredning viser, at det ikke er konstruktivt at tale 

om et gab mellem teori og praksis, men et gab mellem forståelser af teori og praksis, da forholdet 

mellem teori og praksis, kun kan iagttages gennem en teoretisk refleksion. Dette tydeliggøres, når 

forholdet mellem teori og praksis iagttages i et kommunikationsteoretisk perspektiv, her 

Luhmanns forskelsteori. Den systemteoretiske forståelse af kommunikation medfører et fokus på 

både hvad og hvordan, der kommunikeres om et tema. Fra det perspektiv bliver det således 

muligt, at didaktiske læremidler kan fungere som et kommunikativt tema for strukturel kobling, 

da de både rummer en faglig og en didaktisk diskurs. Undersøgelsen viser, at dette potentiale ikke 

udnyttes, hvilket kan skyldes et gab i forståelsen af teori og praksis mellem underviser og 

praktiklærer. Et gab, der kan reduceres, når problematikken iagttages forskelsteoretisk. 
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9.2 Afhandlingens udsagnskraft 
Afhandlingens udsagnskraft, herunder hvorvidt afhandlingens ambitioner er indfriet, og hvorvidt 

afhandlingen kan betragtes som et videnskabeligt bidrag, beskrives her i en andenordens-

iagttagelse. 

En videnskabelig afhandling som denne tilskrives validitet, hvis den overholder kvalitetskriterier 

som transparens, troværdighed og en tilstrækkelig grad af metodologisk refleksion. I kap. 7 − 

Undersøgelsens metoderamme − er de metodologiske overvejelser beskrevet og begrundet, 

hvilket er med til at tydeligøre, hvordan undersøgelsen er gennemført fra start til slut. De vilkår, 

som den valgte systemteori rammesætter for undersøgelsen, er efterlevet både i planlægningen, 

gennemførelsen og analysen af interviewene. I selve analysen er der fastholdt en systematik og en 

troværdighed, hvor pointer er dokumenteret med henvisninger til informanternes udsagn.  

Afhandlingen har to overordnede ambitioner. For det første at tilbyde en ny forståelse af 

forholdet mellem teori og praksis og for det andet at undersøge, om og hvordan didaktiske 

læremidler indgår som indhold i undervisningen på læreruddannelsen. Enhver iagttagelse, også 

denne afhandlings, er afgrænset af sin position. Hvad der iagttages, afgøres af, hvordan der 

iagttages. Inden for afhandlingens afgrænsning er begge ambitioner indfriet.  

I den teoretiske udredning tilbydes en forståelse af forholdet mellem teori og praksis som en 

enhed af en forskel, der holdes sammen af teori. Denne forståelse konstrueres på baggrund af tre 

forskellige tiltag. For det første et udgangspunkt i Luhmanns forskelsteori, hvilket har flere både 

erkendelsesteoretiske såvel som metodiske konsekvenser. Helt grundlæggende er det fra denne 

position ikke muligt at tale om en iagttageruafhængig verden, hvorfor mening konstrueres hos 

iagttageren. Derudover betinger forskelsteorien, at ethvert udsagn forudsætter en adskillelse på 

baggrund af en forskel. 

Det andet tiltag er en komparation af teorier om teori og praksis i et handlingsteoretisk 

perspektiv. Dette tiltag tydeliggør, at det trods forskellige tilgange – Lave og Wengers teori om 

situated learning, Bourdieus teori om den praktiske sans og feltbegrebet samt Schöns teori om 

den reflekterende praktiker – ikke er muligt at overvinde den velkendte dikotomi, hvor enten teori 

eller praksis får forrang. Det dikotomiske udfald kan kun overvindes med en forskelsteoretisk 

tilgang. 
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Det tredje tiltag er to forskellige genbeskrivelser af forholdet mellem teori og praksis inden for 

pædagogikken. Første genbeskrivelse er en uddifferentiering af tre vidensformer – videnskabelig 

viden, refleksionsviden og praksisviden – inden for både det videnskabelige system og 

uddannelsessystemet. Anden genbeskrivelse er inden for uddannelsessystemet med en skelnen 

mellem teori og praksis på læreruddannelsen og teori og praksis i lærerprofessionen, hvor der 

argumenteres for, at de to organisationer grundet deres forskellige mål og midler nødvendigvis 

også må orientere sig forskelligt efter pædagogisk teori og praksis. 

Kun som teoretisk refleksion kan forholdet mellem teori og praksis iagttages, hvorfor det bliver 

muligt at uddifferentiere teori og praksis på baggrund af forskellige systemers orientering mod 

teori og praksis. Hermed bliver det konstruktivt at tale om teorier og praksisser. 

Kommunikationen er den afgørende faktor herfor. 

Afhandlingens to ambitioner er indfriet gennem en teoretisk udredning og en empirisk 

undersøgelse. Både i den teoretiske udredning og den empiriske undersøgelse er der tilstræbt en 

gennemgående systematik, en tydelig og begrundet argumentation for de valg, der er taget 

undervejs. Det er tilstræbt at indskrive afhandlingen i en akademisk genre, hvor der er en tydelig 

sammenhæng og transparens med underbyggede pointer. Derfor kan afhandlingen iagttages som 

et videnskabeligt bidrag. Den bidrager med en tiltrængt opmærksomhed mod didaktiske 

læremidler som kommunikativt tema for strukturel kobling af teori og praksis. Da dette ikke er et 

studie i fuld skala, og da resultaterne ikke kan generaliseres til alle lærerstuderende, kan 

afhandlingen iagttages som et startskud til yderligere forskning på området, kvalitative såvel som 

kvantitative undersøgelser. 

9.3 Perspektivering 
Værdien af forskningsresultater øges, hvis de kan perspektiveres og løftes ud af den ramme, hvori 

de er frembragt, og kan bidrage med viden andetsteds. Afhandlingens overordnede emne − 

forholdet mellem teori og praksis − er på ingen måde bundet til læreruddannelsen og 

lærerprofessionen. Forholdet mellem teori og praksis er en grundudfordring for alle 

vekseluddannelser, både professionsuddannelser og erhvervsuddannelser. Afhandlingens 

teoretiske udredning kan således perspektiveres til mange andre uddannelser og professioner, 

hvor gabet mellem teori og praksis, eller rettere gabet mellem forståelser af teori og praksis, 

tematiseres. En grundlæggende forståelse af teori og praksis som en teoretisk refleksion og deraf 
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uddifferentiering fra teori og praksis til teorier og praksisser, alt efter systemers orientering, er en 

forståelse, der er overordnet læreruddannelsen og lærerprofessionen og derfor kan fungere som 

en konstruktiv tilgang i iagttagelsen af andre uddannelser og professioner, hvor forholdet mellem 

teori og praksis problematiseres. 

Den empiriske undersøgelse, hvor didaktiske læremidler iagttages som indhold i undervisningen 

på læreruddannelsen, er indholdsmæssigt bundet til læreruddannelsen, da didaktiske læremidler 

er designet til brug i skolen og således ikke er relevant indhold i andre uddannelser end 

uddannelsen til folkeskolelærer. Som nævnt i afhandlingen er didaktiske læremidler blot ét muligt 

nedslag blandt andre. Det kunne også være interessant på lignende vis at undersøge eksempelvis, 

hvordan elevplaner, der anvendes i skolen, tematiseres i undervisningen på læreruddannelsen. En 

anden mulig perspektivering ligger inden for afhandlingens blik på didaktiske læremidler som 

indhold i undervisningen på læreruddannelsen, hvor underviserne får en stemme i stedet for de 

studerende. Undervisernes perspektiv, deres oplevelse af hvordan læremidler tematiseres, er ikke 

aktualiseret i afhandlingen, men en sådan iagttagelse kunne være interessant, bl.a. fordi de kan 

begrunde deres til-/fravalg af didaktiske læremidler i undervisningen. Begrundelser, der 

sandsynligvis kunne relateres til afhandlingen her. Endelig kunne observationsstudier af, hvordan 

didaktiske læremidler indgår som indhold i undervisningen, og hvordan undervisere og 

studerende bearbejder læremidlerne, ligeledes styrke interessen for emnet.  

Metodisk er afhandlingens undersøgelse ikke bundet til læreruddannelsen og lærerprofessionen, 

selvom det er inden for dette område, den er gennemført. Den kan også anvendes i forbindelse 

med andre professioner og uddannelser, hvor man ønsker at undersøge, hvordan materialer eller 

ressourcer til brug i professionen indgår på det pågældende studie.  
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Dansk resume 

Didaktiske læremidler som kobling mellem teori og praksis i læreruddannelsen? 
 

Afhandlingen præsenterer en systemteoretisk genbeskrivelse af forholdet mellem teori og praksis 

i læreruddannelsen. Teoretisk er afhandlingen forankret i sociologisk systemteori, som den er 

udviklet af Niklas Luhmann. Denne forankring rammesætter både afhandlingens teoretiske 

udredning og dens empiriske undersøgelse. Det betyder, at afhandlingen tager epistemologisk 

afsæt i iagttagelsesteori og operationel konstruktivisme. Kommunikation betragtes som et 

grundlæggende begreb for det sociale. Der tages højde for kompleksitet som et vilkår i det 

moderne samfund, og det understreges, at kompleksitetsreduktion kræver såvel selv- som 

fremmedreference. 

Forholdet mellem teori og praksis er en klassisk problemstilling, ikke kun i læreruddannelsen 

men også i andre vekseluddannelser. Det problematiske forhold beskrives ofte som et gab mellem 

teori og praksis, mellem uddannelsen og professionen. Afhandlingen understreger, at der snarere 

er tale om et gab i forståelsen af teori og praksis, og tilbyder en forskelsteoretisk forståelse, der 

overvinder den velkendte dikotomi, hvor enten teori eller praksis får forrang. Dette argumenteres 

der for med tre forskellige tiltag.  

Det ene tiltag er en komparation af teorier om teori og praksis i et handlingsteoretisk perspektiv. 

De aktualiserede teorier er Lave og Wengers teori om situated learning, Bourdieus teori om den 

praktiske sans og feltbegrebet samt Schöns teori om den reflekterende praktiker. Det andet tiltag 

er en genbeskrivelse af forholdet mellem teori og praksis i det videnskabelige system og 

uddannelsessystemet. I genbeskrivelsen uddifferentieres tre vidensformer: videnskabelig viden, 

refleksionsviden og praksisviden. Det tredje tiltag er en genbeskrivelse af forholdet mellem teori 

og praksis på læreruddannelsen og i lærerprofessionen, hvor der argumenteres for 

nødvendigheden af at fokusere på teorier og praksisser og for nødvendigheden af teorinær praksis 

og praksisnær teori. 

I afhandlingen iagttages didaktiske læremidler, grundet deres praksistilknytning og deres 

dobbelte diskurs (faglig og didaktisk), som muligt kommunikativt tema for strukturel kobling 

både mellem uddannelsen og professionen og uddannelsens fagområder indbyrdes. Empirisk 

undersøges det, om og hvordan didaktiske læremidler indgår som indhold i undervisningen på 
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læreruddannelsen. Undersøgelsen er et kvalitativt studie, hvor 17 lærerstuderende fra tre 

forskellige professionshøjskoler medvirker i seks gruppeinterviews. Ved hjælp af en 

interviewguide designet på baggrund af fire for temaet relevante forskerforskelle 

(læremiddelkompetencer/ej, teori/praksis, uddannelsessted/praktik og monofagligt/polyfagligt) 

spørges ind til de studerendes oplevelser af, hvordan didaktiske læremidler tematiseres på 

uddannelsesstedet og i praktikken. Metodisk efterleves de krav, som teoriforankringen sætter, 

hvilket blandt andet betyder, at interviewene forstås som kommunikation, og at der ligger en 

forskel – en skelnen og betegnelse – bag ethvert udsagn. I analysen tilskrives relevante udsagn 

derfor informantforskelle, der grupperes i kategorier. På baggrund af disse kategorier konstrueres 

analysens resultater, der bekræfter forskningen på området: Der er stor variation i, hvordan 

didaktiske læremidler indgår som indhold i undervisningen på læreruddannelsen. Fra ikke at blive 

tematiseret til at blive tematiseret som relevant indhold i et både fagligt og/eller didaktisk 

perspektiv. Der er forskel på tematiseringen på uddannelsesstedet og i praktikken. På 

uddannelsesstedet tematiseres didaktiske læremidler i et fagligt kritisk-analytisk perspektiv. I 

praktikken tematiseres læremidlerne i et anvendelsesorienteret perspektiv med henblik på 

formidling. Den store variation og det dobbelte perspektiv tilskrives både noget indre og ydre. 

Det indre er de personlige holdninger hos både undervisere, praktiklærere og studerende. Det 

ydre er ressourcer, strukturer og herunder læremidlernes tilgængelighed. Udover at bekræfte 

forskningen på området påviser undersøgelsen ydermere, at didaktiske læremidler, på trods af 

deres potentiale, ikke fungerer som tema for strukturel kobling hverken mellem uddannelsens 

fagområder eller mellem uddannelsen og professionen. Dette skyldes for det første, at 

læremidlerne ikke præsenteres i de pædagogiske fag, og for det andet, at de ikke indgår som 

indhold i samarbejdet mellem linjefagene og praktikken. 

Med afhandlingens teoretiske udredning og empiriske undersøgelse indfries to ambitioner: 

Den første ambition er en genbeskrivelse af forholdet mellem teori og praksis, hvor dikotomien 

overvindes. Når forholdet mellem teori og praksis forstås forskelsteoretisk, bliver det tydeligt, at 

skelnen mellem teori og praksis er en teoretisk refleksion, og at teori og praksis derfor 

kommunikativt kan uddifferentieres til flere teorier og praksisser. Denne uddifferentiering ikke 

bare kan, men må finde sted, da forskellige systemer orienterer sig forskelligt – også efter 

pædagogisk teori og praksis. 
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Den anden ambition er at undersøge, om og hvordan didaktiske læremidler indgår som indhold i 

undervisningen på læreruddannelsen. Undersøgelsens resultater bekræfter som nævnt forskningen 

på området, men påviser derudover, at didaktiske læremidler ikke fungerer som kommunikativt 

tema for strukturel kobling hverken mellem uddannelsens fagområder eller mellem uddannelsen 

og professionen. Forskningen på området er sparsom, og afhandlingen kan ses som et bidrag til 

denne forskning. Afhandlingen har dermed både teoretisk relevans, der rækker ud over 

læreruddannelsen, og empirisk relevans, da undersøgelsen retter blikket mod et forskningsfelt, 

der fortjener større opmærksomhed. 
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English summary 

Teaching and Learning Materials Linking Theory and Practice in Initial Teacher 
Education? 
 

This dissertation presents a system-theoretical review of the relationship between theory and 

practice in initial teacher education. Theoretically, the dissertation is based on sociological 

systems theory as developed by Niklas Luhmann. This anchoring framework enables both the 

theoretical investigation of the dissertation and its empirical investigation. This means that the 

epistemological starting points of the dissertation are observation theory and operational 

constructivism. Communication is regarded as a basic social concept. The dissertation takes 

account of complexity as a condition in modern society, and stresses that the reduction of this 

complexity requires both inside and outside reference points.  

 

The relationship between theory and practice is a classical problem, not only in initial teacher 

education but also in other areas of education with linked training. The problematic relationship 

is often described as a gap between theory and practice, between training programmes and the 

professions in which their graduates gain employment. This dissertation stresses that what is 

involved is in fact a gap in the understanding of theory and practice, and provides a differential 

theoretical understanding that overcomes the well-known dichotomy in which either theory or 

practice takes precedence. This will be argued using three different approaches.  

 

One approach is a comparison of theories of theory and practice from an action-theoretical 

perspective. The theories in question are Lave and Wenger’s theory of situated learning, 

Bourdieu’s theory of practical sense and field concept, and Schön’s theory of the reflective 

practitioner. The second approach is a review of the relationship between theory and practice in 

the academic system and the educational system. In the review a distinction is drawn between 

three forms of knowledge: academic knowledge, reflection knowledge and practice knowledge. 

The third approach is a review of the relationship between theory and practice in initial teacher 

education and the teaching profession, arguing for the need to focus on theories and practices and 

the need for theoretical practice and practical theory.  
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In the dissertation, didactic learning materials are observed, due to their practice affiliation and 

their double discourse (professional and educational), as possible communicative themes of 

structural coupling both between training programmes and the profession, and between individual 

subject areas within teacher training programmes. Empirical examinations of whether and how 

didactic learning materials are included as the content of teaching in teacher-training programmes 

are also included. The study is a qualitative study in which 17 student teachers from three 

different university colleges participate in six group interviews. By using an interview guide 

designed on the basis of four theme-relevant research differences (learning resource competences 

or their absence, theory/practice, campus/internship and single subject/multi-subject), inquiries 

are made into the students’ experiences of how didactic learning materials are thematised on 

campus and in internship. In terms of method, the demands made by this anchoring in theory are 

complied with, which means (among other things) that the interviews are understood as 

communication and that there is a difference – a distinction and a designation – behind all 

statements. In the analysis, relevant statements are therefore attributed to informant differences 

which are grouped into categories. Based on these categories, the results of the analysis are 

constructed, and they confirm the results of other research in this area: there is great variation in 

how didactic learning materials are included as content in teacher-training programmes. The 

materials vary from not being themed to being themed as relevant content from a professional 

and/or didactic perspective. There is a difference between thematisation on campus and in 

internships. On campus didactic learning materials are thematised from an academic, critical and 

analytical perspective; while the internship thematises learning materials from an application-

oriented perspective for the purpose of presentation. The great diversity and the double 

perspective are attributed both to something internal and something external. The internal refers 

to the personal attitudes of teachers, trainee teachers and students. The external refers to 

resources, structures and the availability of didactic materials. In addition to confirming the 

research in the field, the examination demonstrates that didactic teaching aids, despite their 

potential, do not function as the theme of structural coupling either between the subject areas of 

training programmes, or between the training programmes and the profession. Firstly, this is due 

to the fact that didactic materials are not presented in the educational subjects, and, secondly, that 

they do not form part of the content of the cooperation between courses on campus and 

internship. 
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With its theoretical investigation and empirical study, the dissertation achieves two ambitions.  

The first ambition is a review of the relationship between theory and practice with a view to 

overcoming the dichotomy between them. When the relationship between theory and practice is 

understood through the difference in theory, it becomes clear that the distinction between theory 

and practice is a theoretical reflection, and that theory and practice can therefore be separated 

communicatively into several theories and practices. This distinction not only can but must take 

place when different systems are oriented differently – also in accordance with educational theory 

and practice.  

 

The second ambition is to examine whether and how didactic learning materials are included as 

the content of the teaching in teacher-training programmes. As mentioned, the survey results 

confirm the current research in this area, but also demonstrate that didactic learning materials do 

not function as a communicative theme of structural coupling – either between subject areas, or 

between teacher-training programmes and the profession. Research in this area is sparse, and this 

dissertation can be seen as a contribution to this research. Thus, this dissertation has theoretical 

relevance which goes beyond teacher-training programmes, as well as empirical relevance since 

the investigation focuses on a field of research which deserves more attention. 
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PH.D.-AFHANDLING

HANNE BALSBY THINGHOLM

Didaktiske læremidler som kobling mellem teori og praksis i læreruddannelsen?

Afhandlingen præsenterer en systemteoretisk genbeskrivelse af forholdet 
mellem teori og praksis i læreruddannelsen. Teoretisk er afhandlingen 
forankret i sociologisk systemteori som den er udviklet af Niklas Luhmann. 
Det problematiske forhold mellem teori og praksis beskrives ofte som et gab 
mellem teori og praksis, mellem uddannelsen og professionen. Afhandlingen 
understreger, at der snarere er tale om et gab i forståelsen af teori og praksis og 
tilbyder en forskelsteoretisk forståelse, der overvinder den velkendte dikotomi, 
hvor enten teori eller praksis får forrang. I afhandlingen iagttages didaktiske 
læremidler, grundet deres praksistilknytning og deres dobbelte diskurs (faglig 
og didaktisk), som muligt kommunikativt tema for strukturel kobling både 
mellem uddannelsen og professionen samt uddannelsens fagområder 
indbyrdes. Empirisk undersøges det, om og hvordan didaktiske læremidler ind-
går som indhold i undervisningen på læreruddannelsen. Undersøgelsen er et 
kvalitativt studie, hvor 17 lærerstuderende bliver spurgt om, hvordan de oplever 
tematiseringen af didaktiske læremidler på uddannelsesstedet og i praktikken. 
Analysens resultater er i overensstemmelse med international forskning på 
området: Der er stor variation i, hvordan didaktiske læremidler indgår som 
indhold i undervisningen på læreruddannelsen. Fra ikke at blive tematiseret til at 
blive tematiseret som relevant indhold i et både fagligt og/eller didaktisk 
perspektiv. Der er forskel på tematiseringen på uddannelsesstedet og i 
praktikken. På uddannelsesstedet tematiseres didaktiske læremidler i et fagligt 
kritisk-analytisk perspektiv. I praktikken tematiseres læremidlerne i et 
anvendelsesorienteret perspektiv henblik på formidling. Den store variation 
og det dobbelte perspektiv tilskrives både noget indre og ydre. Det indre er 
de personlige holdninger hos både undervisere, praktiklærere og studerende. 
Det ydre er ressourcer, strukturer og herunder læremidlernes tilgængelighed. 
Udover at bekræfte forskningen på området påviser undersøgelsen ydermere, 
at didaktiske læremidler, på trods af deres potentiale, ikke fungerer som tema 
for strukturel kobling hverken mellem uddannelsens fagområder eller 
uddannelsen og professionen. Dette skyldes for det første, at læremidlerne 
ikke præsenteres i de pædagogiske fag og for det andet, at de ikke indgår 
som indhold i samarbejdet mellem linjefagene og praktikken.
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Bilag 1: Bekendtgørelsen for læreruddannelsen 2006 
 

Kommentar til bilag 1: 

Dette bilag udgør ekstraherede tekststykker fra fagbeskrivelserne i bekendtgørelsen for 

læreruddannelsen 2006, bilag 1-4.  

Distinktionen for at til-/fravælge tekststykkerne er begrebet læremidler og dets synonymer: 

undervisningsmidler, undervisningsmaterialer, lærebøger og lærebogssystemer. De ekstraherede 

tekststykker rummer således et eller flere af disse begreber. Tekst fremhævet med gul markerer 

hvilke kompetencer, der knyttes til begreberne. 

Bilag 1-4 fra bekendtgørelsen for læreruddannelsen: 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25302#B1  

 

1. Praktik - Tredje studieår 

Planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning 

Selvstændigt arbejde med længerevarende, differentierede undervisningsforløb i samarbejde med 

klassens øvrige lærere, inddragelse af de studerendes selvvalgte undervisningsmaterialer og 

elevernes medvirken i planlægning af undervisning. 

 

1. Dansk  

a) Kundskaber og færdigheder med relevans for danskundervisning vedrørende erkendelses- og 

arbejdsformer, børns læring, betydningen af læringsmiljø, herunder undervisningsformer, 

arbejdsformer, materialer, lærebøger og fysiske rammer. 

e) at finde, vurdere og udarbejde undervisningsmidler og -materialer, herunder it-baserede, 

e) finde, vurdere og udarbejde undervisningsmidler og -materialer, herunder it-baserede, 

 

2.1. Fysik/kemi og natur/teknik  

Kundskaber og færdigheder med relevans for undervisning i naturfag vedrørende erkendelses- og 

arbejdsformer, børns læring, betydningen af læringsmiljø, herunder undervisningsformer, 

arbejdsformer, materialer, lærebøger og fysiske rammer. 

i) Opstilling af kriterier for stofudvælgelse til brug for analyse, vurdering og udvikling af 

undervisningsmidler. 

f) Målsætning, udarbejdelse af årsplaner, udarbejdelse og anvendelse af undervisningsmaterialer, 

og brug af digitale materialer. 

l) Viden om, hvordan der kan opstilles kriterier for stofudvælgelse, bl.a. til brug for analyse og 

vurdering af undervisningsmidler. 

 

3. Matematik 

 e) kompetence til at kunne begrunde, planlægge og gennemføre matematikundervisning i samspil 

med eleverne; finde, bedømme og udvikle undervisningsmidler til matematikundervisning samt 

motivere og inspirere elever til engagement i matematisk aktivitet, 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25302#B1
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e) Udarbejdelse, vurdering og udvikling af undervisningsmaterialer til matematik. 

 

2. Historie 

 e) Tilrettelæggelse og evaluering, valg af indhold, undervisningsmidler og fremgangsmåder i 

arbejdet med emner/temaer og med problemstillinger. 

3. Idræt 

 i) Analyse og vurdering af undervisningsmidler, herunder særlige læringsaspekter ved anvendelse 

af it. 

 

2. Biologi 

i) at kunne foretage begrundede valg af relevante former for undervisningsmaterialer, herunder it-

baserede, 

e) Analyse og vurdering af undervisningsmidler, herunder it-baserede. 

 

3. Dansk som andetsprog 

b) Færdigheder i at observere og analysere undervisning i dansk som andetsprog, herunder 

undervisningsmaterialer i dansk som andetsprog og anvendelsen heraf. 

 

4. Fransk 

i) analysere og vurdere undervisningsmaterialer til franskundervisningen, herunder 

lærebogssystemer og fagets relationer til danskfaget, de øvrige fremmedsprog og de andre fag i 

læreruddannelsen og i folkeskolen. 

  

5. Geografi 

 a) Kriterier for målsætning i undervisningen, udvælgelse af indhold, principper for planlægning og 

evaluering af læreprocesser, herunder analyser og vurdering af undervisningsmaterialer. 

 

6. Hjemkundskab 

f) Analyse, vurdering og anvendelse af undervisningsmaterialer til faget, herunder digitale 

værktøjs- og it-redskaber. 

 

7. Kristendomskundskab/religion 

d) Kriterier for valg af indhold, undervisningsmidler, forskellige arbejdsformer, herunder 

praktisk-musiske, og it. 

 

9. Musik 

b) Kundskaber om undervisningsmetoder, arbejdsformer, undervisningsmidler og progression. 
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10. Samfundsfag 

 g) begrundet at kunne udvælge relevante undervisningsmaterialer med blik for kontinuitet og 

dynamik i samfundet, tilrettelægge undervisningsforløb ud fra den enkelte elevs forudsætninger, 

evaluere undervisning og afvikle eksamen og 

b) Kundskaber og færdigheder i undervisningsplanlægning, herunder evaluering af 

undervisningsmidler, undervisningsmetoder, inddragelse af it, observation, evaluering og 

prøver. 

 

12. Tysk 

c) Analyse af eksisterende undervisningsmaterialer og færdigheder i at udarbejde nye 

undervisningsmaterialer i forhold til varierede læringsmæssige forudsætninger og betingelser. 
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Bilag 2: Empirisk konstruktion 
 

Kommentar til bilag 2: 

Dette bilag udgør den empiriske konstruktion, der på baggrund af transskriberingen af de seks 

gruppeinterviews er samlet i én tekst a syv afsnit. På første analysetrin er de seks transskriberede 

interviews konverteret til en tekst opdelt efter: 

1. Informanternes afkrydsninger  

2. Læremiddelkompetencer/ej (forskeforskel) 

3. Teori/praksis (forskeforskel) 

4. Uddannelsessted/praktik (forskeforskel) 

5. Monofagligt/polyfagligt (forskeforskel) 

6. Et evaluerende blik 

7. Et afsluttende blik 

Bilag 2 betragtes som en arbejdstekst og derfor ikke som en præsentationstekst, der indgår som en 

del af den samlede skriftlige fremstilling. Arbejdsteksten er en del af analyseprocessen og formålet 

med at vedlægge den som bilag til afhandlingen er at synliggøre analyseprocessen og dokumentere, 

at de i afhandlingen indsatte citater er uddrag fra transskriberingen af de seks gruppeinterviews. For 

at læseren nemt kan finde de aktuelle citater, er disse markeret med gult i bilaget. At bilaget er en 

arbejdstekst betyder ydermere, at den ikke er bearbejdet i forhold til at fremstå som et skriftligt 

produkt men snarere som en skriftlig proces, eller en arbejdstekst, hvilket medfører, at jeg har 

bearbejdet den. Det betyder ikke, at der er ændret i ordlydens indhold, det betyder bl.a., at der 

markeres når der tales om noget, der ikke er genstand for analyse (kursiv), når talen er utydelig 

(gråt). Derudover anvendes eksempelvis en del forkortelser (ad = almen didaktik, udd = uddannelse, 

m.fl.). For at anonymisere informanterne er deres navne ændret.  

 

1. afsnit: Informanternes afkrydsninger 
 

Odense gruppeinterview#1 

Stud: jeg har krydset af, at jeg er blevet præsenteret for lærebogssystemer både i min praktik og i de 

linjefag, jeg har haft, og så har jeg også i almen didaktik som det eneste i de pædagogiske fag, der 

er jeg blevet præsenteret for det og det har været primært som læremiddelanalyse se på hvad der var 

i læremidlerne eller set på, hvordan de ændrer sig gennem tid og sådan for at spore udviklingen, 

sådan hvordan faget har udviklet sig gennem læremidler 

HBT: og det har været i dine linjefag? 

Stud: matematik historie og geografi  

HBT: i dem alle tre har I haft det historiske blik? 
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Stud: ja, men nej primært for at lave en analyse af et læremiddel for at se hvad det var og hvordan 

de skulle bruges, det har sådan været …men jeg tror i historie især har vi haft sådan et historisk blik 

på hvordan læremidler har udviklet sig mere generelt. 

HBT: du har sat kryds ved ja i AD, kan du forklare lidt hvordan I arbejdede med dem? 

Stud: det har også mest været at se på, hvordan man kunne arbejde med et læremiddel og vi har 

også haft sådan nogle projekter, hvor man skulle tage udgangspunkt i nogle læremidler og så snakke 

om hvordan man kunne didaktisere dem så det har været sådan… 

HBT: nu er læremiddel jo møntet på et eller andet fag – det I arbejdede med i AD? 

Stud: det valgte vi selv, det var nogle som vi havde arbejdet med selv, som vi så skulle præsentere 

hvordan man kunne bruge  

HBT: så det var forskellige fag? 

Stud: ja, det var alt efter hvad folk havde arbejdet med  

HBT: og det var nogle materialer som var udgivet, ikke egne materialer? 

Stud: nej, det var sådan nogle lærebogssystemer, der var brugt i praktikken som man så snakkede 

om, vi havde dem ikke fysisk inde i klassen, men vi snakkede om, hvordan de havde været anvendt 

så på den måde er de blevet bearbejdet  

HBT: super, vi vender tilbage til det. Hvad har du krydset? 

Stud: I praktikken og så dansk – altså første år var det jo mellemtrinnet og indskoling. I billedkunst 

har vi egentlig også, et som min underviser selv har skrevet, så det var derfor … hehehe. Men i de 

pædagogiske fag har jeg slet ikke haft berøring med det, men det lyder da spændende det Karsten 

har haft. Hehehe det ville jeg da gerne ha haft. 

HBT: Ja, det lød spændende. I specialpædagogik har du ikke krydset 

Stud: nej, der var ikke noget desværre 

Odense gruppeinterview#2 

00:00:00 

Skriver på skemaet – definerer læremidler – hjælper med at udfylde skemaet 

Stud: jeg er stødt på dem i praktikken men jeg har ikke brugt dem … skema igen… vi har slet ikke 

arbejdet med lærebogssystemer overhovedet i praktik  

Stud: det er meget forskelligt fra sted til sted, jeg har prøvet det, men så sent som i år, hvor vi blev 

præsenteret for det, men det var så fordi vi valgte vore eget, året før blev jeg præsenteret og 

tvangsindlagt til at bruge deres, for jeg havde en 4. klasse der lige var startet på engelsk, så det 

kommer meget an på…jeg synes især i indskolingen og mellemtrin som er mit fokus, at der bliver 

vi lidt mere låst fast på deres systemer for børnene de kan ikke  
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Stud: ja for jeg tænker, jeg har jo kun haft udskolingshold lige meget hvilket år jeg var i praktik, og 

der har de aldrig sagt: den her bog, den følger vi, og vi er nået hertil, den tager du. Altså har jeg 

brugt det selv, fundet lærebøger selv, men er aldrig blevet præsenteret for dem fra skolens side  

Stud: jeg har heller ikke været låst fast på at sige, det er den her bog vi bruger, vi har dækket det 

her, resten og hvis I vil bygge noget på, så gør I det, men vi har fået at vide, at vi skulle bruge den 

Stud: det er der stor forskel på, og det har stor betydning hvad fag det er 

Stud: Utydeligt: den struktur har praktikskolen overhovedet ikke men i fagene har vi… 

HBT: briefer Du har sat kryds ved alle dine fag, men nej i de pæd. fag 

Stud: yes  

HBT: lad os tage en runde… 

Stud: (har også ja i alle linjefag) jeg synes også, ligesom hun sagde, at vi ligesom er blevet 

introduceret til de fleste af de lærebogssystemer, der i hvert fald har været på biblioteket her, og så 

har skullet vurdere dem i alle fagene, nu har det været lidt specielt i billedkunst, for der er lige 

blevet skrevet et nyt system i billedkunst, og det har vi været meget igennem, også af underviseren 

og det gør jo noget helt andet, for det er ham, der har skrevet det også fordi der ikke eksisterer så 

meget i forvejen, men ellers så synes jeg, at generelt, at det har været tilgange, at der mindst har 

været en undervisningsgang hvor man har gennemgået nogle lærebogssystemer, men det har så også 

været lidt forskelligt, hvor meget man så har gjort udover og brugt det i undervisningen 

HBT: når du siger mindst en gang. Hvor stor en del af indholdet har været læremidler? 

Stud: lige præcis matematik har været en stor del af det, også i praktik fordi, at de har taget et 

projekt ind over hvor vi skulle udvikle vores praktikmateriale selv, vi skulle simpelthen gå ind og 

lave et helt forløb, et 4 ugers forløb som en hjemmeside så vi skulle simpelthen udvikle et 

undervisningsforløb eller et læremiddel. 

HBT: og derigennem arbejdede I med nogle eksisterende? 

Stud: ja meget, tog udgangspunkt i det, det var både en videre udvikling, men stadigvæk skulle det 

være noget helt nyt, det har vi ikke gjort i de andre fag, men det har ligesom lagt grunden for at nu 

bruger jeg meget hjemmesider men kigger stadigvæk på det eksisterende ja… 

Silkeborg gruppeinterview#1 

HBT: Det første spørgsmål er med udgangspunkt i de her spørgsmål om, at I i løbet af jeres 

læreruddannelse er stødt på de her materialer. Og det har I svaret her, vi kan lige tage en runde, 

hvad har I krydset af og hvorfor sådan, hvad er det I har set, bare lige kort. 

Stud: Jamen jeg har krydset af, at i praktikken har jeg arbejdet med det, og det har været fordi jeg 

selv har fundet dem på cfu de første år og selv taget dem med da var jeg i Aalborg og da havde vi 

fri adgang, der ligger cfu lige ved siden af så da var det noget nemmere så der har jeg selv været 

over og finde dem og bruge dem. I billedkunst og specialpædagogik mener jeg ikke at vi har været 

omkring det overhovedet, jeg husker ikke om vi sådan specifikt har brugt nogle oppe i Aalborg det 

har ikke noget hvor vi sådan har sagt nu har vi en bog nu har vi et læresystem nu går vi ind og ser 

på hvordan det fungerer. Det har været noget vi har set på i forbindelse med praktikopgaver fordi vi 
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selv har fundet noget til praktikken. Og i pædagogik, psykologi og almen didaktik har jeg også 

svaret nej. 

Stud: vi har de samme fag, det lyder så trist 

HBT: så kan I bare supplere hinanden lidt  

Stud: men vi er uenige, det er meget interessant, Mille starter. Der er ingen tvivl om at i praktik der 

har man jo arbejdet med lærebogssystemer ikke kun selv skullet men man er blevet inviteret ud på 

en skole og så kan man sætte sig ind i hvad det egentlig lige er det er  

00:02:35 

Og så har vi også arbejdet meget med det i matematik vi har især gjort meget i det og vi har kigget 

på forskellige lærebogssystemer og nu højst sandsynlig begge to kan gå hen og sige hvad for et 

lærebogssystem vi ikke vil gå hen og bruge det kan man jo så selvfølgelig ikke vælge når man 

kommer ud på en skole og er ansat men vi har fået kendskab til alle de forskellige lærebogssystemer 

der findes indenfor matematik og derfor kan vi sådan hvad synes vi der er godt og hvad synes vi der 

er dårligt – ja må jeg tilføre noget – ja og vi har også skullet sammenligne dem, sidde med to og 

skulle sige hvad siger de her om brøker i Trix og hvad siger de om brøker i Faktor eller man skulle 

selv gå hen og finde to bøger og se på hvad de sagde og hvad siger de på det her alderstrin og 

hvordan er det så bygget op når du kommer op i de større klasser, så hele forløbet igennem har vi 

også gjort det. Jeg tror da begge to at vi gennem arbejdet med begge to højst sandsynlig er kommet 

frem til den her med at vi er ikke særlig vilde med lærebogssystemer indenfor matematik der er ikke 

nogen af dem jeg i hvert fald synes der lever op til de krav som jeg har til hvordan et 

lærebogssystem skal være 

HBT: hvilke krav tænker du på? 

Stud: jamen det… krav og krav netop som hun siger, så har vi kigget på to forskellige bøger og så 

hvordan de siger om brøker og så kan man synes at den ene bog den er rigtig god når det angår 

brøker, men når vi så kigger på den igen i henhold til multiplikation så er den anden bog bedre -den 

her med-det får man så lov til ude i praktikken og skræddersy mit eget lærebogssystem oftest har 

jeg lavet mit eget materiale det synes jeg fungerer 10 gange bedre 

HBT: på baggrund af noget eksisterende? 

Lige nøjagtig på baggrund af noget eksisterende materiale 

Stud: i praktikken har det jo næsten fungeret sådan med matematik materialer at det har været 

inspiration kun og selvfølgelig kan man ikke gøre det når man kommer ud men det er det jeg tænker 

sådan et materiale kan. Så har jeg haft natur-teknik. Jeg mener ikke at jeg på noget tidspunkt er 

blevet præsenteret for det i undervisningen – for lærebogssystemer. Men jeg er i praktikken og 

gennem det at jeg sidder og har lavet studieprodukter har fået kendskab til lærebogssystemer. Men 

ikke selve undervisningen mener jeg ikke. Og hvad angår specialpædagogik, der er jeg sådan lidt 

over i, at jeg mener ikke, at vi er blevet præsenteret for nogle specifikke som sådan men der har 

været forskellige lærer ude fra en fra ?Broager og fortælle hvad hun gør brug af derude og så har 

man fået kendskab til at der findes de her bøger, og det har jeg også i praktikken hvad det er, men vi 

har ikke arbejdet med det i undervisning. Og det er det samme hvad angår de pædagogiske fag 

ligesom specialpædagogik, det handler ikke om lærebogssystemer, det handler om filosofi og alle 

de her tanker og jeg ved ikke hvad så der kommer man ikke til at arbejde med lærebogssystemer.  
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Stud: Det handler mere om kompetencer, det er det vi skal lære i de fag. Det eneste jeg vil gøre 

forskel fra Mille, jeg kan ikke huske, at vi ikke har arbejdet med det. Jeg har det ligesom Mille, at vi 

er blevet præsenteret for det på alle de her måder gennem studieprodukt osv. men jeg synes også at 

kunne huske, at vores lærer ligesom har nævnt eller har lagt op til eller har fortalt, at der findes det 

her men ikke et, hvor vi ligesom i matematik har gået hen og fundet et og slået op i det og lært at 

bruge det, det har vi i matematik. Det vil jeg gi Mille ret i, at det har vi ikke i N/T. Nu du siger det, i 

en enkelt lektion har vi skulle gøre det samme, gå hen og find en lærebog om noget, et specifikt 

emne og det er den eneste gang, og det er den eneste gang, det kan jeg godt huske, jeg kan også 

huske hvilken bog vi fandt og i specialpædagogik, der vil jeg så også gi Mille ret, men jeg vil så 

sige vi har ikke arbejdet med bogssystemer, og det er det samme for de pædagogiske fag ellers lige 

med undtagelse af de to så vil jeg erklære mig helt enig med Mille.  

Stud: ja, det er fordi jeg lægger mærke til at de begge to siger, at i matematik har de arbejdet rigtig 

meget med det og så vil jeg gerne sige, at det er min generelle opfattelse, at Aalborg seminarium i 

forhold til Silkeborg er langt bagud på det område, jeg fornemmer, at dem der har haft dansk 

hernede højst sandsynlig har gjort det samme, at det simpelthen er forskellen på seminarier der gør 

det. 

HBT: så det vil sige, at dine dansk kryds sådan set er fra Aalborg? 

Stud: Ja det er der jeg har min erfaring fra så de ville højst sandsynlig nok have været anderledes 

hvis jeg havde haft det hernede, det er det jeg har fornemmelsen af når jeg snakker med andre 

studerende. 

Silkeborg gruppeinterview#2 

Stud fortæller om skemaet: ja til praktikken, vi brugte også tid på det i dansk, men det var ikke 

sådan vildt meget tid vi brugte på det, og det er også ved at være nogle år siden, så det kan jeg ikke 

huske så meget om, og så har vi brugt meget meget kort tid på det i kristendom lige inden 

praktikken, lige for at man var bevidst om hvilke lærebogssystemer der var, men altså det er på 

linjefagsniveau, og så i praktikken, der har vi jo så selvfølgelig haft fingrene i dem også i 

samfundsfag og historie men det er jo ikke interessant på samme måde i forhold til linjefagene, for 

det er jo i praktikken. Jeg havde historie som linjefag, men der har vi ikke snakket om bogsystemer 

overhovedet (retter på historieskemaet). Og vi har selvfølgelig ikke snakket om det i hverken 

pædagogik eller almen didaktik.  

HBT: så lidt i dansk og lidt i kristendom – og praktikken 

Stud: Det er meget det samme, selvfølgelig i praktik og ikke i de pædagogiske fag. Og jeg havde 

dansk de første to år og jeg er altså ret sikker på at der ikke, at vi ikke har set nogle eller fået 

gennemgået nogen eller noget. Og jeg har engelsk nu, og der har vi set et par stykker, men heller 

ikke noget vi har arbejdet specielt meget i dybden med, det er mere at vi så skulle ind og lave en 

lærefaglig analyse af dem sådan i grupper og uden der var den store diskussion omkring det, så ikke 

noget overdrevent meget. 

Stud: Jamen det er også noget af det samme. Jeg er blevet præsenteret for det i praktikken, mest i 

forhold til dansk, og i dansk der har vi …mindes jeg altså vi er blevet præsenteret for det…og 

billedkunst der sidder jeg lige og overvejer, jeg kan ikke forstå hvis jeg ikke er blevet præsenteret 

for det, men jeg kan simpelthen ikke huske det, så det tror jeg ikke, hun har vist os. Altså, jeg har 

brugt det i praktikken, og i specialpædagogikken, der har jeg heller ikke, der går jeg ikke ud fra at 
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man kan…at man skal bruge læremidler. Det er jo mere sådan pædagogisk vi snakker om, så der er 

det slet ikke og heller ikke i de pædagogiske fag. 

HBT: fint 

Aalborg gruppeinterview#1 

HBT: Det første spørgsmål er med udgangspunkt i de her spørgsmål, om I i løbet af jeres 

læreruddannelsen er stødt på de her materialer. Og det har I svaret her, vi kan lige tage en runde, 

hvad har I krydset af og hvorfor sådan, hvad er det I har set, bare lige kort. 

Stud: jamen i dansk der er vi blevet præsenteret for læremidler, mange endda, i historie også rigtig 

mange og samfundsfag overhovedet ikke, det er mere sådan aktuelt vi hiver ned fra nettet eller den 

her artikel, der er ikke sådan decideret bogsystem  

HBT: og hvad med de pædagogiske fag? 

Stud: overhovedet ikke, det er mere sådan til os, det er ikke så meget…vi skal ikke ud og undervise 

i psykologi for eksempel. 

HBT: nej, og så har du krydset af i praktikken? 

Stud: ja, der har jeg arbejdet med læremidler og deres bogsystemer, så… undervist i det, taget 

udgangspunkt i det. 

Stud: ja i dansk har jeg også og rigtig mange, mellemtrinnet har vi haft sammen og så er jeg 

indskolingslærer og der er jo rigtig, rigtig mange systemer hvor jeg har en ide om, uden at vide det, 

at det fader lidt mere ud i udskolingen at man trækker mere på nogle anderledes materialer, men i 

dansk og især af indskolingsmaterialer har vi været igennem næsten alt hvad der er, vil jeg sige, 

sådan ret grundigt. Specialpædagogik har jeg oplevet et enkelt undervisningssæt vi har fået 

gennemgået i forhold til noget dansk…noget speciel dansk. Og N/T, der drager vi det faktisk 

jævnligt ind, når vi har haft nogle emner og vi så prøver at finde nogle undervisningsmaterialer og 

kigger på, hvordan de behandler det vi har gennemgået så det. Og de pædagogiske fag der har, nu 

skal jeg lige tænke tilbage, men det synes jeg ikke jeg kan huske man har taget ind på noget 

tidspunkt. Og praktik der følger det jo lidt med. 

HBT: hvordan følger med, kan du uddybe? 

Stud: jeg tænker fordi de fleste skoler har et eller andet undervisningssystem i dansk og matematik 

og så videre, og så er det det man tager udgangspunkt i eller i hvert fald også arbejder med når man 

er ude i praktik. 

HBT: så man ser det helt naturligt der? 

Stud: ja altså min sidste praktik der var jeg ude på en lille friskole og der havde de faktisk 

umiddelbart ikke nogle systemer og det handlede også lidt om økonomi tænkte jeg, der måtte de 

trække lidt på sådan nogle kopier fra en bog og finde et andet sted og printe noget ud, hvilket blev 

lidt rodet synes jeg. 

HBT: Ja. Hvad har du…? 

00:03:07 



Side 12 af 97 
 

Stud: Jamen jeg haft NT og det havde jeg så på mit første år så det er lang tid siden nu, men vi var 

da omkring nogle forskellige lærebøger, men jeg tror faktisk mest det var når vi skrev 

studieprodukter at, jeg synes egentlig ikke det er blevet trukket så meget ind i timerne når jeg 

tænker over det. Så det var mest når vi var på cfu og kigge hvad for nogle lærebøger er der vi kan 

trække på hvad for nogle viser, hvordan i vil skrive det her undervisningsforløb godt. Og så har jeg 

haft matematik på fælles forløb også, hvor at der var faktisk sådan rimelig rundt omkring dem alle 

sammen også nogle fra indskolingen selvom jeg har for de store, men på fælles forløbet…jeg tror 

også det er fordi de lærere vi havde , der var der en som var…underviste for indskolingen og det var 

han meget fascineret af og jeg tror også det farvede ham lidt og han så tog nogle indskolingsbøger 

med ind der. Så matematik for de store der havde vi på et tidspunkt, hvor vi blev delt ind i nogle 

grupper og vi skulle lave analyse af nogle forskellige lærebøger så vi havde en analyse af dem alle 

sammen og det var rigtig godt og vi fremlagde for hinanden. Hvad er godt i det her system hvad 

skal man passe på her? Og fysik/kemi der har vi også været omkring forskellige lærebøger men det 

er også mest studieprodukter at vi så har taget udgangspunkt i dem, vi har lige haft et forløb om 

faglig læsning hvor vi var inde og ligge på nogle bestemte lærebøger også…altså så er jeg kommet 

lidt i tvivl nu om psykologi om … for der er en bog der handler om mobning og cutting  og alt 

sådan noget. Nu bliver jeg i tvivl om den faktisk var beregnet til folkeskolen også…det var en vi 

havde at kigge på, men det er jeg lidt i tvivl om.  

Stud: i psykologi var det artikler møntet på os, jeg husker det ikke som på eleverne… 

Stud: kom bare til at tænke på det 

Stud: pædagogik og didaktik der har jeg heller ikke været vist noget… 

HBT: og i praktikken har du krydset ja…er det lidt det samme som de andre… 

Stud: ja, det er det samme. Så har jeg oplevet…i den første praktik var jeg i 4. klasse, hvor vi bare 

fulgte deres bogsystem, og i anden praktik var jeg helt nede i de små og da havde de også et 

bogsystem som jeg virkelig har lært at kende, også deres dårlige sider. Hvor jeg oplevede at nede i 

indskolingen da var deres meget forskelligt i forhold til mellemtrinnet og udskolingens lærebøger, i 

hvert fald indenfor matematik. Og så var jeg på en efterskole på 3. år hvor der brugte jeg ingen af de 

bøger de havde og det gjorde læreren heller ikke i den ene klasse, men i den anden klasse klingede 

han sig til bogen, men der brugte jeg den ikke. Og så har jeg brugt bogen lidt her på mit 4. år hvor 

jeg var på en friskole så jo, man har været vist lidt af hvert. 

HBT: nu er I jo ret specielle på den måde, at I har CFU lige om hjørnet. Har I alle 3 været derovre? 

Stud: ja 

HBT: er det jeres indtryk, hvis jeg spurgte alle 4. årgange, så har de været derovre. 

Stud: vi havde på første år i dansk hvor vi havde sådan en halv dag, hvor vi blev vist rundt derovre 

og fik fortalt hvor materialer stod og man kunne booke en af dem, hvis man har brug for hjælp, 

generel gennemgang. 

HBT: så I føler der er et godt samarbejde med CFU? 

Stud: ja, det synes vi 

Aalborg gruppeinterview#2 
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Briefing og udfyldning af skema 

Stud: jeg kan ikke komme i tanke om at jeg er blevet præsenteret for dem (ved ikke i hvilke fag hun 

snakker om) det tror jeg ikke, det er mest på et teoretisk plan af en eller anden art, og så det som der 

så bliver knyttet til praksis, det er... Vi har ikke stået sådan direkte med nogle materialer f.eks. 

analyseret det ud fra en psykologisk vinkel eller noget, ikke jeg kan huske… 

HBT: så krydser du bare nej… de får hjælp til at krydse af… kort tage en runde  

Stud: dansk og indskoling Jeg er i hvert fald blevet præsenteret for et eksempel, men jeg kan ikke 

huske hvad det er, jeg tror mere vi lagde fokus på ikke så meget noget lærebogssystem men bøger 

generelt, altså forskellige. Og så historie og kristendom der har vi så haft, vi har i hvert fald siddet 

med en bog. 

Stud: ja til udskoling og historie og kristendom…ja, for vi blev delt op i grupper, og så skulle vi 

hver især analysere undervisningsmaterialer og så skulle vi fremlægge dem for hinanden i dansk. 

HBT: og sådan husker du ikke det var? 

Stud: nej, så var jeg i hvert fald syg den dag…griner 

HBT: du har krydset ja ved dem alle sammen også Tilde,  

Stud: JA 

 

2. afsnit: Læremiddelkompetencer/ej (forskerforskel) 
 

Odense gruppeinterview#1 

HBT: vi vender nok tilbage til jeres krydser, sådan plejer det at gå, men det ser vi lige på. Altså hvis 

man kigger i bekendtgørelsen (gengiver pointer derfra og spørger ind til kompetencerne: vurdere, 

analysere og udarbejde m.m.)  

HBT: Hvordan oplever I at I har tilegnet jer disse kompetencer? 

Stud: jamen i dansk på de første to år da havde vi meget med selv at prøve at udvikle 

undervisningsforløb som vi var ude og afprøve på forskellige skoler, men det der har gjort, at jeg 

har så videre udviklet den her kompetence, for jeg synes egentlig, at jeg hele tiden har beskæftiget 

mig med det i opgaver også videre selv, fordi jeg har haft interesse for det, men det har været et 

ekstra modul vi har haft mulighed for at tage, så det har ikke været alle der har haft mulighed for det 

på læreruddannelsen, man skulle søge om det, men det hedder læremiddel design og 

entreprenørskab, og der har man kommet lidt mere i dybden med det… 

HBT: kan du fortælle mere om det?  

Stud: jamen det var et år, altså studieåret i år hvor vi har været 30 studerende cirka, der har skullet 

prøve at udvikle i grupper eller individuelt læremidler helt fra start til slut og det kan jo være 

digitale læremidler, der skulle produceres, det er ikke alle der er blevet udviklet men alle de her 

tanker bag det og alle de didaktiske refleksioner til det, det har været rigtig interessant og man 

skulle gå virkelig i dybden med det og det er ikke bare noget man tager med ind i undervisningen 
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bare for at tage det med, man skal tænke didaktisk bag det og hvad er det eleverne kan bruge det her 

til eller hvordan skal man som lærer anvende det 

HBT: havde I udgangspunkt i nogen eksisterende midler? 

Stud: Nogle af opgaverne lød på at man skulle tage udgangspunkt i et eksisterende læremiddel og så 

hvordan man kunne redidaktisere det og ellers kunne man også prøve at tænke helt nyt ud fra et sted 

øh udenfor klasseværelset, da var vi på Als , på en studietur, og skulle prøve at finde nogle områder 

der og Karsten var med 

Stud: ja, jeg har også været en del af det der forløb, men ellers så har vi mest arbejdet med det som, 

altså på de eksisterende fag som alle på læreruddannelsen har, da har vi mest arbejdet med det som 

analyse af læremidler med den der læremiddeltjek, den kender du…vi har prøvet at lægge den ned 

over nogle læremidler for at se hvad det ene læremiddel kunne kontra det andet og for at få sat 

nogle tanker i gang om hvad der er i et læremiddel så det ikke kun er opgaven man prøver sådan at 

se bredere på det, men det har været vores udover det der fag som selvfølgelig har været en stor 

ting, der har givet mig lyst til at arbejde med læremidler også fordi det kun var folk der havde lyst 

til det der var der  

HBT: så det havde stor betydning for undervisningen 

Stud: ja men sådan i den afgrænsede læreruddannelse kan man sige, da har det mest været sådan en 

analyse af det, nok også primært for at leve op til et mål, det har ikke været noget som har været 

slået op som det allervigtigste man skulle lave i hele verden, man har indimellem kunnet føle det 

lidt som om det står et sted at man skal bruge den her på læremidler og så er vi færdige med det. 

Odense gruppeinterview#2 

HBT: Om kompetencerne i bekendtgørelsen… Hvordan oplever I, at I har tilegnet jer 

læremiddelkompetencerne? 

00:06:11:03 

Stud: jo men jeg kan godt starte, jo men det synes jeg, at jeg har men jeg vil så sige, at der er stor 

forskel på mine to fag – mit første fag det var jo dansk 1-6 klasse, det er også det fag jeg er blevet 

præsenteret for dem, der følte jeg ligesom, at de to første år blev brugt på at lære, altså en ting er at 

støde på de her systemer, men også, som du siger, analysere dem, er de brugbare, begynde at 

vurdere dem og også begynde at lære det der med, at et system, bare fordi det er et system, der er 

gennemtænkt så lad være med at bruge det fra a-z, altså den der grundregel, og det er det jeg føler, 

og det er så det jeg har taget med mig til mit andet linjefag nu her der er engelsk, som også er to-

årigt, men der er jeg ikke blevet undervist i det, altså der har jeg ingen kompetencer, der trækker jeg 

udelukkende på de kompetencer jeg har fra de første to år i dansk  

HBT: så det er din oplevelse, der har været stor forskel på det ene og det fag, hvor meget der har 

været af læremidler? 

Stud: virkelig stor forskel…det er der, men når det så er sagt, så føler jeg faktisk efter det her, det er 

en af de ting jeg netop tænker, at læreruddannelsen her har givet mig, det er den der, fra jeg startede 

det første år , min første års praktik til nu, og kan se, hvordan, når jeg nu kommer til at skal ud og 

undervise, altså nu kan jeg godt mærke på mig selv, at når jeg støder på et nyt system, så er jeg  
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hurtig til at vurdere det i forhold til den klasse jeg møder, på den måde synes jeg, at vi har ubevidst, 

altså jeg kan ikke lige sætte prik på, at det var lige det min underviser sagde, men i det her forløb 

man har været igennem  

HBT: skyldes det arbejdet i dansk eller er det mere allround for det du har fra uddannelsen? 

00:07:40:02 

Stud: jeg synes nok bla det fra mit dansk, hvor vi decideret altså havde et 3 ugers forløb, hvor vi 

simpelthen bare tog 6 bogsystemer som min underviser kom ind med og sagde værsgo og pløk dem 

igennem, og så sablede vi det ellers ned, eller det her det er godt, og det der med at have lært at 

spare med hinanden, altså på mit engelsk hold, der sidder vi jo omkring vores praktik også bare 

løbende hvis vi støder på i et nyt system og snakker om det og vurderer det, netop så man har en 

masse med i bagagen når man kommer herfra så vi ikke bare står på bar  

 

HBT: så du føler også ift. kompetencer, at du er kompetent? 

Stud: ja det synes jeg helt sikkert, i billedkunst har det været mere praktiske læremidler end 

lærebogssystemer  

Stud: jamen jeg er enig, specielt i dansk og jeg tror det gælder for både dansk og matematik, de der 

store linjefag, man starter med, at der lærer man meget det der med, hvordan man analyserer, altså 

jeg har fået sådan en hel analyse guide til læremidler, og jeg har også selv prøvet…et af vores 

modulprodukter var at skulle udvikle et læremiddel, men jeg vil så sige i samfundsfag har vi også 

snakket om lærebogssystemer men det afhænger meget af, hvad for et fag det er, for i dansk, der er 

nogle generelle ting man skal kunne, analysere, og matematik man skal lære at plusse og gange osv. 

så det er lidt nemmere at lave et lærebogssystem man kan bruge, også om 10 år måske, hvor i 

samfundsfag, der er det altså sværere fordi samfundet udvikler sig hele tiden, og det vil sige, at der 

går ikke mange år før et lærebog i samfundsfag faktisk er forældet , så på den måde tror jeg, det er 

derfor, der er mere fokus på det sådan i dansk og matematik end der kan være i nogle andre fag, 

også historie for den sags skyld, der er selvfølgelig nogle historiske begivenheder som er vigtige, at 

man kommer igennem, men altså jeg tror helt sikkert det er det, jeg føler mig i hvert fald meget 

kompetent, trods jeg ikke finder det specielt interessant lærebogssystemer må jeg nok erkende, og 

læremidler i det hele taget er ikke noget jeg interesserer mig sådan synderligt for, men jeg synes det 

har været dejligt at vide, altså nå men så åbner jeg et lærebogssystem og tjekker det og ligesom kan 

se, at ok hvad er godt og hvad er ikke godt – det har jeg helt sikkert lært.  

Stud: jeg tror også en ting, der gør, at det er vores første, det er at altså som du siger Sanne, det er 

det første, det vi har de første to år, altså jeg skal jo ikke kunne svare engelsk, da jeg startede var 

engelsk (ikke?) et første års fag ellers havde jeg taget det, jeg har lidt været ude i noget andet her, 

men jeg tror netop, det er de fag vi har de første to år, det er der, hvor vi virkelig, at det bevidst er 

lagt ind i den undervisning, at det er der vi for alvor får lært, netop som du siger, for jeg har også 

haft den der med, at vi skulle udvikle vores eget, det har jeg også haft i engelsk, men det har ikke 

været med fokus på andre, så har det lidt været…find på nogle aktiviteter prøv at strukturere et 

forløb, hvor i dansk da var det mere …ja udvikl dit eget 

00:12:53:08 

HBT: nu nævner du, at du ikke bryder dig om lærebogssystemer, kan du forklare mig hvorfor? 
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Stud: det er ikke fordi, jeg ikke bryder mig om dem, det er egentlig mest fordi, altså hvor der er 

nogen…specielt efter det her læremiddeldesigns øh…fag er opstået…og jeg synes jo det er dejligt, 

at der er kommet sådan et fag for nogen der virkelige interesserer sig for, hvordan man laver 

læremidler og hvordan man bruger dem eller laver dem, så de kan bruges bedst mulig i 

klasserummet, men det er bare ikke noget jeg finder specielt interessant, jeg vil hellere ud og 

undervise, og jeg har aldrig, og jeg har aldrig og det var også derfor jeg krydsede nej i praktik, altså 

jeg er aldrig blevet sat i en situation, hvor jeg blev nødt til at følge et lærebogssystem sådan, altså 

jeg bryder mig heller ikke om det der med, når det er fra a-z, men det er også, hvad vi har lært her, 

så det er ikke fordi det er min egen holdning, der sådan kommer frem, men jeg er vant til selv at gå 

ud og finde det, altså undersøge det og finde ud af nogle artikler eller bruge alt muligt andet, 

specielt i samfundsfag, som jeg faktisk har haft i alle 4 år i praktik selvom jeg ikke har …så det er 

måske mere det, at det er bare ikke noget jeg…da vi skulle lave det her læremiddel var det ikke 

noget jeg fandt interessant og tænkte, nej hvor spændende at udvikle, hvad gør man osv., altså det er 

bare ikke lige det jeg finder mest interessant, så det er egentlig ikke fordi jeg synes nogle 

lærebogssystemer er rigtig gode og jeg fik…jeg har en veninde, hvis mor har udviklet eller lavet 

sådan et lærebogssystem som jeg fik i gave da jeg blev færdig med dansk som jeg da har brugt og 

kigget i, og synes det er vildt godt at ha sådan nogle …hvad skal man sige en bog jeg kan slå lidt op 

i ik, men det er ikke noget jeg vil gå ud, når jeg skal undervise og bruge og sige, godt her er en bog 

og så starter vi side 1 og så kører vi derudaf, det ville jeg aldrig gøre. 

HBT: nu nævnte du at du siger jamen den holdning ….kommer herfra… 

Stud: det er selvfølgelig min egen, men det er ikke noget… 

HBT: er det en holdning du har oplevet her på stedet? 

Stud: ja, da jeg havde dansk og vi skulle analysere de her læremidler, der blev lagt meget vægt på 

fra underviserne,  at lærebogssystemer er ikke noget man skal gå ud og bruge fra a-z netop fordi 

man højst sandsynlig vil miste en del undervisningsdifferentiering og man vil miste måske nogle 

andre grundlæggende ting, specielt dansk og historie som har kanon, der er jo mange 

lærebogssystemer, der er bygget op på de her forfattere, og de skal jo kun udgøre 25 % af al 

litteratur man gennemgår, så på den måde vil det jo mangle en del, hvis man bare bruger sådan et 

lærebogssystem 

HBT: hvis dine undervisere har sagt, at I ikke skal bruge dem fra a-z, hvad har dine undervisere så 

sagt I skal? 

Stud: jamen vurdere dem, vælge ud hvad for nogle ting der er relevante at bruge for det du nu 

engang skal undervise i  

HBT: har I så lært det? 

Stud: vi har lært, hvordan vi skal analysere dem og vurdere dem og se hvad er godt og hvad er 

dårligt, men det er ikke sådan vi har siddet og lavet opgaverne selv, men på den måde ja så har vi jo 

lært, hvordan man vurderer bogen i forhold til hvad for nogle elementer man kan bruge til 

forskellige undervisningssituationer  

HBT: hvilke billeder har I på det? 

Stud: jeg oplever det samme, også fordi at matematik går meget op i at lærebogssystemerne har 

mange forskellige afsæt, altså men Kontekst, der er meget billede og meget tekst, hvor Matrix er 
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meget det …har nærmest hårde udregninger og man skal være rimelig faglig dygtig så det er som 

om man næsten kan gå ind og sige, at de her lærebogssystemer er til de lidt dygtigere elever…dem 

finder man ude på friskolerne …og det her det finder du ude i folkeskolen for da har man valgt, at 

der kan du måske lære børn bedre undervisningsdifferentiering eller lige tage en kopi af noget 

andet, det synes jeg, jeg har kunnet mærke ude i praktikskolerne, at selvfølgelig prøver skolen på at 

finde det materiale, der kan være mest allround men det er bare ikke muligt, og derfor er det 

nødvendigt at tage noget andet også, og derfor bliver man nødt til at tage udover lærebogssystemer 

som skolen vælger 

HBT: og du nikker fordi du genkender billedet? 

Stud: fuldstændig som Sanne siger, det er også nøjagtig det jeg hører i engelsk, der har hun bare 

ikke præsenteret os for nogle min underviser, men vi har også hele tiden hørt og det er også, vi har 

endda en bog fra både dansk og engelsk altså min egen lærebogssystem som decideret står sort på 

hvidt, lad være med at bruge det fra a-z, men jeg har decideret fået undervisning i dansk, hvor vi er 

blevet sat ned ”ok det her system, vurder det, hvad synes I er godt, hvad synes I er skidt ved det” og 

så skulle vi præsentere det foran vores hold og sige, hvordan vil I så, hvis I nu blev tvunget til at 

bruge det her system, hvordan ville I så gøre det og hvordan…det var det du spurgte om med at 

plukke du…det har vi decideret, ved så at høre hinanden …jamen I gør det på den måde…så bruger 

vi så 2 moduler eller sådan noget på at sparre med hinanden, så gennem den her fælles hold 

oplevelse og se hinandens perspektiv på, hvordan man kunne bruge det har man jo så fundet ud af at 

ok, så er det nok denne her vej vi skal gå 

Silkeborg gruppeinterview#1 

HBT: i bekendtgørelsen står der I skal ha følgende kompetencer ifm. undervisningsmateriale: 

vurdere analyse og udarbejde og udvælge, anvende og udvikle. 

00:07:49 

HBT: om kompetencerne 

Stud: så tænker jeg, at så er da godt klaret, ja så er vi dækket rimelig godt ind vil jeg sige. 

Stud: Ja, der er jeg enig. Det mener jeg også, altså jeg kunne godt have brugt at være præsenteret for 

flere i danskundervisningen altså, men jeg synes ikke det er noget problem at tage hen på CFU og 

se hvad de har og så udvælge, så længe man har været på cfu og set hvordan det fungerer og jeg har 

så også været på den i Århus nu så det er meget nemt at overskue 

Stud: altså, jeg tror jeg står tilbage med sådan en oplevelse af at ligegyldigt hvilke fag jeg ville 

komme ind i og skulle lave et undervisningsforløb i så ville jeg faktisk kunne gå hen og kigge i cfu 

eller biblioteket vi har herhenne på skolen og kunne kigge på hvad er det vi har, hvad er det for 

temaer jeg gerne vil arbejde med og så finde et lærebogsmateriale, også selvom det ikke var 

matematik, men hvis nu jeg skulle i praktik og ha dansk i 2. klasse så kunne jeg nok godt finde et 

materiale og bladre igennem nogle bøger så det synes jeg de har gjort godt.  

Stud: Jeg tænker også, der er vi måske heldige, jeg ved ikke hvordan det er på andre uddannelser 

men der er vi heldige med – ikke lige i dansk tror jeg ikke – men der er jo decideret lokaler hvor alt 

til matematikundervisningen er og alt til natur/teknik undervisningen er hvor man kan gå ind, det er 

ikke kun alle lærebogsmaterialerne og lærevejledninger men de har også en kæmpe lang montre 

med al matematik udstyr til til leg og… 
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HBT: så materialerne er tilgængelige? 

Stud: Jeg er ikke sikker på de har et dansk rum vil jeg sige – det tror jeg ikke – og nu har jeg så 

været så heldig at de praktikskoler jeg har været ude på og den jeg var ude på sidst – Mølleskolen – 

jo har ekstrem mange penge kan man godt sige. At komme ind i deres rum jamen der har de et helt 

rum hvor der bare står alt det materiale man nogensinde kan finde og så har de det nede i kælderen 

hvis man interesserer sig for en bog så kan man gå ned og finde den. Så de har også utrolig mange 

materialer men det er den det …nu kan jeg ikke huske hvad det er for et flot ord… 

Stud: jeg har, når man for eksempel kommer ud på en skole som Voel. Vi har været på, den er en 

forholdsvis lille skole og fattig skole – jeg laver citationstegn her – hvor jamen de har kun råd til et 

lærebogssystem og da kan det været meget svært hvis man kommer ud og bliver ansat, hvordan kan 

jeg så lige uden at skulle over på cfu 

HBT: så der er selvfølgelig stor forskel på skoler 

Stud: det er det, hvor tilgængeligt 

Stud: jeg synes så det er rigtig synd at cfu ligger i Århus altså ift. at det ikke er mere centralt, altså 

at det er så decentralt, fordi jeg har brugt det rigtig meget i Aalborg, det ligger lige ved siden af 

seminariet og alle studerende på seminariet havde deres egen bruger over på cfu og gik ret tit 

derover og lånte derovre, så det er nok den eneste ting jeg savner det er det tætte arbejde med cfu 

 

Stud: må jeg sige 2 ting: det her med matematik undervisningen og være kompetent fordi man har 

haft undervisningsmaterialerne, der tror jeg måske for mit vedkommende at det egentlig er 

strukturerne i det fagdidaktiske der har gjort det mere bare sådan end jeg vil tilskrive Milles 

holdning til det. Den struktur som matematik lærerne lagde nedover undervisningen. Der tror jeg så 

også, Mille sidder og nikker, den har også gjort rigtig rigtig meget.  

Mille: Ny og gammel lærer… jeg har samme holdning og jeg tror det er fordi, efterhånden for at du 

er en god lærer så skal du være frisk og oppe på beatet og ha styr på tingene, og da er det ikke 

acceptabelt kun at komme med noget fra et undervisningsmateriale, der er mit klare indtryk, at det 

forventes, at når du er i praktik når du er her på stedet i undervisningen altså i vores studieprodukter 

osv, det er ok måske en enkelt gang at kun at køre bogsystemer eller gøre det som et forsøg med 

noget men så skal du ha en grund til at du kun kører bogsystem ellers så er det ikke acceptabelt, det 

er min oplevelse. Du skal ud og lave noget ekstra.  

HBT: Er du enig eller uenig?  

Stud: Jamen det er min klare opfattelse at det er sådan.  

HBT: tænker du også sådan om det?  

Stud: jeg vil sige, at det er svært at løsrive sig fra den didaktiske tænkning og den pædagogik der er 

blevet lagt ned over mig fire år på læreruddannelsen og i praktik, og da jeg mener da min opfattelse 

er, at det er sådan man er en god lærer, det er det jeg har fået fornemmelsen af, så har jeg svært ved 

at løsrive mig fra det, så om det er rigtigt eller forkert det ved jeg ikke, men jeg ved at det er sådan 

en følelse jeg sidder med og derfor tror jeg også at når jeg kommer ud, så vil jeg også gøre noget 

andet end kun bogsystemer. 
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Stud: jamen det er praktikken ik altså, man regner jo med når man kommer ud. Man tænker yes, nu 

skal vi lære noget nyt når vi kommer ud og så tør man jo slet ikke at holde sig til et bogsystem for 

så tænker de jo bare nå, okay, det er 20 år siden jeg blev lærer men du kan da ikke mere end jeg kan 

altså, sådan et pres. 

Stud: jeg er klart enig med den holdning man bliver mødt med, for de her bogsystemer de lægger 

sig op af de didaktiske kompetencer vi har, så kan vi ikke bruge dem direkte, for der er ikke 

differentieret i dem så vi kan ikke bruge dem direkte altså det bliver vi nødt til at gå ind og gøre for 

ellers så kan vi ikke opfylde fælles mål  

HBT: men hvis… hører jeg jer sige: De her er ikke tilstrækkelige, man kan ikke køre fra side 0-50, 

man skal re-didaktisere, ik? Er vi så enige om at det at re-didaktisere dem, det skal man jo ha lært 

for ellers kan man ikke gøre det… 

Stud: nu skal jeg lige ha specificeret den der… fordi at jeg mener godt at jeg kan re-didaktisere et 

lærebogssystem uden at ha fået vist et lærebogssystem, uden at ha fået vist og sådan og sådan gør 

du med et lærebogssystem… 

Stud: men det er så også fordi din underviser har lært dig det her med, hvordan kan vi gøre det her. 

Nu sir du roman, har du en ide. På stående fod kan jeg finde på en plan, der har vi jo så ikke 

sammenlignet det med hvordan andre kan gøre det mulighed. 

Stud: …jeg har netop ikke haft det ned over et lærebogssystem, men fordi jeg har lært alt det andet 

omkring didaktisk så kan jeg selv gøre det. 

HBT: så du føler dig kompetent til at kunne gøre det selv om du ikke har prøvet det kan man sige… 

Stud: ja 

Stud: Jeg vil så sige der er jo – jeg ved ikke om man vil kalde det for lærebogssystem som sådan – 

men da vi var ude på cfu her for en måned siden var vi ude med specialpædagogik. Sådan en som 

Jørgen Starcke han har jo lavet sådan et lærebogsmateriale – på opdagelse – der ikke har bøger med 

specifikke opgaver, men lidt det vi savnede, her er der en masse eksempler på hvad der… hvordan 

man kan gøre med det – en inspirationsbog som er netop det vi søger, jamen i matematik er man 

gået væk fra opgaver med så sidde og lave noget i en bog, finde ud af, gå ud og mål og kom med en 

ekstra stor lineal og sådan nogle ting det er der jeg synes det skal henad med det bliver ikke 

specifikke opgaver, et lærebogssystem består ikke længere af specifikke opgaver men består af 

eksempler hvilke tilgange kunne man tage til det her emne og det synes jeg han har gjort og jeg 

synes det er inde for matematikken ved at være den rigtige vej i hvert fald, og det er jo lidt det 

samme vi ønsker i n/t kan man sige, jeg vil dog sige at trods jeg ikke har arbejdet med specifikke 

lærebøger så har jeg nok alligevel, så føler jeg mig ret kompetent som n/t lærer men… der kommer 

jeg vil sige der ligger også et større for mig når jeg kommer ud i n/t end i matematik for det første år 

kan jeg bare hive et bogssystem ned i matematik og sige regn fra ene til andet, det kan du ikke i NT  

Stud: en ting der er rigtig farlig ved de her lærebogssystemer, det er også, at hvis man laver den der 

med, at man antager, at man ikke behøver at forberede sig fordi at man jo har det her system, i to 

henseender kan jeg sige det, for det første så har jeg fundet altså decideret sære spørgsmål… 

dansk…tekst af en elev…synes du afsnittet er passende…. Det andet jeg tænker på det har jeg 

glemt… 
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HBT: Kunne I forestille jer, at I som ny lærer ville få glade af at anvende lærebogssystemer eller er 

I ligesom klar på at det som I siger, det gør en ny frisk ung lærer ikke, så man strikker nyt sammen 

til hver time til hvert fag, hvad tænker I om det? 

Stud: nu er det to å siden vi har arbejdet med matematik og matematik bøger, så det er ikke fordi jeg 

lige kan huske på stående fod, hvad var det lige for en der var dårlig, og hvad var dårligt ved hver 

eneste bog, så derfor vil jeg altid kigge på det lærebogssystem de har derude, og så kan man sige, 

tage det og gøre ligesom vi plejer at gøre, jamen det her emne, synes jeg det er fyldestgørende her 

næste emne, jamen så bruger jeg det bare som inspirationskilde og så laver jeg mit eget materiale, 

altså jeg vil altid kigge i det og bruge, for som sagt det kan godt være at vi har kigget på rigtig 

mange, men det er to år siden og om Fakta er bedre end Sigma og omvendt og hvilke trin var det nu 

bedre end den andet, det har jeg glemt… 

HBT: er der nogen af jer der sidder og tænker jeg vil ikke kigge på noget men opfinde det selv, eller 

vil i lade jer inspirere? 

Stud: det er altid et sted at finde inspiration til sådan vil jeg ikke gøre  

Stud: hvis du havde spurgt mig for et år siden så havde jeg sagt, jeg skal ikke ud og bruge 

lærebogssystemer ikke på vilkår om jeg vil gå på kompromis og jeg kan godt finde ud af det selv 

HBT: og nu tænker du anderledes? 

Lotte: ja for så kom jeg ud i ene-praktik og så fandt jeg ud af hvor meget arbejde der ligger i at lave 

det hele fra bunden hver eneste gang og det er ikke realistisk, det er en arbejdsbyrde man ikke skal 

byde sig selv, det kan godt være når man har været derude i 5 år og har et kæmpe skab derhjemme 

med materiale i at man så kan sige jeg bruger kun eget materiale men det skab skal være der først. 

Og den jeg tænkte på før var ikke et lærebogssystem men noget andet. ..julestjerner i 4. klase.. vise 

eleverne men kan ikke 

Silkeborg gruppeinterview#2 

HBT: Om kompetencerne fra bekendtgørelse. Er det kompetencer I føler I har tilegnet jer? 

Stud: Jeg synes lidt det ligger i hele planlægningen af undervisningen, der skal man jo også ind og 

kigge på, eller tage et forløb, som måske varer en længere periode, hvordan man lige får det til… 

altså strukturerer det ordentligt, og der tænker man jo også over de forskellige ting som man gør, 

når man laver lærebogssystemer og har lærervejledningen i en eller anden form og at man så har 

forskellige opgaver til eleverne, det er selvfølgelig ikke komprimeret på samme måde, men altså 

hele tiden filosofien omkring det er ikke ukendt i hvert fald… 

00:08:40 

HBT: Så det at du har lært at planlægge noget undervisning kan du overføre på materialerne så 

bruger du det helt naturligt der? 

Stud: Ja umiddelbart. 

Stud: Det kan jeg godt genkende meget den der også, jeg synes det er et væsentlig perspektiv som 

især vores dansklærer har fremhævet, at der simpelthen er meget af det i forvejen didaktisk designet 

materiale der er for dårligt lavet til at man kan bruge det i en praktisk undervisningskontekst, så det 
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synes jeg er ret fedt, det der med at også fordi at man ud over det kan sige at denne her bog, 

spørgsmålene er simpelthen for dårlige det kan jeg lave bedre selv, det er jo ret rart i fog for sig. 

HBT: er det bl.a. sådan I har arbejdet med det i dansk?  

Stud: Ja det har været lidt sådan i dansk, men i virkeligheden synes jeg det gjorde sig mere 

gældende i kristendom hvor måske især kristendom hvor hvert lærebogssystem har deres eget sigte 

på hvad de ønsker at lære eleverne og man kan også sige i forhold til historie hvor det har ændret 

sig lidt hvad det egentlig er vi underviser i, f.eks. historie har hele det her historiebevidsthedsbegreb 

som har skiftet meget indenfor de sidste 10 år og det tager lærebogssystemer jo ikke højde for, så 

det er meget rart at man sådan kan tilpasse og lave om så det passer bedre med hvad der egentlig er 

formålet 

Aalborg gruppeinterview#1 

HBT: Om kompetencerne i bekendtgørelsen… 

Stud: altså, jeg tænker mest det er ude i praktikken man tilegner sig det for selvom der på 

efterskolen da lavede jeg mange af tingene og opgaverne selv så tænker jeg at noget af det…også 

med analyse, det gik vi meget op i der. Men det er på en eller anden måde, jeg ved ikke om man 

sætter så meget ord på det her hvis man har det…det ved jeg ikke 

Stud: jeg tænker at i dansk især har det været en hel naturlig del at vi skulle analysere og vurdere et 

materiale og hvilke mangler har det er der noget der kunne være bedre, dårligere…altså udvælge 

hvad man kunne bruge, det har man gjort i forhold til nogle opgaver…det her synes jeg er godt 

fordi sådan og sådan , så det synes jeg egentlig taget at vi har fået sat nogle meget gode tanker på 

det der med at man ikke bare skal tro at man er home safe, nu tager jeg bare det her system med mig  

så går det nok men man stadigvæk skal ha en eller anden kritisk vurdering af det fordi der altid vil 

være noget de måske har misset i forhold til hvad man ønsker i den anden ende. 

Stud: Men nu siger I det der med at udvikle et undervisningsmateriale, det er også fordi så tænker 

jeg meget, så skulle jeg kunne sætte mig ned og skrive en undervisningsbog til 1. klasse, det ved jeg 

ikke om jeg ville kunne føle mig kompetent til men jeg synes godt at jeg kan udvikle noget 

komplementerende, jeg tænker okay her skal de ha noget om datid, det synes jeg bogen gennemgår 

dårligt eller lidt hurtigt så jeg laver lige nogle ekstra opgaver på en computer. 

Stud: det synes jeg sagtens man kan, man kan gå hjem og konstruere noget der ligesom 

komplementerer det man sidder med hvis der er nogle mangler eller et eller andet 

Stud: jeg synes også det er svært at fordybe sig i de her, i historie fik vi nok præsenteret 8 

forskellige bøger hvor vi så skulle udvælge bare nogle og kigge lidt i dem, men du får jo ikke 

fordybet dig i dem alle sammen og jeg kan huske under halvdelen af hvad vi lige kom frem til, hvad 

var konklusionen på den og den bog, men jeg ved vi har gjort det og jeg ved også, at når jeg så 

kommer ud og ser en bog og kigger den hurtigt igennem så har man nogle redskaber alligevel til at 

sige narj…der laver vi lige nogle flere opgaver eller hiver nogle id fra en anden bog eller… 

HBT: så I ville ikke stå blanke med sådan et nyt system og tænke puh hvad skal jeg lige kigge på. I 

har ideer til hvordan I ku gå til det? 

Stud: ja, men jeg tror også det er fordi man kommer til at sætte sig meget ind i fælles mål og så…i 

hvert fald inden for matematik kan jeg sige, at der er mange bøger der er meget gamle på skolerne, 
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hvor der  bliver man nødt til at gå ind og lave om. Altså hvor der er nogle bøger der regner med 25 

øre og 10 krone-sedler, hvor man kommer ud for altså nogle elever der ikke aner hvad det er om 

3år, så er der ingen elever, der ved hvad det er mere, så der bliver man nødt til at komme ud… 

Aalborg gruppeinterview#2 

HBT: spørger ind til bekendtgørelsen og kompetencerne deri… 

00:08:53 

Stud: altså, jeg tænker i hvert fald i praktikken, det er der primært at man i hvert fald udvikler dem, 

fordi du rent faktisk bruger dem i praksis, og så tænker man det her fungerer ikke, det gider jeg 

ikke, det her det fungerer så laver vi det lige om, det har jeg i hvert fald gjort meget, men de andre 

(fag) det er nok at vi har siddet og vurderet dem, men så har vi selvfølgelig ikke prøvet dem i 

praksis, det er mere sådan for fælles mål, ja det lyder da også godt …  

Stud: ja, for ellers så er det sådan en eller anden hypotetisk konstruktion om hvad man tror eller 

hvordan man tror det vil fungere i forhold til, så kan det godt ske, at man har sat et klasse trin på, og 

det er der jo ofte sat på i forhold til hvilken målgruppe det er til, men så er der jo en eller anden 

form for vurdering for hvordan man tror det vil fungere og måske en kritisk stillingtagen til om det 

overhovedet tilsvarer det der er kravene i fælles mål og sådan nogle ting, ja…jeg er i hvert fald enig 

i at det er den der måde det fungerer på… 

Stud: man har også tit siddet med sådan nyere og ældre, og så har man tit siddet med det nyere, det 

her vil jeg da gerne ud og prøve, hvor måske med de ældre, der tænker man, nej, det vil jeg nok 

udvikle hvis det var … men når man så skal ud og bruge det så er man jo nødt til at forholde sig til 

det på en helt anden måde, altså  

HBT: Hvordan tænker I? 

Stud: jamen så finder man jo ud af om det giver mening overfor den grupper af elever man står 

overfor, fordi det er almene materialer og det er en unik gruppe elever man står overfor, så der kan 

sagtens være mange ting som ikke er så spændende eller ikke giver mening.  

Stud: man kan køre det rent perfekt i en klasse og så kan du bare i b-klasen inde ved siden af, der er 

måske 2 sider jeg vil bruge af det her, så vil jeg måske hellere Google det end jeg vil bruge det 

materiale her. 

HBT: ja for så bliver det lige pludselig sat op med nogle rigtige elever 

Stud: jeg tror i de små klasser, altså da tror jeg, at det fungerer med at der er udvalgt et på forhånd, 

så står der, at man skal være med til at udvælge materiale, men på skolerne der har de, der kører de 

jo et altså, og det kører de i mange år, og det koster så mange penge at købe sådan nogle sæt, så de 

bruger det samme. Det er grundlæggende de samme materialer jeg har set rundt omkring i mine 

praktikker og som vikar, og det kan godt være at man kommer til at være med som dansklærer til at 

udvælge et nyt system på et eller andet tidspunkt, men når jeg har været ude så er det jo et system 

de har kørt med over flere år, fordi man fornyer sig ikke bare på den måde, fordi det er så dyrt altså 

jeg har også haft nogle medstuderende, der har haft nogle undervisningsmaterialer af ældre dato  
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eller i dansk for eksempel, og det har de faktisk haft meget svært ved fordi det ikke er det der er 

oppe i tiden, så i forhold til det vi bliver undervist efter her der er det måske ikke så heldigt… 

Stud: De snakker om et nyt materiale fra kristendom, der var helt nyt… det var bare perfekt at have, 

men det skal også være nu for det bliver hurtigt forældet. 

 

3. afsnit: Teori og praksis (forskerforskel) 
 

Odense gruppeinterview#1 

HBT: hvis nu – I er lidt specielle pga. valgfaget… Nu fokus på alm. Læreruddannelse. Når I har 

haft de læremidler, har I så arbejdet ud fra en praksis/teoretisk orientering? 

Stud: jeg synes, vi havde nemlig også altid i vores modulopgaver skulle lave en eller anden form for 

undervisningsforløb og der har man jo tit puttet et eller andet læremiddel på måske sideløbende med 

hvad man selv har udviklet, nogle opgaver man selv har udviklet, så på den måde har de været 

meget praksisorienteret også i praktikken, og så har vi haft sådan indimellem med de der 

læremiddeltjek, der bliver sådan mere et teoretisk syn på læremidlet om hvad et læremiddel 

indeholder og hvordan det kan anvendes, så det har været begge dele, men meget adskilt fra 

hinanden enten praktisk orientering eller prøve at analysere det på en eller anden måde. Så det har 

været sådan to… 

HBT: hvilken oplevelse har det været for dig i praktikken af de to? 

Stud: I praktikken har det 100 % kun været praktisk, altså så har det været indimellem så har det 

været en del af det forløb du har planlagt og indimellem så har det været sådan noget …åh gud… 

jeg skal bruge et eller andet og så hiver man en bog ned fra hylden eller hør, ”hvad  for nogle bøger 

plejer I at bruge” og så har man adopteret dem 

HBT: ja, orienteret mod situationen her og nu ude i praktikken? JA 

00:10:04 

Stud: Ja, praktikken har været det mest praksis orienterede, det har været spørgsmål om 

undervisning og dermed mindre kritisk på hvad indholdet var måske  

Stud: Ja der vil jeg også være enig, i danskfaget da havde vi….der var bla. et forløb med vi havde 

en samarbejdsskole vi samarbejdede med da skulle vi lave sådan et gyserforløb, og der skulle vi så 

prøve at udvikle et læremiddel eller undervisningsmateriale dertil, og der var det teorien vi tog fat i 

omkring procesorienteret skrivning som vi så brugte og så skulle vi så udvikle noget ud fra det, så 

det har været et mix mellem teori og praksis, men igen det har været der, men der kunne sagtens 

være mere af det – men det er min egen holdning 

HBT: Hvorfor kunne der være mere af det?  

Stud: Vi har haft det, men for mit vedkommende har det været i enkelte moduler og ligesom sådan 

en afslutning på modulet, jeg kunne godt tænke mig, at hvis man sagde alle moduler man var inde 

omkring i læreruddannelsen, at man egentlig afsluttede dem med at udvikle noget eller at 
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redidaktisere noget eller at der hele tiden var fokus på det, så det ikke bare var et enkelt modul på et 

år og året efter var der igen et modul. 

HBT: Men det skal være en vane at tænke det ind 

Stud: Ja at man hele tiden tænker nyt, hver gang man har med noget at gøre, der har vi med læsning 

at gøre, hvordan kan vi arbejde med det og skrivning osv. Det synes jeg kunne være interessant 

HBT: hvad siger du: 

Stud: Jeg har tit oplevet det som om når vi planlægger de her forløb – også i praktikken og sådan 

noget – så har man sådan nogle store tanker om, at man skal ud og undervise i et eller andet, og man 

har måske selv fyldt fire lektioner ud med noget man synes er rigtig spændende og noget man synes 

kunne være godt og som man selv har udviklet og så ser man, at man skal bruge 6-8 lektioner så 

siger man fra s 38-40 og så fra 44-46 gangen efter, så det bliver ikke sådan et samspil mellem det 

man selv udvikler de tanker man selv har sig omkring hvordan det skal være, det bliver mere sådan 

”og de skal også ha nogle træningsopgaver ” eller et eller andet de skal også…så det bliver to 

forskellige ting , de bliver ikke sådan samarbejdet de eksisterende (læremidler) og det man selv 

udvikler, det har været svært, og der har heller ikke rigtig været fokus på det for der har været ”nu 

skal de lære noget om grafer” så man gør sådan, så kan de løbe ud i skolegården og bevæge sig og 

stille sig op i et koordinatsystem og så går de ind og arbejder på side 42 igen, så det bliver ikke så 

… hvis det gir mening. 

HBT: Det tror jeg det gør, og Lotte siger, at hun godt kunne ha tænkt sig at der havde været mere af 

det på modulerne på den almene læreruddannelse – er du enig? 

Stud: ja jeg synes som udgangspunkt, hvis vi havde, nu har vi fået faglokaler i år for første gang – 

har jeg haft det – men så man kan ha læremidler i klassen hele tiden, så når du skal i gang med at 

arbejde med et eller andet eller tænker på et eller andet, så er der en masse forskellige eksempler 

som du kan hive ned og se dem i stedet for at man skal gå over på biblioteket for så kigger man 

mindre i dem, så det synes jeg har været et handicap, at man sidder inde i sådan et lokale hvor der 

ikke er noget, det er faktisk det der er vores konkrete materialer, det er de læremidler, og de har 

været udeblevne i 3 af de fag jeg har haft i hvert fald 

HBT: Så på den måde er du enig, du siger det bare på en anden måde, du synes også det skulle være 

noget man tænkt med hele tiden? 

Stud: Ja, også fordi jeg synes, vi har haft meget når vi har haft et linjefag, nu har vi noget fagfagligt 

nu skal vi lære noget om vulkaner eller andengradsligninger eller sådan noget og så lærer man noget 

om det uden at tænke på skolefaget uden at tænke undervisning så lærer man noget om et eller andet 

fagligt og bagefter skal vi skrive en modul opgave: hvordan vil I undervise idet? Og så bliver man 

nødt til at rive en bog ned fra hylden ikke og så sige, jamen det kunne for eksempel være denne her, 

der er 3 forskellige at vælge imellem …eller sådan noget… Sieløbende med de der store tanker man 

selv gør sig… 

HBT: Ja og det er derfor du mener at det hænger som en sideflap og ikke er ordentligt inde i faget? 

Stud: Ja og jeg tror måske man kunne gøre det ved at have dem til stede altid i timerne, for så tror 

jeg det ville blive nemmere at putte dem ind i undervisning, så sidder du og har noget om 

andengradsligninger eller grafer eller…så kan du gå ned og tage et lærebogssystem og se hvordan 

de egentlig gør det, idet du sidder og arbejder med det i stedet for  
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HBT: Tilgængeligheden ville betyde meget  

Stud: Ja,  

HBT: Når I så har haft jeres entreprenør –modul , hvordan har forskellen så været når I har arbejdet 

med det der? 

Stud: Altså, der var heller ikke – for jeg er enig med Karsten omkring lokalet – der manglede også 

hvis man kan kalde det stemningen eller kontoret – da sad vi så i billedkunst lokalet og det var 

egentlig fint nok for der var materialer til at kunne skabe noget osv. men ellers så var det meget 

gruppearbejde og sparring i grupperne til at starte med og som man så senere gik ud og var sig selv 

og andre var i grupper… 

HBT: Hvad er forskellen på den måde i har arbejdet med læremidler på entreprenør modulet og i de 

almindelige fag?  

00:15:10 

Stud: det her var meget mere konkret og intenst i forhold til, at der er mange andre ting du skal ha 

med i linjefagene som hvor det her modul, der var det mere givet, at det (underforstået 

fagligheden?) vidste vi og så kunne vi mere konkret arbejde med læremiddeludvikling 

HBT: tog I udgangspunkt i et fag? 

Stud: ja – et fag vi måtte vælge selv, så man kunne også komme ind i grupper hvor det var linjefag 

man ikke selv havde haft men nogle i gruppen havde haft det, men det synes jeg kun var interessant 

at prøve at arbejde med et linjefag, for et eller andet sted så er tankegangen jo ens for al læring men 

fagene spiller ind med forskellige … 

Stud: Man kan sige at læremiddeldesign og entreprenør modulet det adskilles ved at det var renset 

for fagligt indhold, der havde vi ikke noget om det der fagfaglige, da handlede det kun om 

læremidler, og på den måde blev det også hvad skal man sige…nå nu gled den, men det var i hvert 

fald renset fra det, så man så kun på læremidlet, og så blev det også mindre på sådan hele 

skolegerningen for du så ikke på anvendelse, evaluering el planlægning , du så kun på at udvikle 

læremidler, og så jeg tror også, en af de ting vi blev sat overfor, der var meget givende, det var, at vi 

skulle lave et, der ikke var målrettet skolen, for så bliver man også nødt til at tænke det nyt 

HBT: hvad skulle det så målrettes? 

Stud: det måtte man selv bestemme, vi lavede et der skulle være på en campingplads på Als, hvor 

man siger, at nu skal I se, at læremidler også er noget udenfor skolen, og at læremidler er over det 

hele og nu skal I prøve at lave noget til et andet sted. Også for at få et andet syn på, hvor bredt det 

kan være eller hvad det kan indeholde 

Stud: men der var læring stadigvæk tænkt i dem, i de læremidler vi udviklede til skoleelever, men 

så de kom udenfor ….  det eksterne læringsrum 

HBT: kunne man kombinere modulet med de almene moduler? 

Stud: det er svært, også fordi, der skal selvfølgelig være noget fagligt indhold i linjefagene, men det 

der med at stille nogle krav til, at man skal udvikle læremidler inde i fagene, det tror jeg sagtens 

man kunne, og jeg tror også godt der er mange, der kunne føle, herude i hvert fald, at man godt 
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kunne tage en større arbejdsbyrde herude i hverdagene og stille lidt større krav til de ting, der bliver 

udviklet, som skulle komme ovenfra og sige nu skal I prøve at lave et helt kapitel om et eller andet 

emne, i stedet for, at I laver to sider og siger, hvordan resten skal se ud, nu prøver I at skrive hele 

kapitlet, det skal fylde 15 sider, sådan at I skriver hele kapitlet, det synes jeg godt man kunne putte 

ind, evt. som eksamensform eller et eller andet, men så man arbejder mere med læremidler på den 

måde og skal tænke det hele ind i stedet for at have et par overordnede tanker om, hvordan det 

kunne se ud og jeg vil gøre sådan her med det så ved at stille større krav, så tror jeg godt at man 

kunne få nogle af tankerne med ind 

Odense gruppeinterview#2 

HBT: Når I har arbejdet med klassesæt i linjefag – teoretisk el praktik tilgang? 

Stud: altså, jeg vil sige, for mit vedkommende er det meget afhængigt af, hvilket linjefag det har 

været tilknyttet, i samfundsfag i år har været meget fagligt baseret og meget lidt didaktisk, så når vi 

har gennemgået lærebogssystemer, selvfølgelig har det været med fokus på, hvad skal man bruge til 

at undervise eleverne i, men det har været meget, hvad er det der står rent fagligt, kan den her 

artikel bruges stadigvæk, kan det her syn stadig bruges, hvor jeg vil sige, at i både dansk og historie 

har det været mere et spørgsmål om at se på, hvordan undervisningsdifferentierer jeg med det her, 

eller hvordan motiverer jeg med det her, eller hvordan inkluderer jeg med det her, eller hvad ved 

jeg, så der har også været pædagogik-didaktisk, så det afhænger meget af også, hvem læreren er, og 

så tænker jeg lige en tilføjelse til det om generelt med læremidler, at det afhænger jo også meget af 

læreren, hvor meget de selv også vælger eller at bruge lærebogssystemer, i samfundsfag har jeg haft 

en underviser, der selv har lavet et lærebogssystem, så det er jo relevant for ham at inddrage det og 

vise, at det her kan vi bruge hvor imod der er måske nogle andre undervisere, der ikke har udviklet 

det, og derfor eller måske har den holdning, at de ikke kan lide at bruge lærebogssystemer, og så 

bliver det jo på den måde også mindre, at de bruger det i deres egen undervisning  

HBT: oplever I også, at det er personbestemt? 

Stud: ja, det synes jeg, fordi at bare der på andet år, hvor vi skulle udvikle et forløb, jamen der…det 

er også interesse fra underviserne, at de egentlig også gerne vil bruge det videre lidt ligesom at …og 

det synes jeg egentlig, at jeg oplever meget med undervisere herude, det er jo, at de har nogle 

projekter over os ligesom her, altså at …så det bliver på en eller anden måde lidt forskningsbaseret  

HBT: for de skal bruge det i en anden sammenhæng også, er det det du mener?  

Stud: Ja. Og så synes jeg faktisk, at jeg har oplevet, hvert fald på 2. år øhm hvilket så også gør, at 

det er noget nyt, og at der er noget udviklende i det også med hensyn til os. Som sagt samme 

oplevelse i samfundsfag  

HBT: Hvad sir du, du har haft rigtig meget i dansk? 

Stud: jeg vil sige hovedvægten af det, de første 25 procenter var teoretiske – altså er det 

grammatikundervisning eller er det mere… er vi ude i genreundervisning, men derfra så har de 

sidste 75 % meget været didaktiske overvejelser, men det er også, især fordi vi har snakket om det 

som vi også lærte i dansk, du finder hurtigt ud af, hvad det er du vil bruge lærebogssystemet til, 

altså er vi i gang med litteraturhistorieundervisning, eller har vi gang i den grammatiske del af 

sprogundervisningen, og når det så er lagt fast jamen så kører vi derfra, og så er der nemlig den der, 

hvordan har du så tænkt dig at gå til det? Og især pga. det her inklusionsspørgsmål i disse dage, det 
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har været et meget stort fokus på det faktisk gennem alle mine 4 år, har det hele tiden været om, 

hvordan differentierer vi vores undervisning, og det er også det min bachelor blandt andet handler 

om, så det har meget været det der: har vi de praktisk – musiske elementer med ind i i forhold til, 

sidder du med et barn der har ADHD eller damp som vi kaldte det førhen, hvad gør du så, hvordan 

får vi det her ind til de ikke boglige elever, der bare sidder og tegner 

HBT: ja, og det har I arbejdet med ift. systemerne? 

Stud: ja, det har været meget i forhold til at sige, hvad oplever jeg så…differentierer det her system 

i sig selv, hvis man kan sige det, så når vi tager matematiksystemerne og også dem jeg er stødt på i 

engelsk for den sags skyld, så har man ligesom et emne, og så ud fra det emne, så ligger der 6-7-8 

nogle gange 10, hvis du er heldige forskellige opgaver, så siger de tag max 4-5 af dem her, og hvor 

meget differentierer de, hvor forskellige er de her opgaver, så hvor meget kan det her system 

egentlig, hvis du skulle følge det a-z, hvis du bare skulle kun bruge det, og det er jo så også derfra vi 

har lært at vurdere dem, fordi der er ikke særlig meget og, kan du se, er det igen for, hvad ligeså 

snart du når hen til næste kapitel er det så det samme… 

Stud: også i forhold til teksterne i bøgerne, det er jo også et spørgsmål om at vurdere, ok kan alle 

elever læse det her, afhængig af klassetrin, selvfølgelig, og hvad gør man så ved de elever, der har 

læsevanskeligheder, kan man forkorte det ned, kan man skrive det om, altså alle sådan nogle ting, så 

det jeg synes faktisk, det er noget vi har lagt ufattelig meget vægt på specielt i dansk, men det har 

jeg egentlig aldrig tænkt over før 

Silkeborg gruppeinterview#1 

HBT: Synes I der har været en praktisk tilgang eller en teoretisk tilgang? 

Stud: jeg synes mest der har været en praktisk tilgang – forstået som at der er decideret opgaver de 

kan gå ind og lave, men jeg er også i indskoling, der er det ikke så meget teorierne bag, der er det 

mere nogle konkrete.. 

HBT: jeg tænker på når du har fået præsenteret f.eks. i praktikken. 

Stud: da har det været mig selv der har fundet det, så det har været.. 

HBT: så det har ikke været ift hvilke sprogsyn, dannelsesteorier, fagsyn osv. 

Stud: det har jeg aldrig 

HBT: hvad er jeres oplevelse? Nu har I haft meget i matematik, har det været sådan praktisk 

anvendelsesorienteret ift at kunne bruges ude i skolerne eller har det været teoretisk ift matematik 

syn og forståelse? 

Stud: det er forskelligt, det kommer an på hvad fokus var for lektionen. Det har for eksempel 

været… hvordan kan du… nu har I om brøker… hvordan kan man …hvad er forskellige tilgange til 

hvordan man kan lære eleverne det og andre gange så har det været det der med at nu har I kigget 

på rumfang og rumfangsformen kan I se at eleverne kan komme hen…kan tænke i former altså ja,  

HBT: du føler det har været begge dele? 

Stud: ja det… altså er det vores undervisning du tænker? Ja godt så vil jeg gerne gi Mille ret jeg tror 

ikke jeg lige forstod spørgsmålet først. 
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HBT: eleverne arbejder selvfølgelig helt praktisk med det og går ikke bag om nogen teori om 

hvorfor materialet er bygget op sådan her. Jeg tænker på når I arbejder med et.. 

Stud: jamen det gør vi, for nu har vi også indskolingen og så snakker vi om hvordan børn lærer tal 

for eksempel, hvordan er det lettest for børn at lære tal og så har man kunnet få et 

lærebogsmateriale jamen hvordan går det ind. Springer de over… starter de et helt andet sted, er det 

måske derfor børn som sidder med Fakta? er fuldstændig lost hvad angår positionssystemet fordi de 

ikke… man skulle gå lidt fra en anden altså … 

HBT: har et emne for eksempel været når I har arbejdet med et emne måske differentiering, har I så 

arbejdet med hvordan man kan differentiere det her materiale, så man rammer flest mulig? 

Tre Stud: nej 

HBT: Kan I nævne andre pædagogiske begreber? 

Stud: Da har det jo nok altså hvis der tror jeg det har været meget sådan at vi har skullet ha en teori 

først omkring vores talforståelse for eksempel hvis vi har haft emnet talforståelse, så har det været 

vores talforståelse hvordan vi helt matematisk med alle de her begreber kan bruge det og bagefter så 

har vi så set på det undervisningsmateriale, hvordan det er i praksis hos eleverne. Er det helt galt? 

Stud: nej 100% rigtigt. 

Stud: men det kunne da ha været rart at ha mere af det andet 

HBT: jeg tænker også på eksempelvis evaluering, hvis man har siddet med talforståelse og det har 

været tematiseret hvordan man kan arbejde med talforståelse i materialet, har I så ligesom set 

hvordan man kan evaluere på elevernes talforståelse? 

Stud: nej ikke rigtig og så igen, det afhænger af sådan et bogsystem som matrix det og matematrix, 

det kommer an på klassetrin, har jo decideret evalueringssider som de slutter et emne af med og 

dem har vi kigget på og vurderet. Lige nøjagtig. Men som sådan at gå ind og evaluere på det… nej, 

der har vi haft et tema der hed evaluering og så hedder det, jamen hvordan kan man evaluere og så 

tager man hele paletten frem med spørgeskema og så er det ligesom en metode hvordan man 

overordnet kan  

HBT: er det så metodeevaluering I er præsenteret for i et andet fag end matematik? 

Stud: nej altså jo, det er vi også, men når vi har arbejdet i matematik så har vi fået sådan en 

arbejdsseddel hvor der har været et tema for os, der for eksempel kunne hedde evaluering og så har 

der været et tema der hed algebra og så har vi arbejdet med evaluering og algebra sammen – på den 

måde og så har vi arbejdet med undervisningsdifferentiering og funktioner, så vi har ligesom fået et 

fagligt tema og et didaktisk tema og det har både skulle forholde sig til os og til eleverne, så det er 

ligesom – så skal vi også ha bygget algebraviden på så vi også hæver det op til et højere niveau. 

Stud: ja altså nu ved jeg ikke om det er så relevant men det havde været mere… jeg føler at jeg 

havde brugt det mere i min uddannelse, for da jeg var færdig med dansk så var der ingen tvivl om at 

jeg ikke følte mig som en dansklærer overhovedet og et par år efter, der følte jeg mig ikke 

kvalificeret til at undervise i dansk det er først efter jeg har haft didaktik her på stedet og været ude i 

nogle flere praktikker og har haft dansk på skemaet og med hjælp fra praktik læreren har oparbejdet 
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den kundskab jeg mener der skal til for at undervise i dansk. At det var ikke noget jeg ville ha følt 

mig kompetent til før 

HBT: var det mangelfuldt ift det du oplever her – altså omsætningen til skolen? 

Stud: Altså, det var lige før og nu skal det nævnes at jeg virkelig hader matematik, det var lige før 

jeg hellere ville ha matematik end dansk når jeg hører hvordan de har fået undervisning  

Stud: Ja der kan man sige… meget kan man sige… om vores undervisere og det ene og det andet, 

nogle af dem kan være lidt forvirrede og jeg ved ikke hvad, men når man kigger på det så synes jeg 

simpelthen at – altså jeg så mig selv som matematiklærer fra da jeg fik, der på 2. år hvor man 

endelig fik stemplet ik? Fordi vi netop har haft den der tredeling af det fagdidaktiske, der er 

elevernes matematik og så er der vores matematik. 

Stud: det eneste jeg synes man ligesom ka sige der så har manglet, at det er på en eller anden måde 

en virkeligheds-connection, altså der har ligesom været, altså vi kan godt kigge på de her 

lærebogssystemer, vi kan godt kigge på hvordan en fantastisk klasse ville kunne gøre det men når 

du… der har manglet en eller anden connection til, hvordan kan man rent praktisk gøre det eller 

hvordan kan man omstrukturere det man har planlagt så det passer bedre eller hvordan kan man i 

lige præcis det her materiale differentiere. Altså hvis du har et lærebogssystem der hedder Trix 

jamen hvordan i himlens navn kan du så differentiere til 3. klasse  - det synes jeg har manglet. 

Stud: Der kan man sige, der er 4 uger på første år og 5 uger på andet år, det er så der man er blevet 

kastet ud i det, og der stod jeg bare og tænkte ohhh. Ja og der synes jeg bare at den der kobling til 

materialerne og til vores undervisning den har manglet. 

Stud: altså begrebet didaktik og didaktiske modeller det blev jeg præsenteret for første gang jeg 

kom på 3. år.  

Stud: Ja og vi skrev studieprodukter i matematik og kun ud fra didaktiske modeller,  

Stud: Ja første gang jeg skulle skrive et studieprodukt her på stedet da fik jeg at vide: hvad for en 

didaktisk model vil du bruge? Og jeg tænkte bare… hvad fabler du om, jeg ved ikke hvad en 

didaktisk model er 

HBT: nej, det er jo interessant 

Stud: til gengæld så, nu skal jeg ikke fuldstændig nedrage Aalborg, praktikkerne har været noget 

mere selvstændige deroppe jeg følte bestemt at jeg havde haft noget mere del i planlægningen af 

mine praktikker deroppe end de havde hernede, i og med vi selv havde været på cfu og selv fundet 

vores materialer og selv lavet vores materialer helt fra bunden af, det havde så bare været en plan vi 

havde lavet ud fra hvad skal de lære, hvorfor og hvilke mål… der var ingen didaktiske overvejelser 

bag, vi skule bare sørge for at de lærte noget om det emne, vi fik at vide de skulle lære noget om 

HBT: Når I nu krydser nej til at det ikke har været det samme i NT. Hvad tænker I forskellen er? 

Har det nogen betydning eller er det ligegyldigt, at I har arbejdet meget med materialer i matematik 

og ikke i NT? 

Stud: det jeg tænker, det er at der kan jeg se mig selv som Lotte tænkte, jeg er ikke 100% 

naturteknik lærer selvom jeg har afsluttet faget, det handlede meget om den viden vi skulle ha og 

ikke så meget om hvordan det kunne videregives eller videre formidles til eleverne, det var heller 
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ikke så meget hvilket bogsystem man kunne vælge, men egentlig bare nu skal I ha så meget proppet 

på, men n/t er også et fag der består af mange fag og jeg kommer med en biologi baggrund og 

tænker kemi-fysik det ved jeg ikke en disse om, ergo skal han hælde så meget på os som muligt 

ikke? Men der har været fagdidaktik og da vil jeg så sige at vi har fået hældt så meget på fra vores 

matematik at der kunne vi følge mere med end mange andre kunne, altså når man tager n/t som vi 

gjorde på 3. år så er du sammen med 1. og 4. årgangshold samtidig og der kunne man godt mærke 

at dem der havde haft dansk på 4. årgang og dem på 3. år de var heller ikke 100 % oppe som vi var 

hvor man tænkte… og 1. årgang var fuldstændig… 

HBT: var det din oplevelse at I var med på beatet fordi I havde det i matematik I havde? 

Stud: lige nøjagtig ja,  

HBT: så I overførte de fagdidaktiske refleksioner fra matematik til NT? 

Stud: lige nøjagtig, meget af det i hvert fald 

00:21:51 

Stud: Der vil jeg gi Mille ret, og det har været en stor fordel når man skulle skrive studieprodukter 

og når man har skullet lave andre – altså – man ikke har ikke haft det samme bebehov for at 

koncentrere sig om det fagdidaktiske fordi at det var meget lig matematik altså hvis du arbejder med 

den sproglige dimension så er det meget det samme og det har været meget mere struktureret i 

matematik var vores oplevelse også, så derfor sad det ligesom fast allerede men til gengæld vil jeg 

sige at jeg nok i NT ku ha haft en del mere brug for at kigge på bogsystemer fordi, at det er langt 

mere kompliceret synes jeg. Fordi en matematikbog er mere eller mindre bare at hive et system ned 

og så kan du se til 3. klasse og så kan du ret hurtig vurdere er det den her måde jeg vil lave brøker 

på eller går vi hen til den næste bog og tager brøker ned. Og som Mille sir så er det biologi, geografi 

og fysik/kemi, hvis du kommer med en anden baggrund så er det enormt svært at vide hvordan, hvis 

jeg kommer med geografi som baggrund så er det enormt svært at finde ud af hvordan jeg kan 

forklare vands frysepunkt og hvornår det fordamper osv, den proces kan godt være enorm svær for 

mig at få forklaret helt altså sådan ha en didaktik ide om hvordan jeg kan forklare de her ting for 

børnene eller til eleverne det synes jeg godt man kunne savne og det er nok der jeg vil sige at det 

var der den største mangel var i forhold til og måske er det også fordi det er et fag hvor man ikke 

bruger lærebog så meget i, det bliver i hvert fald et fag jeg ikke kommer til at bruge så meget 

lærebog i fordi jeg ikke er blevet præsenteret for det i undervisningen  

Stud: jeg bemærkede noget der blev sagt tidligere fra Mille af, at du mere følte det var det I skulle 

vide I fik fyldt på, og det er den samme i billedkunst, der har det også været at vi har lavet ler-

produkter og tegnet på forskellige måder og sådan noget, vi har ikke haft noget om hvordan vi 

underviser det videre til børnene. Det har været på at vi skulle lære noget kreativt. 

HBT: så det er fagdidaktikken du ikke mener, har været der, for man har måske nok heller ikke så 

tit klassesæt i billedkunst? 

Stud: altså findes der nogen men vi har ikke set dem 

HBT: det er hele fagdidaktikken du tænker på?  

Stud: ja.  
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HBT: Når nu I sir naturfag det er jo netop et sammensat fag, ku det så være relevant at se nogle 

klassesæt eller kunne det så netop ikke? Hvad tænker I om det? Ville det være en fordel eller nej, 

det kan man ikke for det er så kompleks og rodet med tre fag i et? 

Stud: jeg tror det afhænger meget af hvad man vælger at være som lærer fordi og hvor god du er i at 

tage udgangspunkt i det eksperimentelle arbejde fordi det er det n/t lægger op til kan man sige og 

jeg vil sige at hvis man tar fat i noget eksperimentelt så drejer det sig om at du som lærer skal ha 

nogenlunde styr på hvor du kan altså hvilke områder du kan slå ned på og så er det mere væsentligt 

at der er en bog til dig og ikke en til eleverne og det synes jeg de har været rigtig gode til, til 

gengæld at vi har skullet finde ud af at lave et forsøg eller eksperiment eller vi skulle ud i skoven og 

undersøge et eller andet, altså der synes jeg at de alligevel og det har de også gjort i vores 

studieprodukter synes jeg at de så har sendt os ud i, altså I skal ha et eksperiment med, det kan godt 

være at vi selv skal tænke os til det det kan godt være vi selv skal sætte noget op men det synes jeg 

alligevel de har været gode til sådan at tage fat i nogle andre steder når de nu ikke har taget fat i det 

boglige materiale men helt klart ville jeg synes det var rart at om ikke andet der var en bog til mig 

om hvad man kunne lave hvad der var af eksempler på forsøg man kunne lave med børn i fysik 

omkring vand eller med børn eller eleverne, man må ikke kalde dem børn, omkring solsystemet 

sådan nogle ting ville jeg synes ku ha været rart – og ikke, jeg tror ikke bogsystem til elever men en 

lærerbog til mig. 

HBT: og det findes ikke? 

Stud: nej det er vi ikke stødt på.  

HBT: Hvilke grundbøger har I så brugt til jer selv her? 

Vi har haft natur-geografi og naturfag som almen dannelse og så bio og biobs? 

HBT: men det er for at højne jeres faglige niveau?  

Stud: Ja og så den sidste det er Veje? ”Hvor, hvornår og hvorfor” Karl Frederik Veje har skrevet en 

bog der hedder noget med et hv-ord i naturteknik undervisningen og jeg kan ikke huske hvad det er 

der. Det var også fagdidaktik og den var virkelig virkelig god og den er udgået fra markedet. Den er 

skrevet meget banalt, meget ligetil.  

Stud: Jeg tror jeg vil tilføje også sådan til Ruth det her med at vi har, jeg har været nede de gange vi 

har lavet studieprodukter og har kigget på nogle lærebogssystemer, og der er ingen tvivl om at de 

har…  altså det er jo virkelig forskelligt hvad de synes er relevant og man kan jo også vælge når 

man sidder og kigger på fælles mål for NT at der står f.eks. dyr – læren om dyr, fantasidyr, 

dinosaurer og jeg ved ikke hvad jamen det lægger jo op til at du kan egentlig vælge hvordan og 

hvorledes du kan gøre det rimelig meget som det passer dig, problemnet er bare at det som jeg 

savner, det er den her som man jo har fået i matematik den her med kendskabet til de forskellige 

lærebogsmaterialer så jeg i sidste ende kan sidde og vide hvad gider jeg egentlig arbejde med i de 

forskellige bøger derudover vil jeg også sige som Ruth at der har vi lavet en masse 

eksperimenterende arbejde vi har selv skullet finde på opgaverne, det sværeste for mig har været det 

her med at jamen når du laver et eller andet i matematik så har du en ide om hvilke mål det er og 

hvad du egentlig får ud af resultatet og det her er utroligt svært for mig at sige, ok vi gør brug af den 

her opgave her det her forøg og jeg har ingen anelse om hvordan det rent fungerer når jeg kommer 

ud ingen anelse om eleverne får noget ud af det, altså den gang vi var ovre på legepladsen altså helt 

ærligt… 
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Stud: ja ja, men vi har også skullet bygge tsunami og det var dæleme også svært at se om eleverne 

ville se noget ud fra … det vandkar vi fik fyldt med noget sand og noget salt og noget… 

HBT: så omsættelsesværdien? 

Stud: ja jeg savner bare et lærebogssystem som jeg kunne ha fået lov til at evaluere på, sådan at man 

havde én ide om ligesom i matematik, går det den rigtige vej eller det som jeg finder som den 

rigtige vej at gå – som Ruth sagde og det vil jeg virkelig håbe at nogle gider at lave det – et 

lærebogssystem til lærerne eller bare sådan en vejledning til lærer… vand – her er alle de forsøg 

man kan lave og så kan I udvælge 

Stud: og så kan man også selv bygge videre på det bagefter der er jo ikke nogen der siger at det 

stopper for kreativiteten men de kreative evner udfolder sig måske ikke på alle områder og der er 

måske også bare engang imellem – 14 dage – hvor din kreativitet ikke bare skal udfolde sig  

Silkeborg gruppeinterview#2 

HBT: når I har modtaget undervisningen i læremidler – praktisk eller teoretisk? 

Stud: I dansk var det mest teorien men det var også der vi brugte mest tid på det med analyse af 

lærebogsmaterialer. I kristendom har det været ren præsentation, da har vi slet ikke snakket om 

dem, vi har bare fået præsenteret at de findes 

HBT: som en slags kendskab til dem? 

Stud: ja, det var også som indledning til praktikforberedelser. Man kan sætte parentes på mit 

spørgeskema… 

Stud: sådan har jeg det også, jo vi har  - jeg har skrevet nej i forhold til dansk for vi har ikke haft, vi 

har ikke arbejdet med nogle konkrete lærebogssystemer, men vi har snakket om hvordan man sådan 

skal kigge på dem rent lærefagligt men ikke ellers. 

HBT: hvis jeg skulle gi jer nogle eksempler, har I så vurderet et materiale ift differentiering? 

Stud: det er nok meget individuelt, for så har vi siddet med et i grupper, og så har de synes det var 

vigtigt at fokusere på i det her materialer og andre har valgt noget andet. Det er ikke sådan at vores 

lærer har sagt at nu skal vi kigge på det på den og den måde, så det er lidt tilfældigt hvis man har 

gjort det faktisk.  

Stud: vores har også været mere overordnet, det har også været mere generelt hvordan man kan 

analysere læremidler, men det ligger også langt tilbage… 

Aalborg gruppeinterview#1 

HBT: Når I har fået præsenteret de her materialer og arbejdet med det – har det været 

praktisk/teoretisk (forklarer forskellen) 

Stud: jeg synes det er mere praktisk i hvert fald fordi så selvom man nu skulle ha noget med 8. 

klasse, så en tekst du har i dansk ville du sætte dig og tænke...har vi svære ord de ikke forstår, skal 

vi lige lave om sådan og sådan fordi at hvis de ikke…hvis du har den her tekst og du skal gennemgå 

den teoretisk, det er eleverne jo ret ligeglad med og de kan jo godt synes den er god og den fanger 

dem så jeg synes det er mere praktisk jeg har brugt. 
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Stud: altså jeg synes egentlig jeg har oplevet at vi har gjort meget begge dele og især måske jeg 

tænker mest dansk indskoling også fordi at der er meget to hovedpositioner ift læsning og der 

kiggede vi meget på undervisningsmateriale med de øjne, hvilket læsesyn har man. Har man den 

her eller den her? Det synes jeg faktisk vi har gjort. Også NT er vi blevet bedt om at forholde os til 

hvad det er man tænker med den her opgave, hvordan tænker man lidt mere videnskabeligt 

naturvidenskabelig tilgang til det og hvad for nogle tanker ligger der bag det her. 

Stud: og det er diskussioner du ikke ville ha med eleverne men de er jo gode for mig for de siger 

noget om mig, hvad siger det her undervisningsmateriale om de elever du skal undervise…er det 

tankpasser pædagogik eller er vi mere ovre i at nu skal de slev lege sig frem til en eller anden viden 

de får. Det synes jeg egentlig taget mine undervisere har været gode til. 

HBT: når du siger begge dele hvordan har det så været når du tænker det har været praktisk? 

Stud: ja men det kan også godt være at vi bare har kigget på materialet, hvad synes du og hvordan 

vil du arbejde med det, hvilke opgaver ville du vælge ud, hvordan kunne man så gøre det og gå ind 

og prøve nogle af dem af. I NT går vi også nogle gange ind og prøver forsøg af men som vi ikke 

kan lave med eleverne men som vi går ind og laver for at se hvordan de fungerer så vi har prøvet 

både det praktiske og diskuteret det mere teoretiske 

HBT: Hvad siger du? 

Stud: ja, jeg er på linje med Therese, men jeg synes også at specielt i fysik der har vi også kørt det 

meget hvor der var meget praksisorienteret hvor vi sådan set…jamen hvordan er den her bog bygget 

op, specielt indenfor faglig læsning har vi kørt det meget indenfor fysik, jeg har også haft det en 

lille smule indenfor matematik hvor vi har været inde og se jamen hvor meget tekst står der her hvis 

en elev i 8. klasse læser som en elev i 4. klasse, hvordan kan vi så bruge den her bog, kan vi bruge 

den overhovedet til sådan en elev? Står der for meget tekst? Vil eleven bare blive helt øh opgivende 

ved bare at se på det, det har vi været inde og diskutere meget specielt i matematik og i fysik der har 

det været mere sådan med…altså vi har haft om faglig læsning og så har vi skulle analysere nogle 

tekster hvor vi så har været henne og bruge de begreber vi nu har lært og se hvordan den her bog er 

til at finde rundt i for eleverne og hvor vores lærer i fysik han har været mere sådan…den bog den 

er jo lige kommet ind og den her bog den er gammel, men det er også fordi han har ikke selv nogen 

praksis erfaring ude fra skolen af, så for ham synes jeg måske godt det kan blive lidt overfladisk 

nogen gange, det han har at sige om de bøger, der kan jeg så bedre selv sidde ned og så vurdere dem 

, hvordan jeg synes de er…hvordan vil eleverne tage imod den her…nu lige med fysik, der er det 

mest den bog der hedder Prisma der er ude i folkeskolerne de har ikke så mange andre men der er 

kommet nogle der er meget bedre, så det er jo lidt synd men…det er lidt forskelligt efter hvilken 

underviser man har og om de selv har nogen praksis erfaring , det synes jeg gør meget i forhold til, 

hvad de kan sige om de lærebogssystemer der er. 

HBT: er det noget I kan nikke genkendende til? 

To stud: ja 

Stud: man kan godt mærke forskel på de undervisere der har prøvet bare selv at være ude i 

folkeskolen selvom det bare er et par år de har en ide om hvad vi skal ud til og hvordan det fungerer 

i praksis end nogle der står og er meget teoretisk og man tænker, ja men så kom lige ind i en klasse 

med 25 der hænger i gardinerne, som du først skal til at tage ned og de skal også lige lære at række 
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hånden op og være stille når hinanden taler det, der kan godt være nogle af underviserne der er så 

teoretiske, at man tænker…tag du lige i praktik en uges tid i folkeskolen og så kom tilbage 

HBT: hvordan kan I mærke den forskel? 

Stud: jeg har egentlig haft to lærere der ikke har nogen praksiserfaring hvor den ene hun var 

simpelthen så teoretisk at jeg følte virkelig ikke jeg kunne bruge det til en skid, for ligeså snart jeg 

kommer ud så kan jeg ikke bruge alle de her høje teorier til noget som helst så skal vi ned på et 

niveau hvor alle kan være med. Hvor ham den anden, han levede meget igennem hans studerende 

som så har været ude og bruge deres erfaringer også de her færdige studerende han har holdt 

kontakt med og fik noget undervisningsmateriale fra som de har gennemført og så kørte han det 

med os sådan for at se hvad man kunne bruge. Så jeg synes jeg har oplevet begge dele at det er helt 

fjernt og så at man hiver fat i det med det samme.  

HBT: Når I har arbejdet med materialerne, har det været virkelighedsnært ift skolen eller har det 

været de der høje teorier som du siger… 

Stud: altså, jeg synes det har været meget virkelighedsnært i hvert fald i historie, der har det været 

sådan noget med…der hev vi også teori ind, hvor svære spørgsmål du stiller …vi starter helt nede 

på trappen og arbejder os opefter, på den måde har der været noget teori inde over men så sidder vi 

og diskuterer om det er formuleret meget kringlet hvordan man ellers kunne formulere det øhm men 

i dansk der synes jeg det har været meget høj teorier i hvert fald med udskolingen… 

HBT: hvad sir I andre? Virkelighedsnært og brugbart? 

Stud: ja jeg synes især min dansk i til undervisningsmateriale så synes jeg at jeg er godt påklædt til 

at ha en ide om både hvad synes jeg er godt og hvad for nogle materialer…det er selvfølgelig dem 

der er der lige nu vi er præsenteret for og de kommer jo løbende men jeg synes jeg har nogle gode 

ideer om hvad man kan forvente og hvad man skal kigge efter hvad man måske mangler og sådan 

noget. NT tror jeg at jeg er lidt mere søgende, men det er også fordi jeg synes der kan godt være lidt 

langt imellem det vi skal ud at forklare eleverne og det de skal forstå end det vi får forklaret og skal 

forstå i NT det tror jeg er generelt på NT, det bliver lidt højtsvævende fordi de slevfølgelig gerne vil 

ha at vi har en stor generel viden omkring hvordan tingene hænger sammen, men det bliver meget 

kompleks og abstrakt og så skal vi ud og sige noget der er noget mindre kompleks og abstrakt og 

der er lidt langt fra den ene ende til den anden ende for mig nogle gange … det ved jeg ikke, det er 

lidt sværere… 

Aalborg gruppeinterview#2 

HBT: spørger ind til om arbejdet har været teoretisk/praktisk 

12:26:00 

Stud: vi har nok, da jeg havde dansk for indskolingen, da arbejdede vi nok mest teoetisk med det 

fordi vi skulle ind og analysere det, vi gik ind og vurderede og bagefter gik vi ind og vurderede, 

hvordan det så kunne bruges i praksis, om det var et godt materiale og om vi ville bruge det selv 

altså hvis vi havde mulighed for selv at vælge, og da vi så havde analyseret og havde haft …altså 

havde hørt de her fremlæggelser omkring de forskellige materialer så skulle vi også på holdet efter 

hver fremlæggelse tage stilling til også vurdere materialet ud fra det vi havde fået at vide… 
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HBT: kan du gi nogle eksempler på hvordan analysen var mere teoretisk end praktisk, altså hvordan 

var det I analyserede dem?  

Stud: nu ligger det jo langt tilbage, men nu var det jo med fokus på indskolingen så det var jo 

begyndermaterialer ikke, så det var meget om hvordan de lagde op til for eksempel, det der med 

eleverne skal lære at læse, er det alfabetisk orden og følger det alfabetet eller er det sådan noget 

med at du måske starter med s fordi det er lettest, det er der jo nogle materialer der har gjort og så 

videre, det var sådan meget det og så med baggrund i noget materiale vi havde læst på klassen eller 

holdet. 

HBT: så det var lidt af begge dele? 

Stud: ja først meget teoretisk og derefter hvordan er det hensigtsmæssigt at gå ud og bruge det i 

praksis  

HBT: hvad siger I andre? 

Stud: jamen jeg tror jeg har prøvet lidt begge vinkler også, men sådan på de første år på 

lærerseminariet, især andet år, der havde jeg dansk sluttrinnet, også nogle analyser af noget 

forskelligt undervisningsmidler også i kristendom havde vi faktisk sådan helt systematisk delt op 

altså i de grupper man nu var i, så hvis nu det var vores tur igen til at tage os af analysen af et eller 

andet undervisningsmiddel ud fra nogle kriterier som både handler om fag-syn og også sådan fagligt 

hvordan gebærder undervisningsmaterialet sig i forhold til det vi egentlig synes der er faglige 

sandheder eller hvad man nu skal sige…det er selvfølgelig også en diskussion men rent fagligt er 

der godt nok også nogle ting, der var nogle forskellige faglige kriterier som vi bedømte ud fra, men 

så i dansk som andet sprog ..det er nok første gang jeg har prøvet at mange af de 

undervisningsmaterialer nærmest er blevet prøvet på os som elever altså og hvor vi sådan sidder i 

elevsituationen før vi begynder at snakke om alt det teoretiske, og det synes jeg det har været meget 

spændende og anderledes fordi det der teoretiske perspektiv om at sidde og analysere et eller andet 

undervisningsmiddel ud fra nogle kriterier som man har fået stillet op i forvejen, det kan godt 

komme til at virke rigtig abstrakt, i forhold til at man ikke aner hvad det er for en virkelighed der er 

eller hvordan det virker. 

HBT: hvordan var det så at arbejde med det på den måde? – praktisk tilgang først? 

Stud: ja altså øhm for eksempel så skulle vi lære noget om en undervisningstilgang som var meget 

pragmatisk med hilse øvelser og sådan noget altså noget som man kunne gøre med nogle elever og 

så uden vi vidste noget som helst om det på forhånd så blev vi bare sat i gang med det og sådan er 

det hele tiden hun trækker tæppet væk under os. Først så meget induktivt på en måde, ik – og så 

bagefter så kan vi tage hele den der gennemgang, jamen hvad var det så I oplevede og hvad var det 

her for noget. 

HBT: sådan lidt den omvendte rækkefølge  

Stud: fuldstændig, så er det bare meget friskt når man har prøvet alt det andet så mange gange, så 

fremadrettet har man fået nogle gode ideer, jeg ved ikke om den er bedre men den er meget god 

forandringsmæssigt  

HBT: hvad siger I? 
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Stud: jamen jeg synes også bare tit at man sidder og pinder lidt af sådan du ved det er fælles mål og 

ja det er godt for kristendom for her nævner de da også lidt islam og lidt sådan noget ik også, men 

det er også svært at se om det virker i praksis, for det er igen så forskelligt så jeg synes da også mest 

det har været den der teoretisk tilgang man har haft til det. 

HBT: så I sir lidt i har haft begge dele, men hvilken del har så vejet tungset?  

Stud: Det kommer an på hvordan man kigger på det, fordi praktikken der har vi jo været ude og 

bruge det i praksis, et eller andet undervisningsmateriale i de fag vi nu er ude i et eller andet sted, så 

der er det klart at der vil jo nok være mest praksis over det. Når vi sidder heroppe, så synes jeg det 

er meget, at man skal gå ind og analysere og vurdere hvorvidt det egentlig er brugbart i forhold til 

det man nu skal undervise, i det fag man skal undervise i om det er brugbart i forhold til eventuelle 

emner man kunne undervise i på de klassetrin de nu er relevant i forhold til  

HBT: og da bliver det mere teoretisk? 

Stud: ja, det gør det. 

HBT: I nikker – er I enige? JA 

 

4. afsnit: Uddannelsessted og praktik (forskerforskel) 
 

Odense gruppeinterview#1 

HBT: når I har arbejdet med det her på den almene…her på læreruddannelsen og i praktik – oplever 

I en forskel? 

Stud: altså i praktikken synes jeg tit det har været sådan her ”vi har det her system” det er det vi 

bruger, og så har det tit været, at det vil jeg gerne ha du bruger, eller du må selvom om du vil bruge 

det eller bruge noget andet, men det er det her, der er til rådighed, sådan har det været, du må selv 

lave noget nyt eller bruge det vi har, hvor det her på stedet tit har været det der med at ha 3 

forskellige og så sidde og se på forskelle på dem, så på den måde bliver det forskelligt  

Stud: vi har også i dansk omkring læsning, kan jeg huske, at vi havde forskellige lærebogssystemer 

vi så skulle kigge på i grupper og så analysere ud fra det om de virkede – hvad vi mente om de 

virkede eller ej. Hvor vi egentlig foretog sådan en læremiddelanalyse, og det synes jeg også var 

interessant også for at prøve selv, når man kommer ud at være i stand til at vurdere det materiale, 

der ligger, er det egentlig noget jeg, passer det til de elever jeg skal ud og ha, eller skal det 

redidaktiseres, eller skal jeg bruge noget helt andet, jeg har brugt meget fra den bog, der hedder 

læremiddellandskabet, den synes jeg for mig virker bedre end læremiddeltjek, for jeg føler, at jeg 

kommer mere i dybden med forståelsen af de forskellige læremiddeltyper og hvordan jeg kan 

forholde mig til dem, jeg synes også de er med til at – eller den analysemodel til læremidler - er 

med til at gå i dybden så man kunne skabe en lærervejledning selv . Mine praktikker kan jeg ikke 

sige så meget om for mine sidste to praktikker, den ene har været på en Steinerskole og den anden 

var i Sydafrika, så det har været sådan lidt anderledes end de første to år, men de første to år da var 

jeg , det var ligesom Karsten siger også, det er det her materiale vi bruger, og så må du selv 

bestemme hvad du vil, men jeg har så prøvet at tage det jeg kunne bruge, og man kan også sige at 

på 1. og 2. år, da var man også ny og da turde man måske ikke gå så meget ud af boxen, men på 

Steiner for eksempel, de kan ikke rigtig bruge bøger, der udvikler man selv, det er klippe klistre 
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opgaver og frem og tilbage, og det synes jeg virkede fint og det samme i Sydafrika, da har de også 

lærebogssystemer, men hvor jeg også selv tog det jeg kunne bruge og så tilføjede selv, så jeg synes, 

at man efterhånden også har fået en god kritisk sans overfor det, så man er i stand til at vurdere om 

det lever op til den hensigt – intention den nu har med undervisningen. 

HBT: Om to kulturer – pos/neg –skolen/udd – 2 modsatrettede anbefalinger. Er det et billede I kan 

genkende? 

Stud: jeg vil sige i høj grad også fordi man får det indtryk som så kan være godt eller skidt med, at i 

virkeligheden, da bruger man lærebogssystemer i hvert fald meget i matematik hvor du har… det 

guider en gennem året og så støtter man det med det man synes er passende, hvis man synes der 

mangler noget, hvor herude, da er man blevet meget bedt om, at nu skal I ha fokus på CL og lave 

nogle opgaver til det, eller I skal ha fokus på noget helt andet, eller hvordan evaluerer man godt og 

så bliver man nødt til selv at udvikle det og sådan haft det der fokus med, og det er vigtigt at se på 

hvilke elever der er, for I skal udvikle præcist til eleverne men så når man kommer i praktik og ikke 

kender sine elever på forhånd så kan man jo ha gjort sig lidt tanker om det, og man har altid haft 

noget med man selv har lavet, men jeg er i hvert fald også blevet nødt til at bruge de eksisterende, 

så der er det der skel mellem … 

HBT: det kender du og du nikker? 

Stud: ja, det synes men både og, jeg synes også vi har fået altså, at det der med, at det er egentlig 

godt, at der er …ja de er nok … blevet lagt ud som inspiration, men at man så selv skaber 

undervisningen, men at man så bruger de her til inspiration, så man ikke bare følger dem til punkt 

og prikke også for at skabe en… …lærebogssystemer de kan jo sagtens være gode, men det handler 

også om, hvordan man bruger dem og det er nok det der hvordan, der er blevet arbejdet meget med 

her på stedet, at man kan tage noget af det og så bruge det på sin egen måde , man kan også bare 

tage det og så bruge det som der står det skal, men det er en god ide at prøve at finde sin egen 

metode og så tilpasse til de elever, der nu sidder i klasseværelset. 

HBT: og det føler du at du har tilegnet dig kompetence i under uddannelse? 

Stud: det synes jeg  

HBT: sådan at redidaktisere? 

Stud: Ja 

HBT: er det også din oplevelse du sidder med? 

Stud: ja bestemt, jeg har faktisk aldrig brugt nogle af de der lærervejledninger, for jeg har altid, så 

har jeg fået matematik tak, og det er den de har, den de arbejder med, så siger jeg den opgave gider 

jeg ikke lave, den virker håbløs, det er ikke den vej jeg vil med dem, den her er god så vi tager 17, 

21 og 24 og det er dem vi arbejder med i dag, men at man er gået kritisk til det, og det er nok også 

det der med, at man ikke stoler blindt på det 

HBT: så selvom man ser det der skæve billede pos-neg – så gør den kritiske holdning alligevel at 

man ender med at kunne bruge dem på en pos måde – er det det I oplever? Begge: Ja 

00:24:13:02 
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Stud: altså, jeg vil også sige, at man hører jo også fra dem, der så er blevet færdige og kommet ud at 

de første par år, der følger de lærebogssystemerne også fordi man er ny i faget og…det er jo en 

kæmpe opgave, det er først der man rigtig begynder at lære som lærer, men at det er en god base at 

støtte sig op af og så kan man lige så stille begynde fordi vi er belastet(?) trænet i at tænke nyt hele 

tiden og så kan man ligeså stille begynde at tilføje ting, der nu passer til undervisningen, de står jo 

godt som en …hvad kan man … ja, en hjælp, støtte base hvor man så selv kan smide ting ind fra 

sidelinjen  

HBT: Bestemt, det er jeg helt enig med dig i. Jeg tænker også på i forhold til … det kan være 

vanskeligt at lave egne materialer hvis man ikke ved hvordan de eksisterende ser ud, men det har I 

jo i jeres linjefag? 

Stud: jeg synes, når vi har skullet lave vore eget, så har det tit været netop med et eller andet fokus 

på CL eller haft et eller andet fokus, nu har vi det her i didaktik, hvordan vil I arbejde med det, 

hvordan vil I lave et forløb, der anvender denne her teori i virkeligheden, eller hvad man skal sige, 

det kan også være arbejdet med 2-sprogede, hvordan vil I arbejde med begreber i matematik 

sammen med to-sprogede og så putte noget teori og så forsøge at lave noget der passer til den teori 

 

Odense gruppeinterview#2 

HBT: oplever I forskellige måder I er blevet præsenteret for systemerne på her og i praktikken? Har 

I oplevet en forskel eller ligheder på måden man snakker om dem? 

Stud: øhm…tja…jeg er faktisk…ja måske, jeg kan prøve at svare. Jeg synes i hvert fald på første år 

at komme ud, og så siger han, I skal undervise i det her fra side det til det, og så var det ligesom det 

man fik med sig ik, og når man så allerede havde fået at vide, at man ikke skulle undervise fra a-z 

herude i matematik så var holdningerne jo meget forskellige…jeg ved ikke om det er det du tænker 

på 

HBT: jo 

Stud: og så er det jo at …jeg ved ikke…der synes jeg det var sådan en lille smule svært at finde ud 

af om man skulle holde sig til det som man egentlig har lært herude, eller om man skulle sige nu 

tager jeg bare praksis og så kører derudaf, det gjorde vi så på første år, fordi vi jo netop, man 

kommer ud, og man er helt ny og vil gerne bestå den praktik så det var …man finder så også hurtigt 

ud af, at vi kunne ikke nå alle eleverne osv. og så kommer tilbage med den erfaring, det synes jeg 

egentlig jo også er meget rart… 

HBT: præcis det jeg tænker på…hvad sir du? 

Stud: det har været forskelligt fra år til år, altså mit første år kom jeg ud, og der fik vi at vide, der 

havde jeg også engelsk, og det var en femte klasse, og der fik vi at vide, at det var den her 

engelskbog de brugte og hun ville anbefale, det blev vi sådan set enige om, altså hun præsenterede 

os for bogen, og sagde, at de havde nået de første 3-4 kapitler og så satte vi os simpelthen ned på 

mødet sammen med hende, og fordi det var vores første gang og faktisk alle fire havde prøvet at stå 

før, vi var i den situation, at der var ingen af os der havde været lærervikar før, så det var helt nyt, 

og der valgte vi et kapitel om Australien, og så sagde vi, så havde vi så en aftale med hende om, at  

hun skulle ha det op og lige præsentere det, og så skulle vi køre derfra, men hun havde også sagt 

inden, hun sagde, at det var inden for de rammer, at vi  brugte den, men ellers, hvad vi ville putte til, 
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og hvordan vi ville gøre det derfra, det var vores egen, og jeg har faktisk oplevet alle år, at det ..jeg 

har …min gruppe har altid puttet noget på eller lavet noget udefra, for man kører tre dage, hvor man 

egentlig tænker, ok nu skal vi ikke ud og opfinde den dybe tallerken, men du kan ikke lade være . 

00:31:31:20 

Stud: På mit andet år, der prøvede jeg så, hvor jeg havde en lidt mere striks lærer i dansk, og hun 

sagde, det skulle være det man brugte, men der fik vi kringlet den lidt rundt ved at sige okay, vi 

tager det her eventyr om den bestøvlede kat, og så udvikler vi selv nogle ark derfra, for da vi fik den 

der opgavebog i lærebogssystemet, det var det vi vurderede var nul og niks værd, og da fik vi godt 

nok en kommentar på det først at hun synes det var underligt, at vi følte behov for at lave det 

anderledes, så der blev den egentlig lidt negativ opfattet, men i slutningen af forløbet, måtte hun så 

komme tilbage og endte med at spørge til vores ark, for hun synes det var godt, men lige udover 

min andenårs praktik, alle andre tre år har jeg oplevet, at de er positive stemt overfor, at man selv 

gør det, på 3. år oplevede jeg at få smækket et, hvor det egentlig var hende, der anbefalede et 

system, hvor jeg skulle undervise i faglitteratur, det med, at elever skulle lære at læse faglitteratur, 

og da kørte vi læsedetektiven, hvor vi simpelthen sad og bladrede de her to hæfter igennem og 

udvalgte fra det system, men jeg synes generelt udover den ene gang, hvor hun var sådan lidt, at 

hun bare gerne ville have haft, at vi fulgte et, da er min oplevelse, at de siger, det her system har vi 

som skole, og hvis I vil bruge noget andet, så må i selv, lidt de samme vilkår som lærerne egentlig 

selv har, hvor her på stedet, det er sådan set det jeg har fået at vide alle mine år, det er at find et 

system hvor du synes, eller tag hvis du bliver tvunget til at bruge et system i din praktik, jamen så 

se, hvad der er godt og tag noget af det, find en tekst i det, som jeg gjorde et år, og så lav dit eget 

derudfra eller lad dig inspirere, det er meget det jeg gør i hvert fald  

Stud: det er jo det, selvom jeg ikke har været præsenteret for det på samme måde, så tænker jeg 

holdninger ude i folkeskolen og lærerne derude er ligeså forskellige, som jeg tror det er her på 

seminariet, af vores lærere har til læremidler generelt, altså man har både mødt dem som synes at 

lærebogssystemer er gode og man skal bare bruge dem, og så er der så nogle andre, der mener, det 

skal vi helst holde os fra, så tror jeg holdningerne er ligeså forskellige, altså jeg har da også kun 

stødt på lærere der siger, du kan bruge det du har lyst til og så supplere op, jamen jeg har også hørt 

om dem, der har fået at vide, det er den her bog – bom – og I må ikke gå ud over den, så jeg tror 

holdningerne er meget forskellige ligesom det er her, hvor meget man lægger vægt på det her  

HBT: og det er interessant at holdningerne er så forskellige (om undersøgelser…to forskellige 

holdninger…sammenhæng) 

Stud: jeg tror igen, det er det der med, at en ting er at, hvad man lærer her, en anden ting er når man 

lige pludselig står i det og det er jo …hvad skal man sige…både det der gør det spændende, men 

også det vi frygter, når vi er færdige nu her , det er det der med, at nu skal vi altså ud og så skal vi 

arbejde – og det er ikke fordi vi ikke har arbejdet her på den måde – men altså vi kan jo ikke 

forberede alt fra bunden af for – hvad er det nu vi skal ha – 24 timer - det kan vi jo ikke,  og derfor 

tror jeg, når vi først er kommet ud i det så, kan det også være vi selv skifter holdning, at det der med 

gud lærebogssystemer, hvor er det dejligt bare at kunne slå op i en bog og så er der nogle opgaver, 

der er lavet på forhånd, og jeg skal egentlig ikke tænke udover det, men der, hvor jeg så bare synes 

det er vigtigt, at vi har fået den anden del af det med, det er at vi jo så kan vurderede opgaver og kan 

pille ud, for jeg tror helt bestemt, at vi vil elske lærebogssystemer når vi kommer ud simpelthen for 

at have noget at støtte os op af, specielt som nyuddannede  

Stud: og specielt i fag vi ikke er linjefagsuddannet i  
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Stud: ja, for når jeg tænker over det, så har på første år, praktiklæreren han var uddannet 

dansklærer, men vi havde ham som matematik, praktiklærer ikke, og det var ham, der brugte de 

bogsystemer, og det giver jo egentlig meget god mening, at det netop er der man finder en, der 

holder sig til en vejledning og til et bogsystem i hvert fald til at starte med 

 

Silkeborg gruppeinterview#1 

HBT: det her er en vekseluddannelse – I er i praktik og I er her på stedet, oplever i en forskel i 

holdningen til lærebogssystemer? 

Stud: altså, der kan jeg sige at I matematik nu var jeg også på Voel skole sidste år og da er det 

ligesom der er det ét der er, og så bliver du præsenteret for det og så bliver du ikke præsenteret for 

hvad der er alternativer, da bliver bare sagt at der er nogle alternativer, men det er ligesom det her 

eleverne har. Og så må man selv lægge det i det man vil, men i undervisningen her på stedet, der 

oplever jeg at vi skal sammenligne dem, at vi skal holde dem op imod hinanden i stedet for reelt set 

at bruge dem og det andet det er jo rent og bruge dét der er, så jeg synes der er meget stor forskel 

faktisk i hvordan vi bliver præsenteret for det. 

HBT: at forholde sig kritisk til det? 

Stud: ja det skal vi her, det skal vi ikke derude.  

Stud: jeg bider mærke i at du siger ordet præsenteret. Jeg mener ikke at jeg er blevet præsenteret for 

lærebogsmaterialer altså den eneste præsentation der har været, det er at vi har den her og den her vi 

bruger i dansk og du kan vælge at arbejde videre i den eller også så laver du bare selv noget. 

Stud: ja, det er frit valg i praktikken, men vi er ikke blevet præsenteret på den måde at vi bruger den 

her og fordi sådan og sådan og den har vi valgt fordi sådan og sådan. Der har aldrig været nogen 

præsentation af den, men den hedder det og enten har du selv kunne finde den på cfu eller også har 

der været en kopi du kunne lave – og det er i praktikken  

Stud: jeg vil sige det samme som Lotte, det er jo aldrig fordi man er gået ud og så læreren står og 

bruger halvdelen af ens vejledningstid på at fortælle hvorfor de lige netop har valgt den her, og det 

er heller ikke fordi når vi kommer ud på Voel, når de så arbejder med Trix så står man heller ikke 

og sir hold kæft et lærebogsmateriale du har fundet, det synes vi godt nok er dårligt når vi har siddet 

og arbejdet med det, så tænker man netop bare som Lotte siger der er denne her og så får man den 

jo som regel når man er ude i forpraktikken og så gir de den og så kan man sidde og kigge i den og 

så kan man sidde og læse i den og finde lærervejledningen her og så sir man er det noget jeg gider 

bruge eller have og ellers så komme og sige til dem, det er en udmærket bog og sådan men vi har 

snakket om det her emne og så har jeg lavet skræddersyet min egen fra hvad jeg har siddet og 

arbejdet med andre gange, det kommer an på hvor mange fag man har ude i praktikken så kan jeg 

godt ty til at tænke okay så tar vi den bog selv om jeg virkelig ikke kan li den men man skal jo også 

prøve, det er jo den virkelighed man kan komme ud i, at man skal arbejde med et lærebogssystem 

man egentlig ikke gider 

Stud: vi der var ude i praktik havde 3 forskellige emner og de to af emnerne kørte vi helt løst fra 

bogen og med egne ideer og helt alt hvad vi selv ville og et af dem tænkte vi også jamen vi skal 

prøve at køre efter et bogssystem så nu kører vi bare opgave efter opgave og kører fuldstændig i 
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form af det her bogsystem og det var for at udfordre os selv eller for at måske også gøre det lidt 

lettere for os selv at vi ikke skulle opfinde den dybe tallerken en gang til.  

Stud: ja jeg er desværre meget til at opfinde den dybe tallerken jeg gir mig selv alt for meget pres på 

når jeg skal ud i praktik, men det jeg gør hvis jeg har sådan et lærebogssystem øhm så går jeg ind og 

så tar jeg de opgaver der er deri og så sætter jeg mig op på det emne jeg har valgt, det kan godt være 

emnet er et andet i lærebogen men så tager jeg den ide der er skrevet til opgaven. Altså hvis det 

f.eks. er veninder der er skrevet om herover jamen hvis jeg så har om et eller andet emne altså 

kæledyr, så er det det vi laver med de her opgaver og det siger jeg bare til eleverne – I skal lige se 

bort fra overskriften, nu laver vi det her om kæledyr. Altså, det tager jeg meget frit på. 

HBT: det nævner I også – I tager det I kan bruge… 

Stud: det er også noget med unødvendigt pres når man kommer ud… 

Stud: apropos differentiering, det er jo sjældent at en lærebog rent faktisk lægger op til 

differentiering det gør den jo aldrig, altså det er vi virkelig ikke mødt på, det er jo side op og side 

ned med matematik opgaver så hvis man skal differentiere så bliver man nødt til at komme med 

noget materiale selv 

HBT: det er netop derfor jeg spørger ind til om I så bliver undervist i det her på stedet? 

Stud: de gange jeg har haft, altså da vi havde om undervisningsdifferentiering og vi skulle lave et 

studieprodukt til det, da endte vi jo også med at hun lavede sine egne opgaver hvor det var opgaver 

med forskellige sværhedsgrader som så viste sig, sjovt nok, at de kommer godt nok alle sammen fra 

5. kl. trin men med forskellige lærebogssystemer og som niveaumæssig også skifter. Nogle kan man 

sige ok det kan godt være der står 5. kl. men det er da godt nok 4. kl vi synes det på og så har hun 

simpelthen skræddersyet det på den måde  

Stud: altså skal det jo ikke siges at vi slet ikke laver undervisningsdifferentiering men vi laver ikke 

undervisningsdifferentiering ud fra bogsystemerne, det skal man ligesom skille de to ting af. 

Stud: jeg har oplevet et differentieret – jeg ved ikke om jeg skal kalde det system – fordi det var 

diktater og jeg ved ikke hvor de er taget fra men der var simpelthen tre forskellige med forskellige 

ord man skulle skrive ind og så var der hvor man skulle regne ud hvad niveau de var på alt efter 

hvor mange de havde rigtige og så gik de op eller ned i de numre der, men jeg skal ikke kunne sige 

hvor de kommer fra fordi det var i praktikken og jeg så bare de var der  

Stud: der var bl.a. fra Ny diktat i en eller anden klasse. De har fungeret sådan i 10-20 år, men der 

har vi så et eksempel på differentierede systemer 

Silkeborg gruppeinterview#2 

HBT: (om fordele og ulemper ved lærebogssystemer) – så man skal re-didaktisere dem? 

 

Stud: Det er også sådan meget det perspektiv vi har fået herfra, lektorerne har meget fortalt os at vi 

skal være meget kritiske når vi gennemgår forskellige bogsystemer og ser hvad andre har lavet, det 

er meget derfor vi ikke har arbejdet så meget med det, forklarer mine lærere i hvert fald at det er 

fordi vi kan lave noget meget bedre selv og hvis vi så kigger på dem så i hvert fald være så kritiske 

som muligt, okay du har et system her du kan bruge og så er det bare det men pointen er også at se 
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på det med andre briller – kunne man opdatere det kunne man fokusere på det her med at alle i 

klassen er forskellig og man skal måske lægge forskellige vinkler 

HBT: den holdning om, at lektorerne siger I skal forholde jer kritisk til det, er det også noget I andre 

genkender?  

Stud: Ja, altså vi har før snakket om specialpædagogik, nu er det ikke så relevant for det er ikke et 

fag man går ned i, men alligevel, vi arbejder mere ud fra at vi selv skal finde frem til noget at vi 

ikke bare skal tage de bøger, at man ikke bare skal arbejde som der står, at man skal være mere 

kritisk, så man skal forholde sig til det og arbejde derudfra så vi skaber vores egen læremidler, det 

er mere det. 

HBT: Oplever I samme holdning ude i praktikken? 

Stud: ja, at de fleste eller nogle kan man sige, at det er meget rart at have muligheden, okay hvor 

mange emner skal man igennem på et år, så kan man måske sige, at hveranden eller hvis man har to 

store emner som måske fylder det meste af et semester, så er det dem man fokuserer på og så de 

mindre indimellem kunne man tage fra det der bogsystem, så man ikke skal lave det hele selv, men 

man kan jo også bare bruge det som inspiration, det betyder jo ikke, at man skal køre det slavisk 

igennem, men de tager ikke så meget afstand til det som man ellers gør her synes jeg ikke. 

HBT: Er i enige? Oplever I det samme? 

Stud: Ja, jeg er enig. 

Stud: Ja i høj grad enig, men måske med den krølle på, at de lærere som vi har haft som har været 

mest begejstrede for lærebogssystemet, det har været en der har undervist meget i de små fag, hvor 

man ikke har tid til at lave de der store forløb selv, og det har været et nødvendigt onde for at ha en 

god undervisning andre, for måske, jeg vil sige personligt vil jeg vælge at lave de fleste om i den 

undervisning jeg kører og i de klasser hvor jeg underviser, men sandheden er jo at så dårlige er de jo 

ofte slet ikke, i hvert fald ikke i kristendom og historie, man kan ofte godt bruge dem, men 

personligt vil jeg lade være, men jeg kan godt ændre på dem så de bliver bedre. Men i forhold til når 

man bliver færdig, så bliver man nok nødt til at være lidt mindre øhm … måske lidt mindre faglig 

stolt til tider, altså man snakker altid om praksis chok, så jeg forventer egentlig at jeg kommer til at 

være lidt mindre kritisk om et par år. 

HBT: fordi systemerne kunne være en hjælp når man står ude i praksis, er det sådan? 

Stud: Ja, altså simpelthen nødt til at sige, at man ikke har tid til alt 

Stud: Men, det vigtigste synes jeg er at sige, hvad er meningen eleverne skal ha ud af det her som 

nu står i det her lærebogssystem og hvis det er noget man kan nikke genkendende til eller tænker 

det vil jeg også mene, så kan man jo også bruge det på en anden måde, for man kan også være for 

kritisk… nogle gange er det kun små ting man skal ændre, og så bliver det lige så fint som hvis man 

selv lavede det. 

Stud: jeg tænker bare det kan godt være lidt svært at skulle ud et sted hvor de allerede har et forløb 

kørende, så er det svært, så kan man godt føle den der med at de har et emne de skal igennem og så 

skal de bare følge de her læremidler de har i forhold til emnet. Det er noget sværere at komme ind 

med nye ideer, det er i hvert fald ikke alle steder jeg har i praktikken at de var lige åbne, det kan 

være svært at komme ind med nogle ting selv,  
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HBT: så har de forventet at du som praktikant kørte videre med det system? 

Stud: ja og så ved de hvad vi skal igennem og hvad målet er for det? 

HBT: hvordan oplever I denne her forskel som I siger der er på hvordan man taler om materialer her 

på stedet og i praktikken?  

Jeg synes man sådan…jeg ved ikke om man sætter det på en piedestal, man skal være så autentisk 

og opfindsom som mulig når man kommer ud på skolerne så er de lidt mere nede på jorden, det er 

ikke fordi man har al tid i verden på en gang så det er mere brugbar end man lige tror, men det var 

også det jeg sagde før… 

HBT: når jeres underviser taler om at I skal forholde jer kritisk når I skal re-didaktisere de 

materialer så de passer. Oplever I så at I bliver undervist i at redidaktisere de materialer? 

Stud: det synes jeg ikke vores undervisere gør (nej sir en anden)hvis jeg skal være helt ærlig, men 

det er måske også fordi de underviser os mere …de er meget fokuseret på at vi laver rene selv-

didaktiseringer og det synes jeg egentlig… det er jeg rigtig glad for, for jeg kan bedre bruge det at 

jeg skal finde på noget fra bunden end jeg kan bruge det at jeg laver om på noget der eksisterer for 

det er meget nemmere at lave om på noget der eksisterer i forvejen. Så der er træningen de gode 

klasse samtaler om det man laver fra bunden, for det andet er til at gå til. I nogle systemer bruger 

man kun teksten fra lærebogen og så resten det smider man ud, andre steder bruger man en del osv. 

Det gir en større frihed som jeg værdsætter rigtig rigtig meget. 

HBT: Føler I jer kompetente til at re-didaktisere? 

Stud: Nej, det synes jeg ikke, vi har fået meget at vide hvor vigtigt det er, men ikke meget konkret 

hvordan man kan gøre…og ændre det til ens praksis, der har man lidt selv stået med det ude  i 

praktikken. 

Stud: men man kan jo heller ikke sige, at vi skal lave det om på den her måde, det er ligeså vigtigt 

altså …i stedet for at sige jeg skal lave det om og så gør jeg det bare, så vælger jeg bare et eller 

andet tilfældigt…hvad er det jeg vil ha ud af det, hvad er det der ikke fungerer, så det er ligeså 

meget den refleksion om hvad der passer sammen tror jeg, men det er også god inspiration at ha 

fordi man kan jo ,,,det er ikke al sammen dårligt. 

 

HBT: nu har I lige været i praktik, kan I fortælle lidt om hvilke materialer I brugte:  

Stud: ja nu havde jeg speciel pædagogik så det var lidt anderledes men de kørte sådan noget der hed 

genrepædagogik – et udviklingsprojekt, så det var noget alle var i gang med, så det var noget jeg 

ligesom var nødt til at komme ind i men det var også meget relevant emne så det var fedt at prøve af 

og en gang om ugen mødtes vi med de andre lærere og så snakkede vi om hvad man sådan kunne 

gøre bedre, så man tog nogle dele ud af den undervisningsform og så gjorde det relevant for de 

elever man havde, så det var en god respons fra de andre lærere god opbakning fra læreren, man fik 

virkelig bearbejdet de materialer man underviste i  

HBT: så I sammen i lærerteamet re-didaktiserede noget materialer? 
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Stud: ja og det var meget givende at diskutere sammen med andre i stedet for at man bare sidder 

med det selv, for det første tar det meget tid og så kan man dele det ud og så gir det meget- en 

masse ideer.  

HBT: de materialer er ikke noget du bearbejdede i din rapport bagefter?  

Stud: nej 

Stud: øhm…jeg lavede noget der hedder en web quest der er it baseret og også er en form for 

lærebogssystem uden at være en bog, for det lidt samme koncept hvor man har en lærervejledning 

og man har en plan for hvordan det skal foregå – det er noget jeg har lavet, men det er selvfølgelig 

inspireret af noget andet for der er mange derude, der kunne man også sagtens tage fra der er 

allerede eller lave sin egen, så det er lidt som lærebogssystem bare på nettet … skal jeg fortælle om 

hvordan det gik? 

HBT: ja men hvorfor valgte du det? 

Stud: det var fordi jeg havde en ide om at det skulle være it baseret og jeg skulle kigge på hvordan 

man kunne få de digitale kompetencer til at spille sammen med de faglige uden at det behøvede at 

være opdelt og hvordan det fungerer når eleverne er selvkørende med hver deres computer, men det 

perspektiv fik jeg at vide jeg ikke skulle alligevel… 

HBT: bearbejder du dit materiale efter? 

Stud: ja om det lever op til det det skal. 

HBT: Hvad siger du? 

Stud: jamen i dansk der brugte jeg en bog om postmoderne billedanalyse som referencepunkt for 

jeg lavede mit eget materiale om analyse af reklamer og så brugte jeg den som referencepunkt for at 

være sikker på at få alle de gode analyser med. Og så i kristendom der brugte vi Liv og Religion 

hvor jeg lavede en modernisering af en tekst, for det var 9. klasse og kan være eksamensfag så det 

var for at holde sig til den årsplan der var…og så det var mest teksten vi brugte, men det var et 

dårligt system synes jeg selv, så det var kun fordi jeg skulle ift. eksamenskrav 

HBT: så I har alle tre ladet jer inspirere af noget og re-didaktiseret det så det passer til? 

Stud: ja, men vi har også haft god tid, for det er kun 12 timer om ugen, så det er dovent ikke at gøre 

det 

HBT: ja, fordi det var mit næste spørgsmål, nu har I gjort sådan, men hvordan forestiller I jer det 

bliver i det nye job? Vil der være en forskel i jeres arbejde med materialet? 

Stud: det er jo vores praktik, men hvor er det lidt tid at undervise, inden jeg startede her havde jeg 

26 timer om ugen, så det føles meget lidt i praktikken. I praksis forventer jeg, at nu hvor jeg er 

studerende så er Liv og Religion et lorte system, men når jeg først bliver færdig så kommer man jo 

nok til at køre nogle af de der temaer mindre reflekteret igennem jeg vil ikke kunne forestille mig 

andet, for hvis man har 26 timer om ugen og især i de små fag, der er 250 elever der skal ha 

karakter og det er november og man har kun kendt dem i kort tid, så er der bare mange ting der 

fylder og så vil det være relevant, det gode ved dansk, du har de semantiske læremidler som du 

bruger hvor i kristendom og historie også lidt i samf men hvor du netop der har du ikke semantiske 

læremidler på samme måde – det er meget lidt tilgængeligt og det samme gælder for historie og 
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samfundsfag, det kræver en vis forhåndsforståelse og så er lærebogssystemerne et rigtig godt 

alternativ det er jo ikke, der er aldrig nogen af os der bare har kørt en lærervejledning igennem 

slavisk, det forventer jeg heller ikke men man kommer nok til at bruge det mere end i praktikkerne. 

HBT: hvad tænker I andre? 

Stud: man vil nok være lidt mindre stolt altså fordi jeg tror godt at man kan altså jeg forventer at 

man bliver inspireret af lærebogssystemer fordi man netop kan sige, det er en god ide og så har man 

en retningsline, jeg skal igennem de her ting jeg vil nok bare gøre det på en anden måde, altså der er 

mange gode ting ved at man ikke altid skal opfinde den dybe tallerken og at man har nogle ideer 

som man så kan vælge at bruge og sidde og modulere lidt med, hvad man vil det kan man ligeså 

godt udnytte, uden at det skal være sådan, at her har I en bog og så følge den slavisk…det kommer 

nok også an på hvad det er for et fag… jeg kommer nok også til at bruge dem mere end man regner 

med, ikke fordi man skal bruge dem 100 procent men for at blive inspireret til hvordan man kan 

arbejde med forskellige emner. 

HBT: de er både gode som inspiration og så møder man et virkelighedspres – den kombination gør 

jo man anvender dem mere end i praktikken 

Stud: jeg fik også at vide i praktikken, det var rigtig godt det jeg fandt på men man laver alt selv og 

det er ikke så realistisk for når man kommer ud vil man ikke kunne overskue det, det er lidt svært 

når der kun er 12 timer altså man vil gerne prøve en hel masse ting af og det er fint nok, men det er 

først når man kommer ud at man virkelig finder ud af hvordan man vil arbejde og at man er nødt til 

at inddrage dem, ja man har simpelthen ikke tid 

HBT: hvad tænker I med kun 12 timer, ku I tænke jer at det var tættere på virkeligheden el er det 

godt at man har luften til at være mere kreativ og opfindsom? 

Stud: ja det er rigtig godt at man har det, men man finder så også ud af når man sidder der så kan 

man godt tænke at jeg vil gerne arbejde med det emne, findes det derude…det er ikke fordi det skal 

være helt mit eget, jeg vil også gerne se hvordan andre har grebet det an, for at blive inspireret…det 

har jeg glemt 

HBT: så det har været en fordel med tiden og 12 timer? 

Stud: måske gerne ha haft mere undervejs…praktikken bliver et lille stykke tid hvor man bare skal 

undersøge noget tid…men det ville være fedt hvis de blev mere løbende at man var ude en gang om 

ugen, det var rart om man kunne koble det mere sammen med praksis, jeg tror bare de havde givet 

meget hvis man løbende fik lov til at komme ud  

Stud: det gode ved kun at ha 12 timer er at man har tid til at lave noget selv så man ikke bare tar et 

system, så finder man jo ikke ud af at der er en anden side af det, man kan godt selv, så ved du 

heller ikke, at det er en mulighed og at man kan finde ud af det 

Stud: somme tider så synes jeg også det er værd at bemærke, man bliver hurtigere til at tænke 

kreativt. Det der med at didaktisere et eller andet, det er jo altså hold op hvor jeg blevet meget 

hurtigere til det og så er de jo fedt hvor 12 timer kan virke som mange timer så virker set som 

ingenting på fjerde år. Det har været den generelle opfattelse blandt medstuderende herude, vi er 

blevet meget hurtigere til at være kreative om det og så er det fedt at man har fået tiden til det nu. 

HBT: er det fordi man har fået tilegnet sig kompetencen i at didaktisere? 
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Stud: det vil jeg mene 

Stud: enig, men det har jeg ikke tænkt på før, men jo man mærker en forskel og man er meget mere 

rustet nu, jeg tror det sker ubevidst 

HBT: så når man sidder som her og skal reflektere, så dukker det op? 

Stud: ja, jeg føler mig rustet på trods af manglende praksis, men selvfølgelig har man fået meget 

med i de praktikker man har haft… 

Stud: jeg tænker også, at det har ligeså meget at gøre med at man er gået fra at være 3 til 1 for når 

man er 3 (taler videre om praktikken) 

Aalborg gruppeinterview#1 

HBT: oplever I en forskel på den måde man taler om læremidler i praktikken eller her på stedet? 

Stud: det kommer lidt an på hvem du har som praktiklærer egentlig øh du kommer ind i en 8. klasse 

med historie…ja vi kører det her så får jeg stukket Hit med historien og den har vi så gennemgået 

hvor jeg godt ved, der er bare mange fejl og mangler og så den har hun vant til at køre de sidste ti år 

jamen så ved jeg at jeg er nødt til at supplere med noget andet og så synes jeg at det jeg har lært 

herude, det ved jeg allerede fra start af der skal suppleres med noget andet i Hit med historien . hvis 

nu jeg havde haft en derude der bare sagde vi har det her til rådighed så må du selv om det, så havde 

jeg jo også kigget nogle flere igennem fra start af jeg ved ikke om du kan følge mig… den var hun 

glad for…og så også den der med, at du skal jo ikke ud at opfinde den dybe tallerken, det har du 

ikke tid til og det er også rigtigt og det ved de jo, så allerede der lægger de låg på en på ene eller 

anden måde … ved at sige la vær-agtigt. 

HBT: hvad siger I andre? 

Stud: jeg tænker lidt som Eva siger, når man så kommer ud i folkeskolen, så forholder de sig måske 

ikke så kritisk til undervisningsmaterialerne som vi bliver bedt om herude fordi det måske bare er 

det de har eller det de altid har gjort eller sådan, der er måske ikke så meget…herude bliver vi også 

præsenteret for det for at forholde os kritisk til det og det tænker jeg ikke nødvendigvis de gør. De 

går bare i gang fra side 1 og så er det sådan lidt at man tænker har I overhovedet overvejet om det 

her det er godt eller skidt… 

Stud: og der er ikke penge til andet, så det er bare det her vi har… 

Stud: det kommer også an på den lærer der er derude er det en ung eller gammel lærer…de 

griner…ældre lærere har tit den der holdning med at nu har jeg kørt det her system de sidste 10 år 

og det har virket fint og det bliver jeg ved med de næste 10 år og det er tit den holdning man 

kommer ud for. F.eks. i min sidste praktik da havde jeg en 8. klasse og jeg får så at vide at de har 

Matematik-tak , så tænker jeg fint nok og så kigger jeg den lidt igennem , de siger du kan bare 

vælge det kapitel du gerne vil ha, vi har været igennem det og det …ok…så vælger jeg et kapitel og 

siger det er det her jeg gerne vil ha om men tager også rigtig meget med udover bogen 

hjemmelavede opgaver og så siger han pludselig til mig ja, altså du har jo garanteret oplevet at det 

kræver rigtig lang tid det der med at gå ud og lave noget selv for at supplere bogen, ja det gør det jo 

altså…hvor jeg også godt kunne føle på eleverne at han bare kører bogen…så..så jeg håber også lidt 

at det for nogle af dem godt kan være en øjenåbner når der kommer en praktikant ud der begynder 

at lave noget helt andet og det var også helt ekstremt min praktik på efterskolen hvor der også var 



Side 47 af 97 
 

en lærer der kørte slavisk efter bogen hvor jeg brugte faktisk overhovedet ikke bogen og det er 

sådan de siger til mig, eleverne siger i evalueringen bagefter at de synes det har været rigtig rart at 

jeg …de var simpelthen så glade for at jeg havde gjort noget andet udover bogen, og der sad 

læreren også til stede , så jeg tænkte også , jeg håber du lytter efter…fordi det var han rigtig rigt 

slem til  

HBT: så lidt mere kritisk stillingtagen her end I oplever ude i praktikken? 

Stud: ja  

HBT: men også forskel på…I siger  unge og gamle lærere derude? 

Stud: ja men så…jeg synes heller ikke det er sort og hvidt for jeg tror også der er nogle lærere med 

undervisningssystem der formår at gøre noget rigtig godt det kommer også rigtig meget an på hvem 

man er som lærer og hvordan man får det formidlet videre ud til eleverne for jeg tror egentlig godt i 

princippet hvis det er et godt undervisningssystem man så kan følge det slavisk og så lave en god 

undervisning hvis man er engageret i det man laver og sætter sig ind i det og formår at få det her 

over til eleverne på en god og gavnlig måde, det tror jeg godt at man kan men hvis man bare sætter 

sig ned og tænker åhr så skal de ha lært et eller andet og så starter på side 1 og man er uengageret så 

tror jeg det er lige meget om man havde alt sit eget eller tog en bog, så blev det jo aldrig godt  

Stud: man får også tit at vide at og specielt også nogle af dem som jeg kender som har fået arbejde 

her efter sommer, de siger også jamen jeg starter bare med at følge bogen for der er så meget når 

man lige kommer ud som nyuddannet lærer, så man kan ikke overskue at gøre som man lidt gør i 

praktik at der kommer man bare til at følge bogen det ved jeg ikke, men det har jeg tit hørt 

Stud: alle griner ja det har vi tit hørt fra dem der er blevet færdige som lærer og min egen bedre 

halvdel der nu kører på 2. år, man er bare presset og man er meget presset, og det er noget andet end 

når man er ude i praktik, da vi var ude nu i vores sidste praktik – 9 praktiktimer, når vi skal ud og ha 

en fuldtidsstilling så hedder det 25 undervisningslektioner om ugen hvor man står for det hele selv , 

uro forældresamtaler, forældremøder hvad der ellers  er man bliver bare presset på en anden måde 

så jeg tror at jeg er godt klar over at jeg også vil forfalde til at bruge et eller andet præfabrikeret som 

jeg synes fungerer godt nok fordi at … 

HBT: man skal overleve… 

Stud: ja lidt jeg tror at de første par år er overlevelse og få lært at sætte tingene i systemer og finde 

ud af hvad man skal bruge sin energi på  

Stud: efter 5 år er man ved at kunne overleve derude alle griner  

Aalborg gruppeinterview#2 

HBT: Oplever I forskel på måden man taler om midlerne på i praktikken og her på uddannelsen? 

Holdningerne til dem? 

Stud: jeg oplever i hvert fald en forskel, fordi hvis det er her så kan man netop sætte sig sådan lidt 

op over det og så analysere det virkeligt i forhold til fag-syn og om der er nogle for eksempel 

uheldige holdninger eller et eller andet i et kristendoms materiale der kommer til udtryk, derfor bør 

man måske ikke bruge det osv osv. Men lærerne ude i folkeskolen de kigger efter andre ting, sådan 

som jeg oplever det, altså er det her noget der appellerer til eleverne for eksempel, synes jeg det er 
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godt, virker det i praksis – virker det er selvfølgelig også problematisk at snakke om (underforstået 

på uddannelsen) men det er jo det de vil vide, om det er noget der appellerer til elever, og om det er 

noget de synes personligt der er godt at bruge, og så hører jeg ikke at de snakker om diverse 

kategorier og succeskriterier som de bedømmer efter, for og sådan virkelig at godkende den, jeg tror 

ikke de sidder og analyserer sig frem til, jeg tror de kigger på layout, de kigger på billeder, og de 

kigger på indholdsemnerne, er det noget der kan appellerer til eleverne på nogen som helst måde. 

Stud: ja det er rigtig, og måske også det materialet egentlig består af, specielt lige i tiden hvor det er 

IT der bare egentlig helst skal inkluderes i undervisning ikke. Altså hvis det er et materiale hvor der 

også er IT side så tro jeg også at man vil vælge det frem for noget hvor det ikke inddrages 

overhovedet fordi det netop vil appellere til eleverne  

Stud: men også den gang vi sad, der havde de sådan en 300siders bog fuldstændig hvor der ingen 

billeder var i men de siger så, at hvis du sidder med den så fagligt er den da kanon og god, så er det 

fint nok, at du også laver en bog der er fuld af billeder, men så kan det også være at billederne, at 

det virker overflødigt, så det er også med at finde en balance, jeg vil hellere ha at det er kanon god 

materiale og så altså… gøre det spændende, bare ikke sidde og læse i det men så bruge det på en 

anden måde og man så skal kopiere det ind med billeder på til eleverne hvis det er det der fanger 

HBT: Fortæller om undersøgelse af EVA om hvordan lærere vælger midler. Kan I følge det eller 

tænker I det anderledes? 

Stud: altså nu er vi jo nyuddannede og vi kommer herfra, hvor vi har brugt fælles mål rigtig meget 

og vi har lige fået at vide, i dag faktisk til det møde vi var til, at rigtig mange skoler slet ikke 

inddrager fælles mål, så jeg tror måske også det har noget at gøre med det, at man har svært ved at 

finde det fagfaglige syn i det og gå ind og analysere det, hvis det er sådan, at man ikke har styr på 

fælles mål, så for vores vedkommende, da tror jeg måske i hvert fald som nyuddannede lærere, at 

der vil vi måske veje den del lidt højere end garvede lærere der har været der i 10, 15, 20 år måske 

egentlig ville gøre. 

Stud: jeg tror også, at jeg ville kopiere mere, hvis du finder en god bog med alle de ting du skal 

igennem altså indholdet det er vigtig og godt, så vil jeg hellere bruge den og så simpelthen supplere 

fordi jeg måske tænker naj… ved du hvad så står der sådan en tekst her til 4. klasse det er måske 

sådan lidt… men så kan man supplere ud fra den, det tror jeg er nemmere end selv at skulle ud og 

finde det, hvis bare emnerne de er gode nok. Men jeg tror, at jeg vil være meget tilbøjelig til at 

supplere det altså så det bliver lidt mere fagligt 

HBT: nu nævner du at der er forskel på hvordan lærerne forholder sig til fælles mål og hvordan I 

gør det. Er det så også jeres indtryk at lærerne ude på skolen er mere positive eller negative stillet 

overfor de her systemer end I oplever jeres undervisere her? I siger der er en forskel i om de 

forholder sig til det praktiske eller teoretiske niveau. Er der så også en forskel i deres holdning til 

midlerne? 

Stud: umiddelbart så tror jeg faktisk, at de er meget entusiastiske for det derude, fordi at der er også 

mange lærere, der underviser i nogle fag som de slet ikke er linjefags uddannet til, og det oplevede 

jeg i praktikken , jeg har haft nogle praktiklærere som der ikke en gang er linjefags uddannet i de 

fag jeg er ude i, og så tror jeg for deres vedkommende, at undervisnings vejledning er utrolig rart at 

ha og et fast materiale at holde sig til. Hvor jeg tror, at hvis man er uddannet i det linjefag man 

underviser i så har man en lettere tilbøjelighed til at være kritisk overfor det og måske gå ud selv og 

finde noget supplerende som Laura hun også siger 
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Stud: der findes rigtig gode systemer i dag hvis du står lidt, også når du er nyuddannet i det 

allerførste stykke tid hvor du bare tænker…(øh)… så selvfølgelig er det brugbart men der er også 

bare meget af det, der ikke er fornyet derude  

Stud: da jeg kom ud i praktik…det var så der jeg også gik i skole selv…og det er ikke så forfærdelig 

mange år siden jeg selv gik derfra ik’osse? Der kom de da også med det ene materiale efter det 

andet … havde vi også det her dengang du gik her? Ja det havde vi.  Så kan det godt være I snart 

skulle skifte det…Og det bliver stadig brugt… 

Stud: i forhold til det der med, at er der et materiale så kan man rigtig godt, når man kommer ud i 

nogle fag man ikke har på forhånd, så har jeg selv prøvet for nyligt at være ude i et fag som jeg ikke 

har og der havde jeg faktisk rigtig svært ved at finde undervisningsmaterialet, det er jo lige præcis 

sådan en situation man måske har brug for en god støtte, men det kunne jeg bare ikke finde og det 

der var, det var jeg slet ikke faglig nok dygtig til at bruge…jamen jeg kunne godt vurdere at det 

måske kunne være ok hvis man kunne alle de ting som det pågav at man skulle men det var jeg 

ikke. Jeg var ikke faglig dygtig nok til at udføre de ting som undervisningsmaterialet lagde op til så 

jeg var nødt til at finde alt muligt andet og netop gøre faktisk det som man bedre kan gøre i en 

situation når man er faglig dygtig , det var jeg næsten tvunget til at gøre på det fordi jeg ikke kunne 

finde en hel masse andet 

00:24:25:6 

Stud: (fortsat) så det er ikke altid tilstrækkeligt og det kan være at man er funderet i en eller anden 

faglig tradition end det som,  nu var det N/T, og jeg har dansk, der er faktisk mange modsætninger 

der ik osse, jeg er ikke typen der lige går ud og sætter mig til at lave forsøg med eleverne allerede, 

fordi jeg ikke har overblik over hvordan man gør sådan noget…der var ikke rigtig noget 

undervisningsmateriale jeg følte der kunne hjælpe mig  

HBT: fordi det krævede faglig kompetence? 

Stud: ja på forhånd. 

HBT: når I har arbejdet her på stedet så kan jeg høre at I siger at I har forholdt jer kritisk…gode 

nogle ift fælles mål …en kritisk stillingtagen…og I har kigget på fejl og mangler …er det så sådan 

at I har arbejdet med hvordan kunne man så, når man kommer ud til en skole der har det 

system…hvordan kan man konstruktivt forbedre systemet og supplere systemet, har I arbejdet med 

det? en ting er at forholde sig kritisk men også konstruktivt til det? Hvordan kunne man gøre det til 

et godt system 

Stud: Vi havde vurderet hvilket system, der var mest brugbart, og da vi så havde fundet frem til det 

,så har jeg så været så heldig, at det sjovt nok har været det materiale de har haft rundt omkring de 

steder jeg så har været efterfølgende, og det har været det samme materiale jeg er stødt på i dansk i 

hvert fald hele vejen igennem, og det synes jeg egentlig også er ganske udmærket, men man kan jo 

godt ha lyst til at prøve ting af når man er i praktik, og det tror jeg bare man har gjort de her år hvor 

man har haft mulighed for at gøre det, uden det har haft, hvad kan man sige, de store konsekvenser 

fordi du er der i en periode et sted og det er der du skal prøve dine ting af, også i forhold til hvis du 

arbejder med undervisningsmaterialet går du ind og vurderer, kan jeg supplere det her selv på en 

eller anden måde, og hvis det måske ikke altid er lige sjovt for eleverne, ”læs i bogen og så går de 

over i arbejdsbogen”, måske ville de gerne arbejde mere kreativt, måske at det der en klasse der har 

brug for at arbejde mere kreativt for at de måske lærer, så går man jo selv ind og måske snakker 
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med de andre i teamet om hvordan kan man gøre det ik, men jeg tror hele tiden man går ind man 

støtter sig til materialet og følger nogle emner samtidig med at man selv går ind og supplerer med 

hvad der er bedst for den enkelte i klassen 

HBT: og det at supplere, det tror jeg du har ret i, er det noget du har fået tilegnet dig her på stedet? 

Altså at I har lært at supplere. 

Stud: det har vi gjort gennem en didaktisk vinkel på faget, tror jeg, hvor man går ind og siger 

hvordan kan man undervise det og det, det kan man gøre ud fra et undervisningsmateriale men man 

kan også gøre det ud fra nogle andre metoder og strukturer. Generelt nogle værktøjer som vi som vi 

får tilegnet os løbende inden for de forskellige fag og mange af de metoder og strukturer vi får 

færdigheder i her på stedet kan man jo godt bruge i nogle af de andre fag man også har, det har jeg i 

hvert fald oplevet, at der er mange ting som du kan bruge i historie men som du også kan bruge i 

kristendom , selvfølgelig ikke et fagligt emne men mere metoderne for at får eleverne til at lære 

Stud: nu for eksempel i min sidste praktik i historie da brugte jeg slet ikke undervisningsmateriale 

der da fandt jeg en bog?? hvor der stod at den passede til 5. klassetrin og så lavede jeg så for 

eksempel??? opgaver fordi jeg tænkte, også for at udfordre lidt den der, læs de her to sider, 

arbejdsbog side 24 passer dertil ik, men det kræver også mere helt sikkert 

HBT: og det kræver at man lærer; hvad gør man så for ikke at køre den… 

Stud: som vikar er det nemmere at sige læse side 24 arbejdsbog side 30 hertil så skal jeg egentlig 

ikke forklare så meget så ved de egentlig godt  

HBT: Om litteraturen om systemerne, der viser to lejre/modsatrettede holdninger. Hvordan har I 

oplevet de holdninger? og hvorhenne? 

Stud: jeg har i hvert fald, altså her på 4. årgang det var første gang jeg brugte 

undervisningsmateriale som der var lavet i dansk ellers så har jeg alle de andre år… 

00:29:37:8 

…lavet selv opgaver og alle sådan nogle ting for det jeg ville undervise i det synes jeg ikke jeg 

kunne finde noget der var godt nok, ganske enkelt, og så synes jeg bare det blev mere personligt og 

jeg var mere med i processen når jeg vidste, at jeg lavede det selv og så havde jeg så en praktiklærer 

på 3, årgang, som ikke er medlem af den lejr, der nærmest aldrig nogensinde rører et 

undervisningssystem  han har sig selv med i alt og han har så også klæbehjerne på den måde, at han 

kan huske alt, og han ved enormt mange ting så han har også det faglige overblik til at gøre det, 

hvor han har også udskolingen hvor der måske ikke er den samme  mængde af pædagogiske 

problemstillinger som der kan være i indskolingen, altså så er det i hvert fald af en andet 

karakter…jeg ved bar hvor meget de kræver en i indskolingen og man skal hjælpe dem med tusind 

andre ting og så er det måske rart nok at ha noget at støtte sig op ad selvom man selvfølgelig skal 

være i stand til at supplere og være kritisk og så videre, men der har jeg i hvert fald stærkt oplevet 

den lejr, og jeg tror måske også han har haft påvirket mig lidt,  men jeg ved ikke, hvad jeg ellers er 

blevet påvirket fra, altså hvad er grunden til, at jeg ikke lige sådan tog fat i et 

undervisningsmateriale, det forstår jeg egentlig ikke når jeg sådan lige tænker på det bagudvendt, 

men så når jeg tænker nærmere over det så bliver vi tit opfordret til selv at lave nogle opgaver til 

nogle elever og så er det måske meget naturligt… 
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HBT: hvis I er blevet opfordret til det i dansk, hvordan har I så arbejdet med hvordan man kan gøre 

det? 

Stud: jamen så har vi arbejdet fagdidaktisk med det altså sat os ind både i det fagfaglig og 

fagdidaktikken for faget og så forsøgt at få en eller anden konstrueret opgave, nu skal du forestille 

dig det her er 6. klase de skal ha om det og det. Hvordan vil du håndtere det, altså hvad vil du 

inddrage sådan nogle ting , når man har den indgangsvinkel så tror jeg bare sådan helt naturligt selv 

kommer til at tænke jamen det er da mg der skal stille de her opgaver, det er da mig der skal designe 

til den klasse jeg nu forestiller mig jeg skal stå overfor  

HBT: så det er cases der gør at I kan prøve det af og forestille jer situationen,  

Stud: ja på en måde og så stod jeg så i den her situation på 4. år i praktik at jeg kunne bare ikke 

finde på noget, jeg vidste udmærket hvilke faglige ting jeg havde lyst til at undersøge sådan for året 

jeg vidste bare ikke hvad for et emne jeg ville undervise i for det faglige jeg ville undersøge det 

kunne være på en hvilken som helst ide men jeg havde bare ikke en ide til et emne  men så var det 

at jeg begyndte at søge i nogle undervisningsmaterialer der kunne støtte mig, så det var første gang 

jeg tænkte.  

HBT: hvordan har I andre oplevet det i jeres praktikker? 

00: 32:25:7 

Stud: Jeg har brugt undervisningsmateriale hver gang tror jeg til alle fag jeg har været ude i 

undtagen musik og idræt, der har jeg været på første år, men ellers så har jeg støttet mig til dem men 

så har jeg også selv suppleret altså fundet nogle supplerende tekster eller selv hvis nogle elever har 

læst en tekst eller et eller andet sat nogle spørgsmål op de skulle reflektere over, hvis ikke jeg har 

syntes, at de spørgsmål, der måske var lagt på teksten i forvejen var uddybende nok. I de små 

klasser, da er det sådan noget med, at man måske går ind og vælger, hvis det er de helt små klasser, 

der er nogle svære ord i en tekst som materialet måske ikke lige lægger op til at man tager op, hvor 

man så egentlig selv går ind, men det kommer meget an på, hvordan man strukturerer sin 

undervisning for jeg har også været ude som vikar, hvor jeg har været vikar for en lærer, der gør 

tingene meget struktureret, for de små klasser de har brug for, at det er det samme, der sker hver 

time og ikke ændrer måden man gør det på, så er det det man gør, også som vikar, og det kommer 

også meget an på, hvad for en skole man er på, tror jeg, hvordan normen er på den skole 

HBT: har du mødt folk fra de to lejre eller midt imellem? 

Stud: ikke så voldsomt i hvert fald, jeg tror det er mest midt imellem grundlæggende. Altså mine 

praktiklærere, de har syntes, det var fint, at jeg lavede noget andet, de har også syntes det var fint, at 

jeg ville prøve noget andet udover undervisningsmaterialet, nu har jeg været ude i historie her i år, 

hvor jeg gerne vil arbejde med brug af digitale medier i historieundervisningen men fordi jeg ikke 

kendte klasserne på forhånd valgte jeg at sige, jeg kører det som de er bekendte med de første 3 

uger, og det var deres undervisningsmateriale, jeg kørte det system de første 3 uger for at lære 

klasserne at kende, og bagefter har jeg brugt mit eget som jeg selv lavede, men det er så også fordi 

jeg selv skal erfare nogle ting og observere nogle ting ifm min bachelor, så derfor valgte jeg at gøre 

det på den måde. 

HBT: hvad siger du? 
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Stud: Jeg synes de er en stor hjælp, men jeg vil aldrig…jeg synes også det der er sjovt ved at være 

lærer er at man udvikler sig hele tiden. Jeg vil aldrig kunne køre et undervisningsmateriale hver 

gang hver dag læs 14 arbejdsbog s 15, jeg vil altid udvikle det også fordi, det er det jeg synes er 

sjovt og så har man måske en side om vikingetiden og herregud det kan man da ikke lave på en 

side, så det er også det der udfordrer os i arbejdet, at så skal man ud og supplere det, altså måske 

lave det overlængere tid. 

HBT: ja, og det at skulle supplere sådan et system, det føler du dig kompetent til efter du har haft 

didaktiske refleksioner omkring det? 

Stud: i de mindre klasser i hvert fald, og så er det sjovt…ikke i de helt små, for der er det tit ”I læser 

s 14 i Nisserne i Ådalen” 

Stud: men det er også forskelligt fra fag til fag 

Stud: i historie der har jeg sjældent oplevet, at der er noget arbejdsmateriale til, det skal man selv 

lave eller man skal selv finde ud af, hvad vil jeg bruge det her til, det har jeg oplevet de gange jeg 

har været i praktik, men af og til …det er de emner vi skal igennem, så kan jeg  ikke træde forkert, 

fordi så har jeg fulgt alle de emner, der er i materialet, som skolen har 

HBT: tror I nu som I siger nu er I grønne …når I nu er færdige om lidt med en klasse med 25 

elever, tror I at I har et andet syn på de her materialer når I står derude ene lærer med 25 elever? 

Stud: ja det tror jeg godt, jeg tror, at vi har også tiden til det heroppe, tiden til at planlægge en 

praktikperiode som der jo egentlig ikke er særlig lang i forvejen , de er jo egentlig ret korte de 

perioder vi er i praktik i, det er også det som jeg nævnte tidligere, det er der man kan få afprøvet en 

masse ting, jeg tror realiteten er, at når vi er derude, så tror jeg, at man i højere grad bliver nødt til at 

sige, jamen i det her fag, der bliver jeg simpelthen nødt til at bruge det der er,  for jeg har 

simpelthen ikke tid og overskud til selv at skal lave…og har  måske heller ikke kompetencerne, 

altså man tør måske heller ikke træde så meget ud af det, du ved hvis du følger det, så gør du det 

Stud: jeg tror ikke du har tiden til det, jeg tror simpelthen man bliver nødt til at starte i det små, og 

så jo flere erfaringer man får, så vil det måske være, at man i højere grad begynder at kigge lidt 

udover det faste materiale, jeg tror altid man vil kunne gå ind og bruge undervisningsmetoder som 

materialet ikke lægger op til for at supplere, men jeg tror ikke .. jeg tror aldrig jeg kunne finde på at 

lave mit helt eget undervisningsmateriale, så tror jeg måske også, så vidt jeg husker det fra min 

egen skoletid, så var det måske også mest i de store klasser altså i udskolingen, at vi egentlig fik 

smidt det væk og egentlig fik nogle tekster fra vores undervisere og så fik sådan en analyse model  

Stud: nemmere med tekster til udskoling, oftere systemer i indskoling 

Stud: Og så i historie og i kristendom, da tror jeg, de kører materialer hele vejen igennem, men de 

kan godt tage nogle afbræk  

HBT: det vil altid være forskelligt 

Stud: det kommer virkelig også an på hvad for en klasse man sidder med, fordi det sidste halve år 

knap og nap ,der har jeg altså været ude i en situation, hvor jeg har fuld tid, hvor jeg har haft klasser 

i en masse fag som jeg ikke har, og der har man altså bare brug for at ha den støtte (der er i 

systemerne) fordi det er en støtte at man står med …bare det ikke bliver en hovedpude...og der har 

jeg været i den situation, hvor jeg ikke har haft tid til ligesom, det er dejligt man har når man skal i 
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praktik, uha man kan rigtig detailplanlægge og sådan nogle ting, og så er der ingenting der går efter 

det alligevel , her har det i hvert fald været en støtte, men samtidig må jeg indse, at jeg er nødt til at 

supplere, og det har jeg været nødt il i stort set alle fag uanset om det har været fag jeg havde eller 

ej 

Stud: det er også det, der er spændende, synes jeg, når man så finder overskuddet til det, det er det 

der er svært tit, men så er det  

Stud: det kommer ikke kun til at handle om overskud eller æv, det kører også lidt i cirkel, hvis det 

fungerer godt med klassen, det man gør, så får man også automatisk lidt overskud ud af det, men 

kører man bare et bogsystem, og det ikke fungerer, så sidder man altså lidt fast, så er man nødt til 

selvom man ikke har overskuddet, så er man nødt til at prøve og se om man kan gøre det anderledes 

eller finde noget andet for man kan synes det er nok så godt, også sådan et bogssystem, og der er 

garanteret også sådan gode emner i det  

Stud: det er mere inspiration jeg tænker…den er god  

Stud: ja, den er rigtig god, det er den, for de skal selv finde og man kan jo ikke sidde og opfinde alt 

det selv, så det er vildt rart at få ideer og inspiration  

Stud: det er også så heldigt, at der er rigtig mange hjemmesider indenfor hvert fag, hvor man kan gå 

ind og hente inspiration, hvis det er man gerne vil supplere selv, men jeg tror i dansk, det er nok 

mest i dansk man holder sig til det der system hvert fald, for man ved, at eleverne skal lære at læse 

og de skal lære bogstaverne og altså hvordan de udtales og så videre, da er man nødt til at køre i en 

retning et eller andet sted, selvfølgelig, der kan man ikke tage for mange…det tror jeg ikke man gør 

det er nok mere tilgængeligt i de mindre fag som for eksempel N/T, historie, kristendom og 

samfundsfag, at man måske går meget udover, eller måske finder sit eget og tager nogle emner, 

hvor eleverne måske også selv kan være med 

HBT: nu har I arbejdet meget med dem, er I blevet anbefalet at bruge dem når I kommer ud? Eller 

ikke? 

Stud: af min praktiklærer er jeg blevet anbefalet at bruge dem, fordi det der med, at du er helt ny og 

der er så mange ting der blokerer/fungerer? i dit hoved, du skal ikke gå ud og opfinde den dybe 

tallerken det er faktisk ret godt meget af det materiale du kan finde derude  

HBT; hvad med jeres undervisere her? 

Stud: jamen der tro jeg faktisk meget at det er den holdning, at det skal suppleres, det er inspiration 

men det skal suppleres  

Stud: ja det tror jeg 

 

5. afsnit: Monofagligt og polyfagligt (forskerforskel) 
 

Odense gruppeinterview#1 

HBT: og det lyder også konstruktivt på den måde og det er det I har oplevet. Jeg tænker på, det at 

kunne det, det handler både om faglig viden og en pæd/didaktisk refleksion om evaluering, 
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differentiering osv., så man skal trække på begge områder, derfor tænker jeg samarbejde som 

positivt – har I samarbejdet med linjefag-praktik-pæd fag ifm læremidler? (forklarer) 

Stud: jeg har ikke oplevet det , tror jeg ikke. Altså, vi havde 0,1 forløbet, hvor vi selv skulle prøve 

at udvikle et, det var et pædagogisk forløb, hvor vi arbejdede sammen med matematik tror jeg på 

andet år hvor der var lidt samspil, men det var også et forløb der var sat i verden til at støtte 

matematikken pædagogisk, så det har ikke været sådan et af de andre linjefag, det har ikke været 

sådan at mens vi havde pædagogik snakkede pædagogiklæreren sammen med matematiklæreren og 

snakkede om hvad vi lavede sådan at det føltes som om de fagene spillede sammen – sådan har det 

overhovedet ikke været – hverken med bogsystemer eller noget som helst andet  

HBT: Ok alle griner 

Stud: jamen i billedkunst, der har vi desværre ikke været i praktikskoler, det har været en 

samarbejdsskole, man så har fundet, så det er en fast skoleklasse, men der har vi så selv skulle som 

studerende på billedkunstholdet skulle arbejde med, det har været noget animation vi selv har 

skullet prøve det på os selv, hvor vi selv skulle udarbejde det og så ud og undervise elever i det, så 

der synes jeg der har været, men ellers ikke  

HBT: ikke med lærebogssystem som sådan? 

Stud: nej, ikke hvad jeg lige kan… 

HBT: Kunne I se det som en mulighed, eller hvad tænker I om tanken om tværfaglighed? 

Stud: Det ved jeg ikke, mit største (?) har været mange af de pædagogiske fag har været langt væk 

fra de faglige fag altså også langt væk fra, man kan ikke sige undervisning eller skole, men det har 

været meget selvstændigt, så de skulle i hvert fald tilpasse sig meget og stor kommunikation med 

lærere fra de andre fag hvis det skulle lade sig gøre  

HBT: er det også din oplevelse? 

Stud: ja, det synes jeg. det har været meget teori og ja meget anderledes  

Stud: sådan selvstændige kurser, altså de har været sådan helt fragmenterede de fagfaglige fag og de 

pædagogiske fag  

HBT: uddyb? 

00:28:45:01 

Stud: jamen i pædagogik for eksempel har der været meget fokus på øh både en del af 

specialundervisningen men også skolehjem samarbejde, mere det overordnede for skolen, der kunne 

det jo være interessant, ja at gå ind og tage fat i nogle af linjefagene arbejde med pædagogiske 

tilgange men det er ikke noget jeg mindes at ha oplevet meget af 

HBT:  (Om treklangen…problemerne der…forklarer) Karsten du havde helt særligt kryds i AD, kan 

du prøve igen sådan lige at fortælle lidt om hvordan det foregik, for det var trods alt i de 

pædagogiske fag? 

Stud: det har mest været hvor vi skulle se på, jeg tror det var i forbindelse med at planlægge noget 

undervisning så skulle vi se på sådan et forløb man havde brugt før selv – et eller andet man har 
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lavet en gang evt. fra praktikken- og så prøve at tage det frem igen og så prøve at lægge noget teori 

ned over det man har lavet og på den måde har man så snakket om de bøger der har været anvendt, 

men der har ikke sådan været fokus på læremidlet, men på et tidligere forløb man havde lavet. 

Altså, hvordan du havde tænkt det før og så prøver du en ny planlægningsmodel. Fokus var ikke på 

læremidler, det var mest ”I skal bruge noget I har brugt før og så var læremidler med på den måde 

og man kunne snakke om dem men det var ikke et målrettet fokus eller hvad man skal sige 

HBT: I føler I har tilegnet jer redidaktiserings-kompetencen (uddyber). Hvor, I hvilke fag har I 

tilegnet jer disse kompetencer? Så I kan redidaktisere materialer? 

Stud: der vil jeg helt klart sige dansk, fordi der var meget fokus på det, så det er der, så de ting vi 

arbejdede med i det her læremiddel modul, det var ting jeg havde berørt før, det var mere den 

entreprenante del, der gik hen og var forholdsvis ny ift. læreruddannelsen, så det har været dansk 

helt sikkert vi har været meget inde omkring, det har også været to undervisere, der har haft meget 

fokus på det selv, så jeg tror også det kommer an på hvilke underviser, der er i fagene 

HBT: er det din oplevelse også, at det er underviser, der er afgørende? 

Stud: helt bestemt, helt bestemt – det er jo hvordan de planlægger vi skal lære noget som sådan 

styrer det, jeg vil sige jeg har også mest haft det i matematik, hvor det sådan har …så har vi 

sideløbende haft noget om rumfang og noget med tosprogede børn som så mundede ud i man skulle 

lave et forløb, der passede på begge ting ikke, så der har du jo  været nødt til at være kritisk med 

hensyn til tosprogede børn lige præcis på det her faglige område, så på den måde har man så lavet 

støtteopgaver til et læremiddel eller set på hvilke svære begreber der var, og hvordan man skulle 

arbejde videre med dem, så det har sådan , der har været et didaktisk fokus der har kørt sideløbende 

med et fagligt fokus, der sådan har givet de kritiske briller 

Odense gruppeinterview#2 

HBT: Om den nyuddannedes situation…bruger dem, derfor vigtigt at ha arbejdet med dem på 

uddannelsen. Spørger ind til tværfagligheden - Monofagligt/polyfagligt? 

Stud: det er kun hvis jeg selv har skabt det, altså vi har jo i samfundsfag arbejdet med vores lærers 

eget kreerede bog der, og det er så klart, at den har jeg fået lidt kendskab til, så da jeg så skulle i 

praktik så tænkte jeg, at det kunne være, at jeg lige skulle kigge, hvad der står, hvad der er af 

opgaver omkring det emne jeg skal undervise i så det ….men det er ikke noget, der er blevet 

snakket sammen om herfra og i praktikskolen, det samarbejde eksisterer slet ikke  

Stud: nej!! Det er sådan en ting der generelt er, det er netop der den store kontrast – synes jeg, er 

hvor lidt samtale der er, altså mine dansklærere var endda dygtige for de fik sagt sådan hov, nu 

finder vi ud af hvor det er, nu skal vi ha jer ud, men der på andet år, for det var en 

partnerskabsskole, så der skulle vi ud igen, hver andet år, der var der lige en af dem, de var også lidt 

unge, jeg ved ikke om det havde noget med det at gøre, men der var en, der sagde, det kunne godt 

være, at vi skulle bruge dem i forhold til et smartboard kursus, så da begyndte det at være et lille 

samarbejde som gjorde, at vi havde lidt mere kontakt til skolen, for ellers så er der simpelthen intet 

snak, føler jeg ikke, og heller ikke til praktikkontoret, der er ingenting. Praktik er en ting, en verden 

for sig og så er der resten af studiet og når du kommer her tilbage, så kan din lærer godt spørge, 

hvordan er det så gået og så dykker vi ned i lidt af det der er foregået, men ellers så ikke 

HBT: har I praktikbesøg? 
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Stud: jo, det havde jeg på 3. årgang 

HBT: har I 3-partssamtaler ? 

Stud: nej, det har vi ikke, det er noget som også er blevet taget op nu i studenterforsamleingen, altså 

som et ønske fra mange studerende, at det simpelthen er et krav, at underviseren herude kommer ud 

på skolerne og besøger en 

Stud: også i forhold til læreren, ens praktiklærer sammen, for der er mange der har praktikbesøg, 

tænker jeg, som os studerende og lærere herfra, men det kunne da være rigtig godt, hvis læreren fra 

skolen kunne være en del af det 

Stud: altså, jeg har prøvet på mit 3. årsbesøg, hvor min engelsklærer kom ud, da sad læreren med - 

min praktiklærer – da sad vi mig og min partner og de to vi sad sammen. Først sad hun med, 

hvorefter den undervisning der var blevet observeret af min underviser herfra stedet, og så sad vi og 

snakkede lidt om det, og min underviser gik lidt til praktiklæreren for at høre hende, hvad 

baggrunden var, hvad hun havde fortalt os og efterfølgende gik praktiklæreren så til time og så sad 

vi så ½ time mere og snakkede , men det er også det eneste. Og i dansk, der oplevede jeg, der var 

min 0,1 lærer, min pædagogiske lærer på de første år der kom ud, og det var mere i forhold til min 

årsopgave 

Stud: jeg oplevede det en gang 

Stud: da kom han ud, men det var også meget specielt, og jeg tror heller ikke det var meningen, 

fandt vi ud af bagefter, men da kom han ud, så der fik jeg lige sådan lidt ekstra, hvordan går det, 

men … det eneste jeg oplevede var tværtimod, at min engelsklærer så ville prøve at snuse lidt til, 

hvordan min praktiklærer førte engelskundervisning 

Stud: det synes jeg bestemt burde indføres 

Stud: og det snakkede vi også om 

00:40:17:04 

Stud: vi havde det på historie og min historiepraktiklærer på skolen hun var måske – jeg ved ikke – 

man kalder det sådan lidt gammel skole, lidt ligeglad faktisk, og hun satte bare film på, altså hvis de 

havde om 2. verdenskrig så så de Flammen og citronen og så vidste de alt om anden verdenskrig og 

modstandsbevægelsen, og sådan i den stil, og det altså, der ville jeg da ønske, at jeg havde haft min, 

altså at man kunne ha den der sparring omkring ting, og måske også i forhold til læremidlerne, at 

fordi vi kommer jo som studerende og er praktikanter, og det vil sige, altså at vi er jo et eller andet 

sted under dem, der er lærere normalt, så det kan godt være svært at sig fra og sige, det her 

lærebogssystem vil jeg faktisk ikke bruge, for jeg synes det er noget lort, altså det gør man jo ikke, 

og det ville jeg da ønske, at der var bedre samarbejde, men det vil man jo ønske altid, og det er jo på 

alle punkter i forhold til praktikskoler  

HBT: Jeg tænker jo, at læremidler som I bruger netop er til at tage med tilbage på studiet, men det 

kunne være en måde at samarbejde så man i det mindste havde refleksioner begge steder fra? 

Stud: altså, det er ikke noget jeg har oplevet meget af, men det kan godt være at jeg har haft en 

lærer herude, efter en praktik har spurgt, nå men hvad for et …har I brugt et lærebogssystem, det 
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spørgsmål har jeg da nok haft men …en enkelt gang eller to, men det er ikke noget  der bliver 

praktiseret på samme måde, det er det ikke 

Stud: men det er i hvert fald en ting, som jeg synes personligt kunne ha været fint, for jeg prøvede, 

der med engelsk, men det er så netop, som du sagde, jeg oplevede jo, at jeg blev fastlåst sidste år til, 

at jeg vi skulle tale dansk til vores elever i engelskundervisningen, og det er en af de ting vi helst 

ikke må gøre, og jeg som kommende engelsklærer vil gøre alt for ikke at gøre det, altså fagter, stå 

og danse, og det lykkedes mig jo også efter min enepraktik sidste år, hvor hun ikke var der, hvor jeg 

sagde, nu prøver vi, hvor det lykkedes for mig, men da kom min engelskunderviser, og det var jo 

egentlig det sparringen gik ud på, men det er jo ikke så meget lærebogssystemer, men da jeg så kom 

tilbage, da spurgte hun os, hvad det egentlig var det var for et system vi brugte, og da brugte jeg så 

det der Speak Up, og det eneste min underviser hun gjorde det var (hun trækker på skulderene og 

sukker dybt) og sådan rullede med øjnene …åh gud, for hun er meget imod lærebogssystemer, men 

derfra, hvor vi nemlig snakkede om bagefter, at der kunne det ha været rart hvis vi lige havde taget, 

hvad for nogle systemer blev de forskellige præsenteret for, for der var jo en grund til, at hun gjorde 

sådan, og jeg tænkte, jeg oplevede jo, at jeg fik det til at fungere, og fik egentlig også positiv 

respons for det og fra skolen , jeg var derude igen i år og fik at vide fra de lærere, at vi havde givet 

dem noget, og det vi havde lavet og sagt var super godt supplement til det. Da kunne det bare have 

været rart at høre, hvad det var der gjorde, at hun rullede øjne af det, for netop at få at vide… 

HBT: fordi man tænker, når der er så mange forskellige holdninger, så er det med at få dem i spil. 

Stud: jeg tænker det må da også være givende for folkeskolen, hvis man vælger at være en 

praktikskole og ha praktikanter er det vel fordi man egentlig godt kan li det her med at få nogle nye 

input, som de jo sir vi ofte kommer med, og så tænker jeg i stedet for i bund og grund, bare propper 

os ned i deres lærebogssystem-kasser så burde de umiddelbart være åbne for at få nogle andre 

holdninger eller synspunkter omkring det ud, så jeg kunne forestille mig, det kun ville gøre 

folkeskolen og for den sags skyld vores uddannelse bedre, hvis der var et større samarbejde 

omkring det  

00:43:47:01 

Stud: Men altså det er så også med når man kommer ud som praktikant, at man så prøver, at 

ligesom også selv at opsøge, hvorfor siger I det om læremidler, for det gjorde vi egentlig ikke så 

meget, men jeg kan bare huske, at vi valgte nemlig noget i samfundsfag, hvor de skulle læse lidt om 

terror organisationer og sådan noget…forskellige baggrund for dem og så siger underviseren, jamen 

den bog bruger jeg ikke, for jeg synes der er alt for mange billeder, nå okay, og så tænkte jeg ikke 

mere over det , vi har valgt det og så har hun valgt noget andet materiale også nogle videoer og 

sådan noget, men egentlig er det en underlig kommentar som man måske burde ha spurgt lidt mere 

ind til, hvorfor gør du ikke det osv men… 

Stud: hvor jeg tænker, at når man kommer ud og er kollegaer, at man måske vil sparre lidt mere om 

tingene, det er da mit håb 

Stud: men igen så synes jeg, at det har meget at sige med ressourcerne, nu var jeg på en efterskole i 

år og på en alm folkeskole sidste år, og der er bare forskel, det er der virkelig, på ressourcerne altså, 

der er ikke sparet på noget på efterskolen, selvfølgelig har de også nogle grænser, men der er der 

meget større mulighed for at bruge, jamen alverdens ting og sager, hvor når man er en almindelig 

folkeskole; der er et system og så kan jeg måske selv tage ind på CFU, eller hvad det hedder, og 
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selv se om jeg kan finde noget jeg kan supplere op med, altså jeg synes det har meget at gøre med, 

hvad for nogle ressourcer der er specielt i forhold til en fysisk lærebog 

Stud: det er der, nu har jeg været på friskolen i to år og på folkeskolen de første to år, så jeg har 

været to steder, og det er også vanvittigt, den forskel der er altså, det er helt utroligt, i forhold til 

underviseren. Jeg ved ikke om selve børnene, jo lidt, men det er ikke sådan … Bogsystems-mæssigt 

kan man godt mærke, at på friskolen, der har de lidt mere, der er også gjort nogle flere overvejelser, 

var min oplevelse, omkring de systemer de så har købt ind, og der var allerede gjort overvejelser, nu 

var jeg også i en 8. klasse, og der var de i gang med at købe ind, de havde lige købt til 9. og 7. , så 

nu var 8. og 6. næste tur, det var sådan meget, skal vi købe i det samme system eller er der noget 

andet, men også fordi de har pengene til at forny det 

Stud: det tror jeg nogen gange er en forudsætning eller antagelse, jeg ved det ikke , jeg tror ikke 

engang de vil rigtig tænke på det ude i folkeskolen, der vil de vel købe det samme system i 

udskolingen for eksempel. 

Stud: jeg ved det ikke  

Stud: min oplevelse har i hvert fald været, nu friskolen havde Blue Cat, som er det jeg selv havde 

haft da jeg havde engelsk, for nu er det lige det fag jeg havde med at gøre, hvor jeg sagde, at det var 

jo håbløst forældet, og den folkeskole jeg var på, deres det var på samme niveau som Blue Cat, hvor 

jeg også tænkte hold nu op, der er godt nok meget der skal til, men som lærerne siger, der er bare 

ikke økonomi til det og når vi køber et nyt så køber vi det nyeste, der har fået gode anmeldelser, og 

så skal det holde de næste 20 år – sådan er det bare, det er virkeligheden , så det er også derfor med 

de lærebogssystemer, jeg har det sådan lidt, at hvis vi kommer ud og arbejder på en folkeskole, så 

ved man også, bare med det samme okay , det er i hvert fald min holdning, fordi det er også, det er 

jo det jeg også er blevet lært her på stedet, så får jeg min sag for, selvfølgelig er det noget af det, der 

virker, der er en grund til, at det er blevet lavet, hvorfor skolen købte det system, men jeg føler også, 

at vi skal forberede os på, at det er 15 år gammelt 

Stud: så er der måske også mange ting der ikke virker længere. 

 

HBT: I har tillært jer læremiddelkompetencer…I har lært meget i linjefag…hvad med de 

pædagogiske fag. Ingen af jer har krydset af at I har arbejdet med dem der? 

Stud: det er faktisk lidt sjovt nu, hvor man får snakket lidt om det, fordi det er …du spurgte før om 

det var den faglige del vi vurderede på eller om det var den pædagogisk-didaktiske del, og det har vi 

egentlig gjort lidt begge dele, men i pædagogiske fag har vi aldrig nogensinde taget læremidler frem 

og egentlig sagt, hvordan er det her inkluderende, eller hvordan er det her differentierende, det 

synes jeg faktisk er ret sjovt, det har jeg ikke tænkt over før nu, men det har vi ikke 

Stud: jeg tænker vores pædagogiske fag her på stedet er meget teoretiske, altså vores undervisning 

er meget teoretisk, det er i hvert fald min oplevelse  

HBT: tænker du på undervisning i teorier? 

Stud: ja, altså når jeg har psykologi så starter vi med behaviorismen og kommer over i 

kognitivismen og vi kører Vygotsky og Piaget, og man skal helst kunne dem, der har været meget 

fokus på, at du skulle kunne remse alle de her teorier af sig og så først året efter – jeg havde 

psykologi på 2. andet – så det var først da jeg startede på mit engelsk på 3. år og så…jo  har vi lært 
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om zonen for nærmeste udvikling og nu kan vi begynde at bruge det, så hele mit år og sådan var det 

også med pædagogik, jamen så går vi i gang og så begynder vi…hvad har vi fra psykologi og hvad 

er det nu for nogle fagtermer vi har fra KLM, og så begynder vi så stille og roligt at kunne bruge 

dem og bygger videre oven på med nye, så det var faktisk først her med AD mit fjerde år, her hvor 

han siger, jamen nu har I sådan set lært de fagtermer I skal lære så kan vi begynde at diskutere dem 

og udvide  dem lidt, men jeg synes meget det har været teori indenfor hele det her pædagogiske 

område, så vi hele tiden skulle lære de her fagvurderinger, hvor vi nogle gange har siddet på mine to 

hold og snakket lidt om at nogle gange så tænker man ja okay, men når man kommer ud, man 

bruger dem til eksamen og man begynder at lære at bruge dem, men når man kommer ud og sidder 

på lærerværelset, så har jeg ikke tænkt mig at bruge dem sådan…jamen det er ham i 1700 og 

hvidkål, der sagde det, men det har været meget af det min undervisning har været her 

Stud: og det er jo heller ikke det vi bruger til at analysere læremidler med, altså jeg sidder jo ikke og 

tænker når jeg læser et eller andet kapitel om noget, sådan sidder og tænker, nå ja men det kan jeg 

godt se, der er godt nok lige noget Piaget inde over her, altså det er jo ikke på den måde jeg sidder 

og tænker, det her må være noget med hvordan …det er noget med personlighedsdannelse i stedet 

for, måske det faglige altså det er jo ikke den måde jeg analyserer dem på , der har du faktisk ret i, 

at man måske kunne gøre det lidt mere fagligt, selvfølgelig har man da tænkt 

undervisningsdifferentiering vil jeg da sige , har vi oplevet flere gange 

00.50:20:08 

Stud: At måden vi kigger på, det der den måde, men det er ikke blevet gjort i selve fagene, det er 

ikke sådan at nu har vi snakket om undervisningsdifferentiering hvad så med at se på et 

lærebogssystem hvordan gør det det det har jeg ikke oplevet i nogen af de fag  

Stud: det har vi heller ikke. 

HBT: har I koblet emner sammen med klassesæt? 

Stud: nej overhovedet ikke og jeg vil sige sådan når jeg tænker tilbage her på ad så kan det egentlig 

godt undre mig lidt, når vi nu har snakket om didaktiske modeller og Hiim og Hippe og ting og 

sager altså planlægning også er undervisning, hvorfor at det egentlig ikke har været en del af det. 

Stud: ja det ville måske også for mig ha gjort det lidt mere gennemskueligt, for jeg får at vide hele 

tiden, at jeg er for pædagogisk og det er fordi jeg ikke rigtig…vi har jo aldrig nået til den del 

”hvordan” og det kunne man egentlig godt ha brugt, som du siger med didaktiske modeller og så 

videre, men så få det ned på et lavpraktisk niveau og sige, jamen hvordan analyserer du så et 

lærebogssystem ud fra en eller andet didaktisk model, altså hvad er det, der bliver fokuseret på, 

hvordan får man alle elementer med ind i det her  

Stud: det er som om … de fleste af de fag jeg har haft, der har været forskellige modudler lagt ind 

som emner, som man skulle igennem, og det femte modul har ofte været fagdidaktik, og det er så 

der det er lagt. Det femte modul som oftest lægges ind over de fire har varetaget den del, og så har 

de pædagogiske fag ikke haft noget med det at gøre , så det er meget del op 

HBT: er det også sådan I andre har oplevet fagdidaktikken? 

Stud: ja  

Stud: ja det har ligget i linjefagene og ikke 
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HBT: har det været et selvstændigt modul 

Stud: det står i studieordningen, men det er aldrig blevet betragtet som et selvstændigt modul, det er 

altid blevet lagt oveni hvert modul som en lille delting, som skal være med hele tiden agtigt 

Stud: det er meget meget forskelligt fra fag til fag, hvordan det didaktiske har været, ingen tvivl om 

det. Men de ting jeg har lært i psykologi, i pædagogik og i ad, dem har jeg også selv skullet lægge 

over på mine linjefag. Jeg synes ikke alle linjefag har været lige gode til at opfylde den der 

pædagogiske-didaktiske del, men har mere været fokuseret på det faglige, så der er ingen tvivl om, 

at det faktisk undrer mig lidt, at der ikke er en større sammenkobling mellem det, altså ift. f.eks. 

lærebogssystemer, at man ikke har brugt det også i de pædagogiske fag, når man nu også bruger det 

i linjefagene  

Stud: jeg vil sige at 0,1 som jo er det vi har på 1. og 2.  år, det er der, hvor jeg har været tættest på, 

vi har ikke prøvet at sidde med et system, men der havde vi, det var så også underviseren selv der 

havde udviklet en bog til det sammen med en anden 0,1 lærer her på stedet, og gennem den havde 

vi netop det, som du sagde om undervisningsdifferentiering, men det er så en case, der var i bogen, 

bogen var bygget op med cases, det vil sige observationer fra det virkelige liv, der var med, hvor vi 

så fik at vide, at den måde som læreren her undervisningsdifferentierer på er det og ved at bruge en 

tekst som hun selv har skrevet om, men vi fik ikke lov til selv at sidde med et system, men det er 

ligesom igen det der teoretiske, jeg synes meget der har været fokus på eksamen et eller andet sted , 

og det er det samme her i ad  

Stud: ja, sådan lidt name-drop agtigt 

Stud:ja 

Stud: vi skal kunne en masse personers teori, men jeg vil sige, at jeg synes stadigvæk, at det har 

været koblet på folkeskolen og vi skal ud og undervise, men ja det har du nok ret i, der har ikke 

været sådan noget lavpraktisk element, hvor vi ligesom, nu tager vi fat, jo måske nogle cases, hvor 

man kan sige ok her bliver der lidt undervisningsdifferentieret eller her mangler der 

undervisningsdifferentiering, men sådan at tage fat i et lærebogssystem på den måde og gå ind og 

se, altså noget der er så normalt at bruge i folkeskolen, det har vi ikke gjort 

Stud: jeg føler også på samme måde, at vi har selv os studerende skulle sidde i vores undervisning 

og sådan sige, det er så her vi kommer ind på, hvor vi skal bruge den teori vi har samlet os i de 

pædagogiske fag og selv prøve at trække det over, jeg synes det er sjældent, at vores underviser selv 

decideret har lagt op til det , det er kommet fra os studerende og det er klart så tager de den så op, så 

det er meget i linjefagene det foregår, fordi vi så også tager vores viden fra de pædagogiske fag og 

hiver ind for at få det didaktiske ind 

HBT: (Henviser til de studerendes udtryk:I hiver selv viden ind) Har I temaer el strukturer der 

hjælper jeg med at konstruere viden fra et fag til et andet? Får I hjælp til koblingen af treklangen? 

Stud: måske, jeg tænker at 0,1 faget, det var det, der gjorde, hvor vi lærte fra starten hele det der syn 

med, hvordan man så udvikler et (bogsystem) undervisningsforløb, og hvordan undervisningen 

foregår og så fik vi at vide, at det er det vi skal ha med de modeller vi havde der fra 

refleksionsmodellen og smittemodellen, hvis vi går ind med sådan nogle lavpraktiske modeller, det 

er dem vi ligesom er blevet sat ind i i det fag, eller det blev jeg… 

00:56:14:00 
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…og det er så dem jeg har kørt bagefter, som gør, at hver gang jeg er blevet præsenteret for noget 

nyt bl.a. i engelsk hvor vi arbejder med en praktisk-musisk dimension med drama, og så sige hvad 

er det egentlig det griber fat i, og det er så gennem de, fordi jeg har dem i baghovedet – mål, 

middel, indhold alle de der forskellige punkter så den – ubevidst er det jo den jeg bruger oppe i mit 

hoved, og så er det den vej igennem jeg trækker ind og siger, hvordan får vi så denne her tæt på 

zonen for nærmeste udvikling for de her, nu er det meget mellemtrinnet og indskolingen jeg har 

haft, og hvad gør vi så, vil vi gerne bruge den her tekst men den er for svær, hvordan sørger vi for at 

opretholde det engelske  

HBT: så hele den didaktiske refleksion som man vænner sig til at tænke med har I lært i de 

pædagogiske fag og forsøger at anvende i jeres linjefag? 

Stud: ja, der er så nogle linjefag, der er bedre til at trække det ind 

HBT: hvad er forskellen, hvad gør de der, hvor det går godt, og der hvor det ikke gør? 

Stud: jamen altså, i forhold til 0.1, det havde vi jo sammen med vores linjefagsklasse, det vil sige, vi 

havde alle sammen det samme linjefag, hvor jeg for eksempel i ad i år har siddet i en klasse med en 

blanding af samf og mat og spe pæd, altså en blanding af alle mulige linjefag, og så er det jo svært 

at tage udgangspunkt i et , men igen meget forskelligt. I samfundsfag i år for mig har det ikke været 

specielt didaktisk, når vi har spurgt ind til, jamen så har det jo været sådan noget med, at vi selv har 

skulle spørge ind til…jamen kan vi bruge…hvordan gør vi det … det didaktiske  skal vi tage hiim 

og hippes ind, eller hvad skal vi, og der har vi selv skulle tage ud og læse meget i fælles mål om 

hvad der står der, hvor jeg i historie sidste år, alle ting vi lærte sådan rent vidensmæssigt – 

2.verdenskrig el chr den 4. eller hvad ved jeg, det blev taget op i en sammenhæng, hvordan 

underviser du i det, altså vi lærte ikke om noget, vi ikke snakkede om, hvordan du ville undervise i 

det, når du kom ud, og hvad man kan bruge af undervisningsmidler, hvad man kan bruge af alle 

mulige ting, og det har været en kæmpe omvæltning for mig, hvor jeg sidder og skal til eksamen 

lige om lidt, og tænker  jeg aner ikke noget didaktisk om det, for det er ikke det vi har fokus på i 

samfundsfag, og det er ligesom, der har jeg rigtigt skulle bruge mine egne kompetencer fra 

psykologi, pædagogik og ad, og nu har jeg også skrevet bachelor i samfundsfag, så det har specielt 

været der jeg har skulle trække det ind, hvor der så i nogle fag er meget meget større fokus på det 

didaktiske 

HBT: hvad er forskellen på når I arbejder fagdidaktisk og når I ikke gør? 

Stud: altså min personlige…at jeg er ikke den stærkeste rent samfundsfaglig el historiefagligt, jeg 

ved ikke alt om, hvad der er skete, og det er nødvendigvis heller ikke noget, der interesserer mig af 

alle ting, men til gengæld ved jeg, at det jeg interesserer mig for det er, hvordan jeg underviser i det, 

hvordan jeg formidler det og så er det egentlig lige meget om jeg ved noget om det, da jeg var i 

praktik sidste år skulle jeg undervise om den kolde krig…jo, man ved da nogenlunde, hvad det 

handler om , men da blev jeg bare nødt til at sætte mig ned og læse, ok hvad er det så det handler 

om og hvad er det så jeg skal formidle ud til eleverne, og da har jeg jo måtte bruge mine 

psykologiske, pædagogske almen didaktiske – de kompetencer til at få det ud, så for mig er det 

vigtigste det pædagogiske også i forhold til bogssystemer osv. hvad kan jeg bruge det til i forhold 

til, at eleverne skal lære noget, så kan det der står der egentlig være lidt irrelevant 

HBT: hvad tænker I om det? 
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Stud: jeg vil også sige i forhold til min egen undervisning, der hvor jeg har fået mest ud af det- både 

i dansk og engelsk – det er når vi netop har draget det fagdidaktiske ind i det, og det er ikke hele 

tiden, for jeg har det sådan, at nogen gange, hvor vi ikke har haft det i et modul, så er jeg gået derfra 

nogle gange og så op til eksamen og så her til slut bliver jeg nødt til at sige til min underviser, at nu 

har jeg behov for, at vi lige snakker om det for ellers så kan jeg mærke, så er det min hjerne 

selekterer det fra, for det kan jeg ikke bruge, for hvis jeg ikke selv kan knække koden til, hvordan 

jeg skal bruge det, så har jeg behov for at se det, for ellers så ved jeg med mig selv, at hvis jeg ikke 

allerede har gennemtænkt, hvordan det kan bruges i praksis, så kommer jeg ikke til at bruge det, og 

det synes jeg er en skam et eller andet sted fordi jeg allerede her fra start gerne vil kunne ha så bred 

en vifte af muligheder som overhovedet mulig. 

Stud: det er meget det samme både i matematik og samfundsfag, jeg tænker, vi skal vide en hel 

masse om baggrunden for det vi underviser i, men det er jo ikke det vi underviser i, derfor skal man 

jo stadigvæk ha den der … fagdidaktiske tilgang til, hvorfor skal jeg så vide det her, hvorfor skal 

jeg vide, at i matematik baggrund for plus og minus faktisk er en hel masse. Man kan så sige, at lige 

inde for samfundsfag, herude hvis man snakker læreruddannelse, så har det meget at gøre med 

underviserne og deres tilgang, så synes jeg egentlig ikke det virker som om, at der er den der store 

paraply…sådan her gør vi, jeg synes de er meget individualister, og det tænker jeg, når vi kommer 

ud i skolen, så er det jo ikke sådan vi skal være, vi skal prøve at finde ud af skolens værdigrundlag 

og ligesom være…selvfølgelig skal vi undervise på vores måde og ha vores fagsyn, men man må 

stadigvæk gå ud fra, at man går ind for skolens værdigrundlag osv. Herude er det lidt som om, at 

hvert fag har deres eget værdigrundlag, hvordan gør vi… 

HBT: i forhold til hvor meget fagdidaktik de inddrager – er det det du tænker? 

Stud: ja, fordi jeg tænker også, at det er et problem, at underviseren kommer ind første dag og siger, 

at faget ikke har nogen fagdidaktik, så bliver man en lille  smule nervøs, men igen det synes, der er 

meget forskel på det  

HBT: og I to nikker for det har I også oplevet?  

To stud: Ja 

01:02:33:8 

Stud: specielt for mig der havde historie først og samfundsfag bagefter – og det tror jeg også jeg kan 

forestille mig er i andre fag – altså komme fra et fag, der er så fagdidaktisk, og bare lærer, altså der 

kan man jo man lærer jo inde for et eller andet emne, at være eksemplarisk, at sådan her kan du 

undervise i alle mulige historiske begivenheder, hvor i samfundsfag blev det et spørgsmål om, hvem 

der kunne mest samfundsfagligt, hvem vidste mest om nogle partiers holdning eller international 

politik, eller hvad ved jeg, og der synes jeg, det vigtigste er, at man kan undervise i det, det kan 

være fuldstændig lige meget, at jeg ikke ved hvad FN er, for det kan jeg altid læse op på, 

selvfølgelig er det vigtigt, at man har grundlæggende viden, men det vigtigste er, at jeg kan 

undervise i det, og det synes jeg er et stort problem, at der er så stor forskel på fagene, som du siger 

hvert fag har sit eget værdigrundlag som de underviser ud fra , der er nogle der mener, at her skal 

man lægge mest vægt på det vidensmæssige og nogle der mener, at det skal være på det 

fagdidaktiske  

Stud: jeg synes også, det er ikke bare fagene, det er også underviserne, nu i engelsk har jeg, ligesom 

i dansk, to forskellige undervisere, jeg har endda i engelsk, den ene har jeg haft begge år og efter 
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mit 3. år, der blev jo ham jeg havde, hans kontrakt blev ikke fornyet, fordi vi klagede over ham, og 

nu har jeg haft en i år igen som faktisk også står på vippen til ikke at klare den heller, at få 

genforhandlet sin, og det er netop på grund af det der med, hvor forskellige de er, og det går jo ud 

over vores undervisning, og har også været et kæmpe problem som vi har brokket os meget over, 

hvor vi også på 4. år har stillet spørgsmål ved, jamen har I ikke netop pga. det her med didaktiske 

overvejelser, og det har været de to andres – de to mandliges problem – det har været det 

fagdidaktiske, det har været meget fagligt teoretisk baseret på engelsk, men som du siger, jeg kan 

det engelsk der skal til for at gå ud og undervise, hvad man til og med 9. skal kunne, det er ikke 

noget problem, det er klart vi bygger videre, det er også meget fint, at jeg kan op til et vist niveau 

men det nytter ikke noget, hvis jeg ikke kan undervise i det og det er der, hvor vi nogen gange føler 

lidt, jamen okay når du fortæller mig om alle de her tilgange til det… 

HBT: Man kan håbe det løftes med de nye undervisningsfag…  

Stud: jeg tænker også, at vi oplever det så forskelligt fordi stedet her lægger meget…altså det er 

meget frit for underviserne, hvordan de fører deres undervisning, det er i hvert fald min oplevelse. 

HBT: det tror jeg ikke egentlig kun er det her sted… 

Stud: jeg synes heller ikke det er nogen ulempe, jeg synes det er dejligt at man kan få lov til at ha så 

alsidige og forskellige undervisere, men der er bare nogle grundelementer, der burde være ens og 

det er jo f.eks. sådan noget som læremidler, burde man egentlig ikke ha det, altså burde man ikke 

bare en lille del af alle fag man har herude, burde det ikke være om læremidler, om det decideret er 

bogsystemer eller brugen af film som læremiddel, det er jo underordnet men det burde være en del 

af det , for det er jo det du skal ud i…altså læremidler det middel du skal bruge til at lære børnene 

noget, så det burde jo være noget grundlæggende for alle fag at gennemgå. 

HBT: om at man medierer sin undervisning via noget…derfor er midler vigtige ikke kun i 

praktikken  

Stud: der synes jeg mere… Altså, man får de overordnede rammer og modeller om, hvad vi skal 

overveje ifm. en god undervisning, hvad den så end lige er, ik? men da synes jeg vi får nogle 

redskaber til det, men det er mere at vurdere, hvad er skolens værdier og fælles mål, det har aldrig 

rigtig været læremidler som sådan  

Stud: ad er meget teoretisk baseret, her har du en teoretisk model, sådan her fungerer den, de her 

elementer skal du lægge vægt på, men vi tager ikke fat i noget konkret og siger okay …det er mit 

største problem med det fag, jeg har sådan siddet i et år nu og tænkt, mærkeligt at vi har det her fag, 

det er jo bare en gennemgang af, hvad jeg har lært de sidste 3 år, og nu står jeg og skal snart til at 

lave en eksamens opgave og er overhovedet ikke didaktisk jeg er teoretisk, og så kommer vi over i 

pædagogikken ikke, og der mangler jeg bare noget konkret ik, nu tager vi ned, jo vi får måske en 

case om det her problembarn i en klasse, hvordan håndterer vi det, men hvad med helt almindelig 

ting…et lærebogssystem altså det er altid nogle lidt ekstreme cases vi skal tage stilling til med den 

her adhd dreng som flipper helt ud i klassen, hvad gør man hvad for nogle redskaber skal man 

bruge, hvordan inddrager man resten af klassen og blablab men hvad nu med helt almindelige 

bogsystemer, hvordan bruger man dem, og hvordan kan man se hvordan de skal bruges, det mangler 

helt bestemt  

Stud: jeg vil sige det sådan, at det var så et nyt forsøg som min underviser har, hun skulle evaluere 

på det selv, vi lavede praktiske …undersøgelser hvor vi faktisk har sat fem undervisningsgange af 
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og så i grupper skulle gå ud og finde – ikke praktikskolen nødvendigvis – men skulle finde og 

observere noget og så komme tilbage og fremlægge det i almen didaktik, og der var der også nogle 

der tog rollespil op, så jeg tænker det er på en eller anden måde også et læremiddel af en slags men 

det er igen, det kommer ud fra vores egen interesse, hvad vi tager op, det er ikke så fast  

HBT: men man kunne forestille sig undervisningsdifferentiering som tema i almen didaktik, og så 

kunne man jo godt forestille sig, at man tog forskellige læremidler…hvilke indeholder 

differentiering og hvordan kan man differentiere når man kommer ud… 

01:09:47:60 

Stud: ja afhængig af klassetrin, jeg er jo specialiseret i udskolingen har kun haft med mellemtrinnet 

at gøre og helst også dem jeg gerne vil ud at arbejde med, hvor jeg jo i ad har oplevet, at vi har 

koncentreret os meget om indskolingen, 0. klasse, vi har snakket om skolestart og den her dreng i 1. 

klasse osv, så det er jo ligeså meget, men jeg er godt klar over, at det er noget jeg skal lære, men 

det, er jo ligeså meget noget anderledes for mig, så jeg har også tænkt at præsentere os for nogle 

forskellige læremidler bare snakke om hvordan man kan undervisningsdifferentiere, hvis man har 

de her fire, hvis man kun har de her fire til rådighed hvordan bruger man så en film eller et 

bogsystem osv osv ikke? Det har jeg i hvert fald manglet meget, og så kan det egentlig være lige 

meget for mig om det var matematik eller første klasse, det kunne man godt have brugt, altså som 

jeg siger gøre det lidt mere lavpraktisk i stedet for al det her teoretiske metarefleksion, det er 

muligvis noget vi nu engang skal kunne, og det er også fint, for det er noget vi skal gøre til 

eksamen, og vi skal også være et niveau over eleverne, det er jo derfor vi skal være lærere, men 

engang imellem bare lige tage det ned og lad det være lavpraktisk så vi alle sammen kan forstå, 

okay nu står vi i denne her situation, hvad gør vi 

Stud: jeg synes også meget det kunne ha været rart, for det jeg føler mit år med almen didaktik har 

gået ud på, og sådan set også pædagogik, det er at finde ud af hvilken type underviser jeg er, den 

tekniske eller den kritisk frigørende, eller hvordan man er, og der har jeg det sådan lidt, at det har 

faktisk været de 3 blokke hvor ligger du, hvor står du henne som underviser, så jeg synes meget min 

pædagogiske undervisning har gået ud på, at jeg skulle finde ud af, hvordan jeg er og være bevidst 

om hvilken type underviser jeg er, frem for det der…altså lad os få det lidt mere over på eleverne i 

stedet for end os 

HBT: (Om motivation som et psykologisk emne… ) 

Stud: lige præcis, men igen så har det været sådan nogle teoretiske, hvem siger, hvad om det 

Stud: jeg har faktisk skrevet på, min bachelor handler om motivation, hvor jeg har kørt et forsøg i to 

klasser med ydre og indre motivation, og altså det blev jo lige pludselig noget helt andet, når man 

fokuserer på det i praksis, fordi hvordan er det så man motiverer, når vi snakker om, at vi skal 

motivere, inddrage nysgerrighed og undren, de skal være medbestemmende og hele molevitten, 

hvordan gør man det for det kan man ikke i praksis på samme måde som man lærer det i bøgerne 

eller teoretisk her på stedet, så der er ikke nogen tvivl om, at det er jo netop det, der kunne være 

spændende at gå ind og arbejde med når man har om forskellige teorier, jamen så gå ind og tage fat, 

det behøver ikke kun være læremidler, men i det hele taget praktiske situationer, jamen hvordan gør 

du det så, for det er jo ligesom det som almen didaktik slutter af med, hvordan gør vi det så, og så 

sidder vi alle sammen bare …det har vi ikke prøvet endnu, alt det der teoretiske, nu skal vi pludselig 

pakke det ned, jamen hvordan gør man det så , det er ufatteligt svært  
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HBT: (Om problematikken i forskellen på det brede og snævre syn på didaktik) 

Stud: altså, jeg tænker også meget, hvad jeg har oplevet med mine undervisere både 

linjefagsmæssigt og pædagogisk, at det afhænger meget af om de faktisk har været ude i 

folkeskolen eller de ikke har…jamen jeg ved ikke om de nødvendigvis behøver at være 

folkeskolelærer uddannet, men der er så nogle, der har prøvet det der med at være ude og være ved 

eleverne, og hvordan at det fungerer i praksis, så de er klar over det skel der er mellem det 

teoretiske og det praktiske, hvorimod at så er der dem der er akademisk uddannede som ved en 

masse om dansk litteratur og hvordan man analyserer osv., men som ikke aner hvordan at det er at 

formidle til elever, og det gør altså en forskel, man kan jo lære noget af begge, så der er ikke noget 

der er bedre end andet, men der er bare nogle, der har haft fingrene i det og det gør altså en forskel 

De 2 andre nikker, de har også oplevet den forskel – meget tydeligt 

Stud: min pædagogik og ad lærer som er den samme person han har bl.a. været ude i folkeskolen og 

det er meget tydeligt på hans, men jeg tror måske, det der har gjort, at hans fokus er på, at han gerne 

vil ha, at vi finder ud af, hvem vi er som lærere. Jeg har så haft den luksus, at jeg i alle mine år har 

været sammen med mit linjefagshold, og det er også det hold jeg har haft de pædagogiske fag 

sammen med, så vi har kunnet fokusere på vores fag decideret 

Stud: men jeg føler helt sikkert også, at der er nogle af underviserne herude…det er ikke 

fordi…som du siger det er også godt, de er jo branddygtige, det er en af de ting jeg vil sige, er et 

stor plus på det her sted, det er, at de lærere man får smækket i hovedet de er dælme også 

kompetente, de er fagligt kompetente men det er så tydeligt at se nogle gange , altså det er det jeg 

synes, der er den store joke herude, din underviser står og egentlig underviser dig teoretisk i, 

hvordan du så skal undervise dine elever, nogle gange når vi ryger over i det didaktiske, men de gør 

lige præcis det de står og siger man ikke skal gøre… 

Stud: der er stor forskel på dem der har haft det i hænderne  

Stud: stor forskel på holdene/fagene… Nogle ved ikke hvem Kalfki er mens andre har haft ham 

rigtig meget… alternativet er en fælles læseplan og det er jeg heller ikke interesseret i ,men der er 

bare ikke megen snak mellem ens linjefag og de pædagogiske fag , kun med 0,1, men ellers er det 

svært at koble den pædagogiske lærer og den samfundsmæssige og historiske lærer sammen så de 

har haft en ide om hvad gør vi sammen om det her, med det samme hold. Altså, det synes jeg er et 

kæmpe problem, men det er måske også hele det der koncept med 3. og 4. årgang sammen på 

linjefagene  

Om forskellige linjefag og årgange der er sammen, hvilket de ikke mener gavner sammenkoblingen 

Stud: lærebøger er jo netop noget man kunne være fælles om, for der er jo lærebøger inde for stort 

set alle fag, så det kunne jo være et fælles element, så lige meget hvad, så kan vi snakke om det 

både fagligt og pædagogisk 

Silkeborg gruppeinterview#1 

HBT: Spørger ind til tværfagligheden - monofagligt eller polyfagligt? 

Stud: nej 
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Stud: altså jeg vil sige, hvis du ved du skal i praktik og du ved de arbejder med Trix i den klasse og 

du ved du skal ud at arbejde med Trix jamen når du så får stillet opgaven ”sammenlign to” så 

vælger du ofte et bogsystem du har kigget noget på i forbindelse med praktik men ellers så vil jeg 

også ligesom Mille sige nej. Det er meget isoleret i matematik  

HBT: man kunne jo forestille sig at man eksempelvis havde et tema i ad der hed differentiering og 

man så havde et lærebogssystem – matrix – og man så samarbejdede, men der har ikke været noget 

lignende? 

Stud: det er forskelligt, for da vi nu skulle til ad eksamen da var der rigtig mange af de lærere der er 

her på seminariet, der har den her med jamen det må ikke være fagdidaktik, du skal holde dig så 

alment didaktisk for det der det faget hedder. Vi har så været så heldige at vi har haft en lærer som 

ikke havde noget imod det så vi har snakket evaluering indenfor matematik mens jeg sad overordnet 

og snakkede og der er ingen tvivl om at når du sidder og snakker, det er ikke så meget pædagogik 

men ok jeg kan ikke lige huske pædagogik, det fag der, men inde under ad hver gang vi sad og 

snakkede om undervisningsdifferentiering eller om metoder så kom man jo med de praktiske 

erfaringer man har gjort sig i praktikken eller man sad og snakkede, jamen sådan her kan jeg 

undervisningsdifferentiere det gjorde vi sådan og sådan i de fag, nu var jeg så heldig at både i 

pædagogik og ad og naturteknik og matematik har jeg haft om evaluering, så jeg ved udmærket 

godt hvilke evalueringstyper der er bedst i de fag og hvilke der overhovedet bar ikke dur i det andet 

fag.  

Stud: om vi har arbejdet direkte med lærebogssystemer eller undervisningsmaterialer i form af 

klasesæt – nej. Ret klart nej. 

Stud: jeg har en oplevelse af at det bliver gjort i praksis fordi lige da jeg stoppede min 4. 

årgangspraktik da skulle de til deres næste emne og det var Grønland og da talte de om 

tværfagligheden…om systemerne … 

Silkeborg gruppeinterview#2 

HBT: De materialer I har bugt i praktikken, har i bearbejdet dem før eller efter her på stedet? 

Stud: Altså, jeg har arbejdet med dem i forbindelse med praktikrapporten efterfølgende, men det har 

været på eget initiativ altså det er ikke noget som har været en forventning, men det det er noget jeg 

føler man må forholde sig til i kraft af at man skal lave en reflekteret analyse af ens praktik. 

Stud: jeg er ikke blevet opfordret til det af læreren og har ikke gjort det, men det kunne da… 

Stud: hmm jeg tænker lidt i forholdt til lærebogsmidler, det er ikke så meget fordi jeg synes man 

skal ha prøvet at arbejde med dem i praktikken fordi det kunne vi jo vælge hvis vi ville, men når vi 

kun har fire år, så vil vi gerne prøve noget af som vi selv har skabt, men jeg tænker mere på at man 

arbejder med dem på klassen eller holdet fordi når det handler om at gå til noget på den der 

refleksive og analytiske baggrund, så er der jo heller ikke et facit, så er det meget mere interessant 

at ha sådan nogle diskussioner om hvorfor fungerer det hvorfor ikke. Hvornår kan det fungere og 

hvornår kan det ikke altså sådan nogle ting synes jeg er mere vigtige at man arbejder med så det 

bliver mere praksisorienteret når vi er her selv om det selvfølgelig handler om noget andet så det 

synes jeg godt man kunne få ind også når det handler om lærebogssystem.  

HBT: når I har arbejdet med læremidler her, har det så været fler-fagligt eller har det været centreret 

på et fag?  
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Stud: ja….Det havde ellers været ret relevant når man nu skulle ud som lærer for det er jo noget 

man arbejder med derude 

HBT: det er det jeg tænker på 

Stud: men det har jeg ikke – nej 

Stud: men der er mit indtryk også…er I på udskoling? Fordi jeg har et indtryk af at de indskolings 

lærere jeg snakker med de har brugt mange flere kræfter på lærebogsmaterialer end os der er 

specialiseret på udskolingen. Min søster er på dansk i indskolingen på et andet seminarium og jeg 

ved hun har brugt rigtig rigtig lang tid på at snakke lærebogsmaterialer og det ved jeg har fyldt 

rigtig meget i deres undervisning 

HBT: du er på indskoling, men genkender ikke det billede? 

Stud: jo, men det er også det jeg føler når jeg har været ude i praktikken, der var altid noget man 

skulle igennem det var svært at få noget andet .. 

HBT: men I har arbejdet mere med materialer her på stedet fordi I er i indskoling? 

Stud: ja, det må det være for vi havde dansk sammen – og hun har sagt ja og jeg har sagt nej, for vi 

lavede slet ikke noget der på andet år hvor det var udskoling 

Stud: (om hvordan de har arbejdet men ikke om læremidler) 

Stud: vi har skullet analysere et bestemt læremiddel og gå i dybden med det og mener også at vi 

skulle finde på et eller andet praksis som vi selv skulle finde på, vi har i hvert fald brugt et godt 

stykke tid på det – det troede jeg også I havde?  

HBT: det er måske forskellen på ind-udskoling? 

Stud: umiddelbart ved jeg ikke hvorfor… 

Stud: jeg tænker at noget af det i dansk også har noget at gøre med at der bare ikke er så meget 

didaktiseret materialer, altså der er mange lærervejledninger sådan til de semantiske størrelser igen, 

forskellige film og bøger mm,  men i praksis så er de der, så skal man ha 3 ugers forløb med film og 

så står der lige 1½ side på EMU, men man kan ikke bruge det til noget alligevel, det har heller ikke 

været sigtet, det er ikke lavet til et færdigt forløb. Jeg er glad for at vi ikke har brugt tid på det. 

Stud: ja men jeg tænker også på 1. år hvor mellemtrinnet var fokus, der synes jeg da heller ikke 

rigtig at vi blev introduceret til nogle lærebogssystemer. 

Stud: vi snakkede lidt om … om hvilke lærere de har haft…  

HBT: I har alle sammen krydset af, at I ikke er blevet introduceret for materialer i de pæd. fag, er 

der nogle af de fag, hvor man kunne forestille sig at det kunne være relevant? 

Stud: pædagogik men også didaktik 

Stud: ja, der er det næsten mest relevant med didaktik 

Stud: ja, didaktik, men jeg tror vi har snakket om lærebogssystemer som koncept, lige kort, men det 

er ikke noget vi har brugt tid på som sådan, jeg tror bare ordet er blevet nævnt 
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HBT: om 0,2 årsværk… Carlo forklarer de to andre om 0,2 

Stud: jeg husker det som om det lykkes rimeligt, men … det var første år, så det kan jeg ikke 

huske… 

HBT: kunne man forestille sig at de her læremidler var en del af indholdet i sådan en samkøring? 

Stud: ja men så skulle det ikke være på første år, fordi man er nok mere modtagelig når man har en 

vis viden… 

Stud: der er meget, der fylder på første år… 

Stud: rart med 0,2 på første år. Jeg har undervist før og hvis jeg synes der er noget der virkelig 

trækker tænder ud ved læreruddannelsen, så er det det her med den manglende praksisforståelse, 

altså det første aflevering i dansk var en bograpport og der var ikke noget lærerfagligt perspektiv i 

den og det er jo meget logisk men hold op hvor er det sygt når man har været ude og undervise før 

og egentlig bare gerne vil… 

00:33:01 

…være en bedre lærer, det virker simpelthen så fjollet at skulle sidde og forstå forskellige analyser 

teknikker osv når altså det ved jeg ikke hvordan I havde det, men det der med at kunne analysere en 

tekst freudiansk  det har vi brugt de sidste 30 år på uddannelsen. 

HBT: det er ikke så anvendelsesorienteret tænker du? 

Stud: jeg kan godt forstå, at man skal lære det,  men der er ikke noget praksis perspektiv over 

hovedet og det synes jeg da også…jeg er glad for at vores lærer ikke brugte længere tid på det, så 

havde det virkelig været fjollet fordi så mange undervisningstimer har vi jo i virkeligheden ikke. 

Stud: men jeg tror så også der er en forskel for jeg har ikke været ude før og prøvet at være vikar 

eller noget, så jeg har ikke så meget kendskab til hvordan det foregår sådan i praksis 

HBT: men oplever du så nu, hvor du har været gennem fire praktikker du tænker, at der er nogle 

ting her på stedet som på ene eller anden måde var fjollet at bruge tid på ? 

Stud: f.eks. i engelsk, det er to årig og inden fik vi at vide, at der er så og så meget vi skal nå og vi 

når ikke det hele, når de så remser op hvilke ting vi burde nå, og man så ser, hvad de vælger man 

skal fokusere på, der havde jeg nok valgt noget andet  

HBT: hvad ville du ha valgt til/fra? 

Stud: f.eks. så har vi først det der med …fremmedsprogsindlæring, når jeg kommer ud så skal jeg 

både ku tage fra 3. – 10, men vi har ingenting lært om fremmedsprogsindlæring og det synes jeg er 

en vigtig ting at kunne og det synes jeg er en vigtigt at kunne, for det handler jo om det hele vejen 

igennem , for i 9. kan alle jo ikke tale flydende…så sådan nogle ting vil jeg mere fokusere på for det 

første vi gjorde var at gå ind og arbejde med en film om hvordan man kunne arbejde med den , om 

den var undertekstet eller ej. Det havde jeg nok ikke valgt som det første, især når man har haft to år 

forinden fag der analyserer sådan nogle ting så er det måske ikke fordi vi mangler input på den 

måde, så man følte sig på bar bund når man skulle ud i praktik, altså det der 

virkelighedsnære…hvor langt er eleverne lige, hvordan kan vi ha engelsk uden at have engelsk så 

de får så de sidder og ikke forstår hvad man siger, og så grammatik for det skal vi jo også kunne 
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HBT: og det er jo et af uddannelsens kerneproblemer, I skal ku’ fagligheden og kunne formidle den 

i en kontekst, der hele tiden varierer fra dag til dag faktisk, fordi eleverne hele tiden forandrer sig. 

(Om treklangen) kan man via læremidler forsøge at koble de tre veje? 

Stud: det kunne man godt for der er flere perspektiver i det, da skal man netop overveje det både 

fagligt, pædagogisk  

Stud: altså du tænker, at man skal trække fag med ind i det? altså det man oplever i praktikken skal 

man tage med? 

HBT: ja. Forklarer med et materiale, hvordan man kan arbejde flerfagligt. 

Stud: det med at sætte det i en kontekst hjælper meget – altså klassen som kontekst 

Stud: det kunne egentlig være en fin ide men jeg synes egentlig vi har alle ..nej jeg ved ikke, jeg kan 

ikke rigtig huske hvad vi lærte i psykologi og pædagogik, men vi har som sådan beskæftiget os med 

de perspektiver i de pæd. Fag men måske bare ikke praktisk som læremidler, det synes jeg egentlig 

godt man ku, så længe man ikke kun snakker læremidler øhm…men det kunne være spændende ift 

pædagogik som jo altså nemt bliver et meget flyvsk fag, så ku det blive en både at gøre det mere 

jordnært, jeg ved ikke om man kan i psykologi for et eller andet sted er det slet ikke det det handler 

om, men man kunne måske godt ha det med som perspektiv, det kræver bare rimelig meget at man 

kun har pædagogik og ad sammen med andre fra ens hold men det gør de jo mere eller mindre i 

forvejen  

Aalborg gruppeinterview#1 

HBT: når I har arbejdet med materialer her…tværfagligt/monofagligt? 

Stud: nejnejnej. Jeg har oplevet det i fysik da vi havde faglæsning, det var sammen med biologi og 

geografi og 

HBT: så andre linjefag? 

Stud: ja andre linjefag var der inde over, hvor vi også havde nogle tværfaglige grupper, hvor vi sad 

og snakkede om men jeg synes ikke lige…det eneste der kom indover det var hvis man havde lavet 

et undervisningsforløb i psykologi, hvor jeg havde brugt et eksempel fra en lærebog…men det 

synes jeg heller ikke 

Stud: altså ikke på underviserniveau hvor de har gået sammen 

HBT: har I haft noget tværfagligt arbejde med læremidler mellem linjefag og praktik? 

Stud: kun i matematik da vi lavede en analyse, det var efter praktikken, hvor man som regel tog en 

bog man kunne vælge man havde haft i praktikken og så fortalte vi oplevelser om hvad vi så hver 

især havde haft og for eksempel også hvad man havde forrige år her og det var så for de store hvor 

vi havde et fællesforløb hvor vi også havde været ude i praktik og blev præsenteret for et bogsystem 

der trak vi nogle praktiske erfaringer ind, hvor vi for eksempel jeg havde de små de havde Sigma 

derude i praktikken hvor det er sådan der er man sådan rimelig enige på matematik holdet at det er 

ikke særlig godt så der var jeg inde og fortælle lidt om det, men jeg synes ikke der har været så 

meget forud for praktikken, det har været efterrationalisering af det.  

HBT: og du har…det har I ikke? 
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Stud: jo altså i dansk har jeg jo været rigtig heldig, vi har også lige som matematik holdet der hvor 

vi fik uddelt nogle undervisningsmaterialer i grupper og så analyserede vi dem og det jeg 

analyserede det var det jeg kom til at bruge i min næste praktik og det var rigtig fedt for så havde 

jeg også en ide om hvad jeg den gang havde sagt, hvad mangler det her materiale  

HBT: var det et held eller var det noget der var planlagt? 

Stud: det var det ikke for det vidste jeg ikke, det var så da jeg kom ud så havde de det bogsystem 

jeg lige havde lavet en grundig analyse af og så havde jeg en ide om hvad det manglede, jeg synes 

det manglede en eller anden IT del som jo så går ud over, men det manglede at trække på nogle IT 

kompetencer fordi det står også i fælles mål, så da havde jeg egentlig taget sådan en ide inde i 

hovedet hvad er det jeg godt kunne tænke mig at jeg også  skal ud over det bogsystem nu, men det 

var jo sådan bare held i held, det var tilfældigt, det var ikke sådan at jeg vidste at jeg skulle arbejde 

med Sigma 

HBT: men var det en positiv tilfældighed? 

Stud: det var det, for det var jo mega… 

00:31:32 

…at allerede stå og vide hvad er det står med i det her materiale og vide hvad jeg kunne tænke mig 

at supplere med for at det bliver rigtig godt, og det ville jeg jo ikke ha på samme måde hvis det var 

et jeg ikke havde set før, så ville jeg jo måske mere bare ha arbejdet ud fra systemet og ikke ha 

sådan så meget en ide om hvad det manglede 

HBT: når jeg spørger om tværfagligheden så er det fordi jeg vi l gerne prøve at kaste en ide på 

bordet, hvis I nu forestiller jer at I her på stedet skal arbejde med nogle undervisningsmaterialer i de 

forskellige fag. Kunne det være en ide, at man arbejder tværfagligt med praktikken, linjefaget og i 

de pædagogiske fag, jeg tænker måske AD, der jo er læren om undervisning og deri kunne jo også 

ligge undervisningsmaterialer, men ingen af jer har krydset af at I har haft det i AD …hvad sir I til 

det? 

Stud: svært at realisere, altså jeg tror rent praktisk i forhold til vores undervisning herude så er det 

svært nok at få dem til at hænge sammen i timerne og på kryds og tværs men det kunne da være helt 

fedt, man kunne få en anderledes praktik tænker jeg hvis at man i pædagogik og dansk og sammen 

med praktikken havde fået skiltet noget sammen herfra som man tog med ud i praktikken og 

prøvede af sådan lidt mere med en pædagogisk tankegang bagved og med …?... og også i forhold 

til… 

HBT: (taler om muligheden for at koble 3-klangen på læreruddannelsen) Kan læremidler være en 

mulighed der?   

Stud: jeg tænker lidt at vi også gør det men det bliver måske ikke så struktureret og italesat 

Stud: du skal være bevidst om at det lige netop er det vi gør 

Stud: nej, jeg tænker vi ved jo godt når vi skal du at der er forskellige niveauer og vi skal 

undervisningsdifferentiere, det har jeg også gjort det er måske bare ikke noget jeg bevidst har 

italesat på mit pædagogik hold, det var også det jeg gjorde der og der og så trækker vi lige det op. 
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Jeg tænker det er bare noget man har med herude fra og det man synes man kan finde ud af at gøre 

godt, dem gør man måske bare uden egentlig taget at koble det så meget sammen 

Stud: jeg vil også sige at det kommer også an på hvor langt du er vi din uddannelse fordi at for 

eksempel nu har jeg jo altså lige nu da synes jeg at jeg er rimelig godt rustet til at kunne sige jamen 

det her lærebogssystem det er godt eller skidt på grund af det må jeg så sige er man bare andet år så 

tror jeg ikke man på samme måde får det samme ud af det, for eksempel i pædagogik der skrev vi jo 

professionsprojekt i pædagogik hvor vi så havde noget fag med ind over, så der koblede man det 

måske lidt med og så alligevel…pædagogik læreren, det var jo ikke fordi han havde en eller anden 

matematisk baggrund så han måske lige præcis kunne sætte sig ind i de forskellige ting der var 

problemet i det system 

Stud: altså, det tænker jeg også kan være …altså det der er lidt svært herude det er at de 

linjefagslærere der er herude og de pædagogiske undervisere de er jo meget mit område det er her 

og det er her min viden også går til for deres vedkommende, for de ved rigtig meget om deres 

område men de ved måske ikke så meget om matematik og naturfag eller dansk undervisere de ved 

måske meget om psykologi eller pædagogik og så tror jeg nogen gange det er også svært for dem at 

trække hinandens fag ind på en eller anden måde. 

HBT: det tror jeg også det er, og jeg tror det er derfor rigtig vigtigt, at man finder et indhold der gør 

at det er til og også en struktur, der gør at det kan lade sig gøre, for det er rigtig svært strukturelt at 

de skal gøre det 

Stud: det er jo heller ikke altid du har en klasse hvor alle sidder og har samfundsfag eller hvor du 

har måske nogle der har 3-4 fag blandet i en klasse , så er det også svært at lave det tværfagligt med 

et fag 

Stud: ja man kan sige, at strukturen for os er jo at når vi, vi ku jo sagtens ha pædagogik sammen 

selvom vi ikke har de samme linjefag det vil sige… de snakker om deres hold og problemer med 

samarbejde med pædagogik 

HBT: men man kunne måske forestille sig en almen didaktik lærer sige til sit hold, find nogle 

materialer fra jeres fag og så kom og præsenter hvordan I vil differentiere i et af de temaer der er i 

bogen. Snakker om hvordan fagene kunne spille en rolle i et didaktisk tema 

Stud: ja, det tænker jeg også, at min didaktiklærer har prøvet at trække lidt ind over, hvad vi havde 

af forskellige linjefag eller måske mere bedt os om at forholde os til nogle forskellige ting, nu nå du 

har gennemgået…hvordan ..hvad tænker du i forhold til , det har han brugt og sat i spil, men mere 

dialogisk 

HBT: ikke sådan noget med at materialerne var et emne som sådan? 

Stud: nej  

HBT: I har jo haft rigtig meget… Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, du har haft det i 

specialpædagogik hvordan har I arbejdet med det der? 

Stud: jamen jeg vil sige det er faktisk kun været et enkelt system og det var faktisk en dansklærer 

der var inde og overtage nogle af timerne med henblik på undervisningsmaterialer og det var ikke 

underviseren i specialpædagogik, det var faktisk dansklæreren og så havde han kigget på 
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undervisningsmaterialer ift specialpædagogik og kom og præsenterede et lærebogssystem  ift til 

noget læsetilegnelse, hvis man havde svært ved at lære at læse 

HBT: for man kan sige, det er jo netop tværfagligt på en eller anden måde, for det er orienteret mod 

specialpædagogik men selvfølgelig har et fag – dansk. 

Snakker om det samme… 

HBT: jeg har mere eller mindre fået svar på de spørgsmål jeg gerne ville ha svar på, men jeg vil 

gerne høre, hvis der er noget I har siddet og tænkt på undervejs, noget I gerne vil tilføje … I har jo 

været meget om læremidler og I har givet udtryk, at det var positivt, hvis I skal evaluere det, tænker 

I så mere eller mindre? 

Stud: altså, jeg gad godt i historie, at vi ikke var blevet præsenteret for 8 forskellige men måske bare 

1-2-3- så du ku gå dem i dybden, for mange af dem fik du bare lige kigget og bladret igennem, du 

kan ikke gå i dybden med så mange på den tid vi ha så på den måde så gad jeg godt at det var færre, 

men så vidste du også til gengæld lige præcis hvad du skulle kigge efter,  

HBT: fordi det alligevel er eksemplarisk som vi snakkede om … 

HBT: er det det samme, eller hvad tænker I? 

Stud: jeg tænker også lidt at det kunne være rart med en underviser der selv havde prøvet det noget 

mere der kunne komme med nogle konkrete ting, jeg tænker også specielt på min første år, ikke så 

meget nu for nu har jeg selv været ude at prøve, nu har jeg selv noget erfaring at trække på men på 

mit første år, da kunne jeg virkelig godt ha brugt at min lærer havde sagt et eller andet med, så har 

jeg selv prøvet det her og det virkede på den og den måde et eller andet man kunne få…det behøver 

heller ikke at være linjefagslæreren, det kunne også være en lærer man inviterer ud fra en 

folkeskole, der kom herhen i klassen og så får man en god snak om det det kunne man måske gøre 

Stud: altså,  jeg har det sådan lidt, jeg tænker at nogle gange har jeg følt at vi har brugt lidt meget tid 

på at konstatere at undervisningsmaterialer var mangelfulde, hvor jeg har det sådan lidt, er glasset 

halvt fuldt eller halvt tomt, vi kan ikke rigtig bruge det til noget at det er mangelfuldt og vi kan 

heller ikke bruge det at vi bruger x antal timer på at konstatere at diverse undervisningsmaterialer er 

mangelfulde eller for gamle eller ikke så brugbare så synes jeg det var lettere nogle gange at vores 

undervisere trak noget ind der var eksemplarisk og rigtig godt for tit bliver vi bedt om at finde noget 

og så ender det med at vi alle sammen kommer med et eller andet halvdårligt materiale vi lige har 

kunnet finde, eller som var ledigt på CFU eller  står i faglokalet i stedet for at de trækker noget frem 

som er eksemplarisk og som er rigtig godt og tidssvarende og opdateret og så videre i stedet for at 

man til tider kom til at bruge lang tid på ting man alligevel ikke kan bruge altså det synes jeg der 

kan være lidt en tendens til , nu skal vi også selv finde og undersøge og det er også rigtig fint, men 

så bruger man måske tid på at finde og undersøge noget som ikke er så brugbart alligevel  

HBT: er det jeres oplevelse at I hovedsagelig har set på dem, hvad skal man sige, med kritiske øjne 

forstået på den måde at I mere har brugt tid på at tale om fejl og mangler ved materialerne end I har 

talt om gode til ved dem, altså kvaliteter i brugen ude i undervisningen, har det negative fyldt mere 

end det positive? 

Stud: ja, ja, ja,ja, især i dansk for de store, hvor det var meget kritisk hvor jeg også tænkte, jamen 

der stod jeg tilbage med en der …jamen de mangler alle sammen noget så der skal jeg ud og 

supplere alligevel og så kan det jo være lige meget hvad for et man bruger af dem … hvorimod i 
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historie der var et af de nye hvor der …det fungerer, det er sgu godt og så er vi allerede der, det er 

sgu i orden, så kigger vi det igennem med positive øjne og tænker ja, det er fint. Så skulle du 

komme med noget kritisk og det blev faktisk svært at komme med noget kritisk når han havde lagt 

ud, det er godt det her. 

HBT: hvis I tit, og det lyder det som, får dem præsenteret i et kritisk perspektiv, hvor I får at vide, at 

der er mange fejl og mangler man skal supplere…oplever I så at I har lært i undervisningen her, 

hvordan man supplerer?  

00:42:57 

HBT: Forstår I mit spørgsmål?  

Stud: ja 

Stud: Altså til dels synes jeg altså jeg tror grunden til at det bliver sådan kritik tilgang tit det er jo 

også at de vil have os til at reflektere over hvad det er vi gør og hvis man bare sætter sig ned og 

siger altså det er godt så synes man måske bare det er godt og så forholder man sig måske ikke så 

meget til det hvis man ved, kritisk tilgang du skal reflektere, hvad er godt og hvad er skidt hvad kan 

der gøres bedre så er der lidt mere et stykke arbejde i det end hvis vi bare har jamen det er skide 

godt videre ikke så bliver det ikke så reflekterende i forhold til os selv  

HBT: Har I haft arbejdet med…har I haft øvelser eller rapporter, der skulle supplere fejl og mangler 

i nogle systemer, har I prøvet det?  

Stud: NEJ altså vi selv skulle lave …det har kun været i forbindelse med at vi skulle prøve at lave 

nogle eksamensoplæg, det var så også igen i historie, hvor vi så på nogle i forvejen med kritiske 

øjne og så skulle vi lave vores egen, hvor vi så skulle kommentere på hinandens, hvor vi fandt ud af 

at det er jo skide svært at lave et der bare lige sidder i skabet, der vil altid mangle et eller andet , det 

her spørgsmål det er simpelthen for svært allerede som nr. 2 og altså det er jo helt vildt svært men 

det er jo en god øvelse, for så finder man ud af hvor svært det er  

HBT: og det er også det jeg tænker, at hvis man italesætter overfor jer at I skal supplere, så er det jo 

også vigtigt at man får lært at supplere… 

Stud: ja, jeg synes tit vi snakker om at der mangler måske nogle spørgsmål på det her niveau, det 

kan også være at der gør, men så sidder man og tænker, hvad skulle det så være – 

Stud: ja præcis 

Stud: det synes jeg ikke vi får prøvet, eller det har jeg ikke fået prøvet rigtig meget kun den ene 

gang 

Stud: jeg synes tit i hvert fald når man er ude i praktik, så har man også lige en finger i jorden, 

mærker sådan klassen, hvad er det så også de mangler i forhold til det her system, men jeg ku 

selvfølgelig godt, også i matematik, hvis der var nogle opgaver, man ikke synes var så gode, så 

kunne man måske sige ok, hvordan ku man gøre dem bedre, men det har vi heller ikke gjort, det 

synes jeg ikke jeg husker i hvert fald så ja  

HBT: for man kan sige, jeg er fuldstændig enig med jer at det er meget meget vigtigt at lære at være 

kritisk, forholde sig kritisk til sin egen og andres undervisning, men ligeså vigtigt er det jo at kunne 

være konstruktiv.. 
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Stud: ja, hvordan gør man det så bedre… 

HBT: for det er næste skridt efter man har fældet noget, så må man få bygget noget nyt op 

Stud: Altså, jeg synes det er svært det der med at supplere, finde på nogle nye spørgsmål selv fordi 

jeg synes det kan være rigtigt svært at ramme de rigtige faglige niveau, altså det har jeg oplevet i 

min sidste praktik hvor jeg gik ud og havde NT undervisning på 3 forskellige klassetrin, hvor jeg 

besluttede, at jeg ville planlægge det hele selv, jeg brugte ikke noget bogsystem, jeg besluttede hvad 

vi skulle og fik det struktureret og sådan noget, og jeg havde bare skudt alt for i højt i samtlige 3 

klasser rent fagligt, der var de slet ikke med, for jeg havde selv skullet sidde og tænke…hvad kan 

man…jamen så kan man nok cirka der og bagefter blev jeg nødt til at hive i nogle bogsystemer, 

hvad vil de forvente at de kunne og så kunne jeg godt se bagefter at jeg havde sigtet alt for højt at 

jeg havde tænkt de kunne og forstod mere end de gjorde 

Stud: men det kigger man tit efter i bogsystemer det der med at se, hvad niveau er bogsystemer på 

og så er det det niveau man skal regne med, at man skal undervise på …det er også det jeg tit har 

brugt dem inden min praktik fordi det er lynenes svært at forberede praktik, for du aner ikke 

hvordan klassen er fagligt, men så får man bare den der jamen det er en god blanding  

HBT: og det er det jo nok også  

Stud: det kan godt være svært  

HBT: når man læser litteratur om systemerne så bliver de også brugt til at strukturere 

undervisningen efter, få ideer til hvad kan komme først og sidst. Kender I til det? 

Stud: det tænker jeg også, blive bevidst om hvad det er for nogle ting man skal omkring ik, for man 

kan hurtigt ha nogle huller rundt omkring som man måske ikke lige tænker over fordi man heller 

ikke tænker over, hov der var lige en overgang hvor jeg glemte at få lært dem det her før man kan 

gå videre til den næste fordi det nogle gange er simple ting man skal lærer som voksen ligger det på 

rygraden men man glemmer nogle step på vejen hvis man ikke har et eller andet lige at følge 

Stud: jeg tænker også især ved når man skal starte et emne op, så er det rart at kunne kigge, okay 

hvad laver de som opgave 1 og 2, hvad er det grundlæggende de skal vide allerførst, så er det rart at 

bruge bogsystemet i stedet for at gå ud og sige jeg regner med I kan det her i forvejen og så gå 

videre eller måske starter det forkerte sted, så på den måde er det rart  

HBT: noget at pejle lidt efter?  

Stud: Ja 

Stud: det er også sjovt at kigge i et bogsystem, hvor man kigger i en bog der måske er 10 år gammel 

og som er blevet udgivet igen og så se hvordan de har ændret den, se hvordan at rækkefølgen også 

er blevet ændret, det oplevede jeg også i min praktik, hvor de havde et bogsystem og jeg havde 

valgt et emne i deres bog på den og den side men i deres bog var det på en helt anden side så det der 

med hvordan de har ændret i rækkefølgen, det kan også være sjovt at se at det tror jeg måske de gør 

efter Fælles mål, hvordan den lige bliver opbygget 

Aalborg gruppeinterview#2 

HBT: når I har arbejdet med dem her på stedet har I så arbejdet …jeg kalder det mono/polyfagligt: 
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Stud: jeg tror vi har gjort det bare i et fag, det har vi i hvert fald 

Stud: ja, i dansk er det danskmateriale og historie er det historiematerialer, at vi selvfølgelig også 

har gjort didaktiske overvejelser omkring det løbende, hvor man måske egentlig også kunne dreje 

det ind over almen didaktik, men det er ikke noget vi har kigget på i faget AD herover, så er det 

noget med at vi går ind og kigger på nogle historiedidaktiske overvejelser i forhold til det materiale  

HBT: så det er mere fagdidaktiske overvejelser i forhold til et fag? 

Stud: Ja 

HBT: kunne man forestille sig et samarbejde med AD og linjefag og praktik omkring materialer 

som man tænker man gerne ville ud at prøve af ? Uddyber 

Stud: jeg tror faktisk ikke tiden er til det, for når vi har afleveret eller når vi har kigget på de her 

materialer, så har det bare været en enkelt eller to gange, i hvert fald i de små fag historie og 

kristendom, hvor dansk er jo et mini projekt, men det er bare sådan en eller to gange, der bliver sat 

af til det også fordi at der er så meget vi skal nå et eller andet sted, så jeg tror ikke sådan et 

tværfagligt samspil, det tror jeg ikke tiden ville være til det, og praktikken den er også altid, den har 

i hvert fald været placeret siden første år lige ved oktober så man når egentlig ikke at være her ret 

meget, før vi skal til at forberede praktik og før vi så skal i praktik 

Stud: man kan jo godt tage initiativer til det inden. For eksempel dansk som andet sprog der et 

meget ?fag? at tage de initiativer, lige nu da er jeg i gang med et tværfaglig samarbejde vi har rent 

didaktisk hvor vi så skal se, hvordan vi kan tænke det sammen i forhold til det læringsredskab vi nu 

samarbejder om sammen med nogle matematikhold, så der prøver de i hvert fald at gi os en 

tværfaglig mulighed, men det er tidskrævende, og det er logistisk krævende og det er alt muligt, der 

gør, at der er mange succesoplevelser og aha oplevelser, men der er godt nok også meget… sådan 

masser der er rigtig hårdt og meget bøvlet for dem ..hold da op det tager lang tid for underviserne i 

det hele taget at blive enige om rammerne fordi vi er to forskellige hold 

HBT: når I nu sir man skal supplere materialer…så tænker jeg, at en supplering kunne være at 

differentiere systemet…uddyber…jeg tænker, at differentiering arbejder man med i AD, så det 

kunne man måske prøve at differentiere nogle systemer, det kunne være nogle sådan nogle 

tværfaglige øvelser. Hvor meget eller lidt har systemerne fyldt her på uddannelsesstedet?  

Stud: vi havde historie over to år, og der arbejdede vi kun med det en enkelt gang nej to gange a 3-4 

timer tror jeg, og det foregik egentlig sådan, hvor vores underviser havde det her materiale med, og 

så kunne vi få lov til at gå op og kigge i det, og udvælge et, og så havde han opstillet nogle kriterier, 

som vi skulle kigge på i forhold til det undervisningsmateriale, og så skulle vi egentlig gå ind og 

kigge på, hvilke emner der var i det, hvordan supplerer tekst og billeder hinanden, hvilke 

muligheder var der egentlig med det emne, og da vi så havde gjort det, så snakkede vi kort om, ikke 

gennem fremlæggelse men samme undervisningsgang snakkede vi om det på holdet, og så var det 

jo egentlig det. Så det er ikke ret meget det ar fyldt. 

 

6. afsnit: Et evaluerende blik 
 

Odense gruppeinterview#1 
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HBT: Kunne I ha forestillet jer læremiddelkompetencer udviklet ligeså godt uden at have noget med 

læremidler at gøre her på stedet men kun ha mødt dem i  praktikken? 

Stud: altså, jeg forstiller mig, fordi vi i de pædagogiske fag også er inde omkring både det kritisk 

konstruktive og ja, at man når man så – og evaluering også – at når man så kommer ud i praktikken, 

hvis jo mere fokus der er på de områder, når du så kommer ud i praktikken vil du også være i stand 

til at se på det kritisk konstruktivt, f.eks. når du skal evaluere på der hvad gik ikke, og så tænke 

jamen så må jeg jo kunne komme med noget …et konstruktivt løsningsforslag, der er det jo netop 

man så går hen og redidaktiserer øhm men jeg synes, at det skal støttes i linjefagene, for jeg mener, 

at man har behov for at få det afprøvet igen for det aktuelle fag 

HBT: Så du føler det et gode, at det har været i dine linjefag og ikke noget du kunne ha undværet 

synes du? 

Stud: nej, fordi jeg kan jo ikke garantere, at det ikke var noget jeg havde tænkt, for måske havde jeg 

heller ikke forstået de pædagogiske fag så godt, hvis det ikke var man havde udført det i praksis 

HBT: så du har ikke oplevet det som overflødigt?  

Stud: bestemt ikke 

00:34:12:04 

Stud: det har jeg heller ikke, jeg tror det ville være helt umuligt at lave det der efterrationalisering, 

for hvis du har haft noget et halvt år op til praktikken, da har du haft en masse teori, og så kommer 

du ud og så møder du problemer og så siger du åhr hvad for noget teori var det lige jeg kunne bruge 

her, men hvor vi har haft det der med, at nu har vi det her fokus og så skal I prøve at ændre den her 

opgave, så dan passer til de her elever så har man sådan fået det udlevet, og måske kan huske det 

bedre eller har nogle fysiske eksempler på hvad man kunne gøre anderledes i stedet for det hele 

sådan ligger i teorier som man skal til at anvende , så jeg tror det er rigtig vigtigt, at man får 

arbejdet med det, også i højere grad end man gør i dag måske 

HBT: det er interessant, du kunne godt ha tænkt dig mere af det? 

Stud: ja jeg synes også fordi indimellem har det været for splittet det fagfaglige  og så det 

undervisningsmæssige, og jeg tror da sagtens, at læremidler kunne være der hvor du forsøger at 

bygge bro mellem det fordi du jo netop ikke kan , du kan ikke rive 20 elever ind og prøve noget af 

dagligt eller lige vise noget med 20 elever, men du kan med læremidler, de kan sådan være 

eksemplariske for sådan ligner det man gør ude i skolen, hvordan kan man gøre det anderledes , så 

det kunne være den bro, der måske får bundet didaktikken sammen med det fagfaglige 

HBt: hvad siger du til det? 

Stud: bestemt, altså det er også det jeg har sagt tidligere tror jeg, det der med at man godt kunne 

afslutte modulerne med ligesom at udvikle noget, skabe læremidler for at runde det af og få det 

forstået, hvad kan man egentlig bruge det her modul man har arbejdet inden for, til 

HBT: det lyder spændende. Når I nu har haft læremiddel modulet…uddyber…Har I kunne mærke 

en styrke i jeres undervisning med materialer efter I har haft det nye modul? 

Stud: det kan jeg ikke svare på, for jeg var ikke i praktik 
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Stud: jaaa øh…det ved jeg ikke, det er svært, det tror jeg ikke umiddelbart… vi startede året også 

med sådan en runde med at prøve at gå fra analog til digital eller ha’ sådan nogle meget konkrete 

eller målrettede forløb så jeg tror ikke , det tror jeg ikke umiddelbart. Hvis jeg skulle i praktik næste 

år så tror jeg helt sikkert jeg ville kunne bruge det, men jeg tror det ligger for sent og man har fået 

sat sig nogle vaner, også fordi fokus i praktikken i år var min bachelor så jeg havde ikke fokus på 

alt det andet, jeg kiggede kun på det jeg skulle undersøge i min bachelor og så … 

HBT: er der krav om analyse af læremidler i jeres bachelor? 

Stud: nej,  

Stud: nej 

Stud: hvis man ikke selv laver undersøgelser ude i praktikken, der skal være et praktisk element 

eller undersøgende element, så hvis man ikke har fået lavet en ordentlig undersøgelse ude i 

praktikken så er der mange der tyr til at lave en læremiddelanalyse i stedet for, men så er det mest 

hvis man ikke lige har været på fra start 

HBT: det er ikke det, der behøver at være det praktikske, det kunne være alt muligt andet. 

Stud: det praktiske tror jeg man helst ser er en undersøgelse, hvor du indsamler noget empiri og 

prøver nogle opgaver af og sådan noget…men så kan det være en nødløsning, hvis man ikke har 

fået det lavet 

Odense gruppeinterview#2 

HBT: Du har oplevet læremidler i det ene af dine to linjefag. Hvordan vurderer du det? 

Overflødigt/nødvendigt 

Stud: nej, overhovedet ikke. Min holdning er – jeg kan godt se fra min engelskundervisers side af, 

at vi ikke har haft tiden til det – men hold nu op, hvor kunne vi godt ha brugt det, det sidder hele mit 

hold, når vi har snakket om det når vi var i praktik, både sidste år men også i år, sad vi netop og 

snakkede om, det kunne ha været rart, hvis vi lige havde gennemgået nogle systemer, vi skulle ikke 

ha startet helt forfra ligesom i dansk, hvor man sådan begynder, men bare det der med at blive 

præsenteret for et system og sige, hvor hendes ligesom også sagde, det her gør brug af praktik-

musisk dimension eller er godt til de kreative fag.. 

HBT: så du har haft glæde ved det ift. det fag hvor du ikke har haft det? 

Stud: fuldstændig – meget 

HBT: hvad siger I andre? Har I oplevelsen af, at der har været overflødigt eller givende at arbejde 

med læremidler?  

Stud: altså, jeg synes det har været rigtig godt, selvom det ikke er min største interesse, men jeg 

synes det er vigtigt, man som lærer når man kommer ud, kan vurdere det og kan bruge de ting fra 

lærebogssystemer fordi det er jo ikke …lærebogssystemer er jo ikke dårlige, der er jo rigtig mange 

gode ting i det, men altså lige med samfundsfags som jeg har i år, der er det altså som jeg siger, at 

der er den altså lidt tricky 

HBT: ja, der er forskel på fag  
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Stud: fordi det også er et spørgsmål om, at det kan godt være, at sagen for 5 år siden var interessant 

der, men det er den bare ikke i dag, og da tror jeg, det er sværere at gå ud, og jeg tror også det er 

derfor samfundsfag ikke har en kanon på samme måde som andre humanistiske fag har, som 

historie og dansk, fordi det ændrer sig hele tiden, men det er helt sikkert noget jeg kan bruge, ingen 

tvivl om det, det vil jeg tænke over, hver gang jeg bliver præsenteret for et lærebogssystem, så vil 

jeg tænke over, hvad kan jeg bruge, og hvad kan jeg ikke bruge, men lige i samfundsfag må jeg 

sige, at der synes jeg den er svær at bruge i det hele taget – så skal man i hvert fald inddrage nogle 

andre ting, man kan jo godt få sådan nogle standard bøger, hvor der står sådan noget om nogle 

begreber man skal vide noget om, men det vil kræve, at du supplerer det op med…med noget 

udefra, ingen tvivl om det , men jeg har helt sikkert kunne bruge det til noget 

HBT: hvad siger du – givende/overflødigt med læremidler?  

Stud: nej det har været meget givende 

00:20:52:06 

Stud: I matematik at kunne skelne mellem, hvor kan man finde inspiration henne, altså det synes 

jeg, for så kan det også være en jungle, og hvad får eleverne ud af det øh så det synes jeg alligevel, 

og kunne læse en vejledning i hvert fad på første år, ligesom at komme ind i de der fagtermer i 

uddannelsen, det synes jeg stadigvæk er givende at kunne. Jeg bliver nok nødt til at rette 

billedkunst, for når jeg tænker over det, så er det jo mere undervisningsforløb, det er jo ikke et 

klassesæt, det er mere de grundbøger, der er et forslag til lærerens underisningsforløb 

 

HBT: og I tænker på det som noget positivt I har lært noget af? Ikke overflødigt men vigtigt? 

Stud: det kan godt være lige i situationen man tænkte, nå okay fordi man havde så travlt, jeg kan 

huske dengang, der var nogle fra mit hold, der sagde, hvorfor skal vi nu bruge tid på det, men alle, 

selv dem der sagde det, har også sagt her bagefter, at det er altså rart nok at ha, det kan godt være 

lige i det man lærer det, sådan synes jeg egentlig tit det er, nogle gange så kan man ikke lige se, 

hvad man skal bruge det til og så bagefter nå jo 

Stud: fordi man bliver præsenteret for det når man kommer ud i folkeskolen og specielt nu her, hvor 

der skæres ned mange steder så er lærebogssystemer den, forstå mig ret, den billige løsning så kan 

man købe det her sæt, og så kan man kopiere fra det, og så er det det man følger, og så behøver vi 

ikke at købe en masse forskelige ting så alle kan være med, vi ved jo at det er det vi bliver 

præsenteret for, og så synes jeg jo at det er rigtig dejligt, at ha den her mulighed for at kunne 

vurdere det selv, er det en kompetence man har fået med herfra  

Silkeborg gruppeinterview#1 

HBT: vi er vej at være ved vejs ende. Hvad har været godt eller dårligt ved den undervisning om 

lærebogssystemer som I har modtaget? 

Stud: dårlig fordi den har været udeblevet 

HBT: Så du savner den?  

Stud: Ja det gør jeg, efter det de har sagt, før, troede jeg ikke det var noget jeg havde behov for, men 

jeg ville da helt vild gerne ha haft det. 



Side 79 af 97 
 

HBT: okay, så du har ikke, før du hører om deres matematik, da har du ikke tænkt… 

Stud: At det var noget jeg skulle sætte mig ind i og jeg føler ikke det var noget der sådan ja jeg ved 

sgu ikke, jeg troede ikke det var brugt af de nye lærere, jeg troede det var den ældre genration af 

lærere der lige tog den nemme vej for nu havde de været der i så mange år og så kører de bare den 

af. 

HBT: hvorfor har du – det er lidt interessant – hvorfor har du den opfattelse? 

Stud: ja men det ved jeg sgu ikke hvor den er kommet fra, altså jeg synes bare at de yngre lærere 

man har mødt, de ja har mere sådan selv haft deres egne planer med og selv haft skrevet en masse 

til notater og bøger om hvad de skulle lave og sådan noget, og de klasser hvor man kommer ud og 

der er ældre lærere så har man fået den der og så bruger man den. 

HBT: og du har ikke oplevet på uddannelsesstedet her, at der er undervisere her der har sagt, at det 

er vigtigt, at I har kendskab til de her lærebogssystemer i de fag her? 

00:43:44 

Stud: Jeg har aldrig blevet mødt af sætningen  

Stud: det er vi indirekte.  

Stud: jeg har oplevet det direkte sagt.  

Stud: Men jeg vil sige, at jeg kan da godt blive ked af, at det ikke er en almen hvis man kan sige at 

det er en holdning blandt alle undervisere her ikke, fordi som sagt så sidder jeg tilbage med sådan 

en fornemmelse af at matematik det er bare altså det er bare det jeg kan, og jeg er hele tiden også 

ikke kun fordi, altså , det er jo også fag didaktik at tænke over eller gøre sig didaktiske refleksioner, 

hvorfor man gør brug af lærebogssystemet, og jeg føler hele tiden, at jeg gennem det her fag i 

matematik er blevet trænet i det her med hvorfor hvorfor hvorfor hvorfor gør du det hvordan  og så 

kommer man ind i et fag som NT som jeg synes er sindssygt spændende og så føler jeg ja jeg føler 

bare at jeg mangler et eller andet at jeg ikke er ligeså stærk der. 

HBT: Føler du dig mere kompetent til at skulle undervise i matematik? 

Stud: Det gør jeg  

HBT: Har det at I har gennemgået lærebogssystemer nogen betydning for det eller gør det ingen 

forskel? 

Stud: Det er lidt bagvendt, hvis jeg aldrig havde mødet det så havde jeg måske ikke savnet det, men 

nu hvor jeg har mødt det så ville jeg ønske, at der var sådan en med eksempler, for jeg kan ikke 

overskue det og i matematik der er jeg bare trænet til så jeg ved bare… 

HBT: har det, at du har studeret lærebogssystemer i matematik været med til at du føler dig 

kompetent til at undervise i matematik? 

Stud: 100 %  

Silkeborg gruppeinterview#2 
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HBT: når I nu fortæller, at I er blevet præsenteret for dem – har det været tilstrækkeligt eller ej? 

Føler I, at I har nok kendskab til undervisningsmaterialer- eller kunne I ha tænkt dig mere og på en 

anden måde? 

Stud: jeg tror man har fået mere kendskab end man tror, for inden vil jeg også sige at jeg ved ikke 

hvad jeg skal sige, men alligevel kan man godt snakke med om det og man får input både det ene og 

det andet sted fra. Jo klart, når man snakker om teori praksis, hvordan man kan…og det er derude 

man skal lære så synes jeg sagtens man kunne arbejde mere med end vi har gjort, men det er ikke 

sådan, at man tænker, at man ikke kan finde ud af at analysere dem når man kommer ud. 

HBT: for det analytiske har du tilegnet dig? 

00:23:05 

Stud: Ja men også fordi det handler om at reflektere over anvendelsen men også formålet med det  

Stud: men det kunne da ha været rigtig spændende at ha brugt det mere i praksis når man har brugt 

så meget tid på at analysere det så ku det være spændende at sætte det op imod noget praksis så 

havde det nok været mere… så det savner jeg at man har ku’ bruge det lidt mere når man har været 

ude i praktikken altså det føler jeg i hvert fald ikke jeg har kunnet gøre så meget 

 

Aalborg gruppeinterview#1 

HBT: evaluering – godt eller dårligt med tematisering af læremidler… brugbart eller overflødigt… 

00:20:02 

Stud: Jeg synes det var rart at få det der undervisningsmateriale for så hiver man lidt mere praksis 

ind i vores fag, jeg synes det var rigtig rart , det er i hvert fald nødvendigt at ha med ”agtigt” fordi 

men nu har jeg altså der i matematik hvor vi alle sammen fik nogle forskellige bogsystemer tildelt 

og  dem skulle vi analysere der er selvfølgelig også forskel på hvor godt at dem i klassen 

analyserede og man så følte at man lige fik med der fra dem må jeg nok sige at der er nogle 

bogsystemer dem har jeg ikke beskæftiget mig så meget med altså det er nogle jeg først lærer at 

kende når jeg kommer ud også bare det at være ude i praktik der har jeg også været ude for et 

bogsystem jeg ikke lige har stiftet bekendtskab med før, så må man sætte sig ind i det når man 

kommer derud, men der hvor jeg lige har været der havde de samme bog som jeg selv havde den 

gang jeg gik i folkeskolen… så kan man sidde der og  kigge…nå ja det lavede jeg selv øhm ja 

HBT: det er klart man kan ikke gennemgå alle materialer, der har man så en eksemplarisk tilgang til 

det. Det har I syntes var godt alle 3? 

Stud: ja man har i hvert fald blevet bevidst om at der findes mange muligheder, men jeg har altid 

haft lidt den holdning, at jeg synes det er rigtig fedt at blive præsenteret for, men vi kommer ud i en 

virkelighed hvor jeg synes vi bliver meget som studerende her stillet overfor; er det noget du selv 

ville bruge eller vil du ikke bruge det hvor at virkeligheden er jo lidt …det er måske ikke mig der 

kommer til at bestemme for jeg kommer højst sandsynlig ud på en skole der har købt et system og 

det er bare det man bruger og så må man indretter sig efter det og så må man selv finde ud af 

hvordan man supplerer og så kan det jo godt være heldigt at man hver 4. el 5. år kan komme med i 

et eller andet udvalg der køber undervisningsmaterialer ind men som udgangspunkt får vi nok ikke 

selv lov til at bestemme hvilke undervisningssystem der bliver brugt. 
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Aalborg gruppeinterview#2 

HBT: skulle det ha fyldt mere eller mindre? Har det gavnet eller været overflødigt? 

Stud: det er ikke så meget, der har været tid til, hvis der har været fire systemer så var vi delt op i 

fire, og så har vi kørt et igennem hver, så præsenterede de andre godt nok, men det er jo ikke det 

samme som at sidde og kigge i det, vel? Altså, jeg savner sådan et AVT kursus eller sådan noget 

hvor du kommer lidt mere i dybden med det… 

Stud: men jeg vil også sige, nu er der så mange forskelige undervisningsmaterialer i hvert fald i 

faget dansk, det er der også i historie og kristendom, sikkert også i N/T, jeg ved det ikke…men i 

hvert fald så synes jeg da, at i dansk der havde min gruppe  så været rigtig uheldig, vi kunne jo ikke 

vælge det samme materiale alle sammen når vi skulle fremlægge, så vi fik altså  et, der var ret 

gammelt, og altså jeg har slet ikke været ude for, at man bruger det, og så synes jeg egentlig, det er 

lidt irrelevant, at skal kigge på det på den måde, når man egentlig ikke kommer til at … altså jeg 

ville hellere ha arbejdet med det som jeg så egentlig oplevede, at skulle arbejde med ude i skolen, 

og jeg ved ikke om det er de fleste skoler, der arbejder ud fra det samme materiale, men jeg har 

altså oplevet, at det i hvert fald alle fire år jeg har været i praktik er det samme, hvert fald i 

indskolingen 

Stud: ja, det havde været mere relevant og så se på noget der var nyere for at kunne… 

HBT: Kunne I tænke jer flere af de timer? Mere undervisning om materialer…? 

Stud: jeg tror jeg synes det var nok, for der er som sagt rigtig mange materialer, og du ved jo ikke, 

hvad du kommer ud og skal undervise ud fra ude i skolerne, det er jo forskelligt fra skole til skole 

ved nogle fag i hvert fald, ved andre fag, der er det så i høj grad næsten de samme materialer, de 

bruger rundt omkring men jeg tror det er lettere når man bruger det i praksis egentlig at finde ud af, 

hvor godt det egentlig er at bruge i praksis fordi det kan da godt være, at der er noget teori omkring 

hvordan og hvorledes et undervisningsmateriale egentlig skal være opbygget og udformet for at det 

egentlig er brugbart ude i skolen men samtidig med det så tror jeg også bare at man skal tage højde 

for at klasserne er forskelige derude, og der er nogle klasser som det er mere brugbart for eksempel, 

hvis de skal læse og skrive at strukturere, altså der er jo også nogle klasser, der har brug for noget 

mere kreativt  

00:49:23:09 

Stud: de skal spare skolerne, de køber da ikke bare lige et nyt, vi kan næsten ikke engang få 

kladdehæfter, vi kan næsten ikke engang få blyanter ud til vores klasser, så du må arbejde med hvad 

du har, og så må du bedømme det fra klasse til kasse  

Stud: men jeg synes, der er i det forløb jeg har været igennem her på lærerseminariet, der har … 

som sagt vi arbejdede systematisk med det i kristendom, det vil jeg sige, det var altså ikke kun 2 

timer det var virkelig mange timer vi brugt på det og jeg var oppe og fremlægge, tror jeg, af to 

omgange med min gruppe, ja så det har da nok været ti undervisningsgange vi måske har brugt på 

det, og så er det ikke fordi vi bruger hele undervisningsgangen, men vi har bare lige haft et lille 

element af det, og så kan det være, at vi går i gang med det fagfaglige, og så måske diskuterer det i 

lyset af det og sådan nogle ting. Og i dansk, der havde vi jo nærmest et helt element, det var 

nærmest en fjerdedel af vores danskelement på 2. årgang, hvor vi havde én lærer, der gik vældig 

meget op i, at vi fik sådan et meta perspektiv på det, hvor vi læste Læremiddellandskabet og 
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Web2.0 og Skole2.0 og alle de der som prøver at fortælle lidt om, hvordan kan man analysere sig 

frem til hvad for en slags læremiddel det er og sådan 

HBT: Så du oplever det har fyldt meget mere end det hun siger? 

Stud: det gør jeg bestemt 

Stud: vi har også læst Web 2.0 men det har været mere digitalt orienteret som læremidler 

Stud: ja, men det er også stadig væk en …utydeligt...hvor man kan se, hvad et læremiddel er og som 

du har sagt, nu har du fokus på denne del af læremidler der er, det kunne ligeså godt være altså det 

selvproducerede, men nu er det altså det, der er produceret for os i forvejen vi forholder os til , men 

det er rigtigt, Skolen 2.0 der ligger selvfølgelig digitalisering i det,  det er helt klart, men jeg er bare 

nødt til at se mig uenig i hvor meget tid, der blev brugt, for der er virkelig blevet brugt meget tid for 

mit vedkommende og det synes jeg bare , det synes jeg er meget relevant fordi 

Stud: det er jo forskelligt  

HBT: så din oplevelse at du har haft mange timer osv. Synes du det har været passende?  

Stud: jeg synes det har været meget passende, det synes jeg helt sikkert, fordi det kan godt ske, at 

man ikke ved, hvad man kommer til at bruge, og derfor kan det være, at man har spildt sin tid på at 

analysere et eller andet, men i virkeligheden har man måske ikke spildt sin tid som sådan, fordi at 

man kan jo se det på to måder; man kan selvfølgelig se det på den måde, at det er helt vildt dejligt, 

man så kender det i forvejen hvis man nu skulle ud at bruge det, men på den anden side set så er 

man blevet klogere på, hvordan faget bliver tænkt og sådan nogle ting, så også får man bare 

sådan…bare man lige får nævnt et navn eller et eller andet eller bare får snakket lidt om et 

undervisningsmiddel, så ved man i det mindste, hvad man kan lede efter alt efter hvad man selv 

synes , det synes jeg er rigtig rart i hvert fald at bruge så meget tid på det 

HBT: hvad med dig, oplever du det er lidt/meget tid? 

Stud: heller ikke ret lang tid, det har været ligesom Irene.  

HBT: Var det tilstrækkeligt eller ku du ha ønsket dig mere? 

Stud: jeg tror jeg kunne ha ønsket mig mere eller bare muligheden for at se nogle flere materialer, 

så er de kommet med et par stykker og så har vi siddet med et hver - og det er bare sådan lidt lidt 

ikke også. Men jeg synes da det er vigtigt at analysere det og sådan og bruge tid på det 

Stud: ja, jeg synes vi har brugt den rigtige tid på det, men jeg ville hellere ha sådan nyere altså det 

der kommer ind, jeg synes vi har brugt for kort tid på andre læremidler for eksempel, nu ved jeg 

godt at det er de færdiglavede materialer vi taler om her, men jeg synes at vi skulle, jeg synes det 

var rarere, hvis vi brugte mere tid på så mange andre , selvfølgelig skal vi ha en viden om det, men 

jeg synes også der er mange af de materialer, som vi har arbejdet med, som der er meget forældet , 

Nisserne i Ådalen for eksempel, som er passé 

 

7. afsnit: Et afsluttende blik 

 



Side 83 af 97 
 

Odense gruppeinterview#1 

HBT:  Takker for svar på mine spørgsmål…spørger efter ekstra kommentarer? 

Stud: jeg tror måske det der med de pædagogiske fag og samarbejde med de fag eller linjefagene, 

det tror jeg er svært for jeg har fornemmelsen af, at der er mange, der har de pædagogiske fag som 

har måske 3-4- forskellige hold i AD og så har de et geografi hold og et biologi hold, og så lirer de 

det samme af på alle fire hold, så hvis den person skulle til at samarbejde med fire linjefag om, nu 

skal du med det her hold skal du lave det her, og med det her hold skal du lave det her, og et andet 

hold skal du lave noget andet, så vil de i hvert fald få en kæmpe arbejdsbyrde ud af det, så det tror 

jeg ville være meget meget svært 

HBT: kunne du så komme i tanke om, hvordan man bedre kunne koble de pædagogiske fag med 

linjefagene? 

Stud: altså så ville jeg sige, for mig er det fint nok at de pædagogisk fag er pædagogiske fag, nu skal 

I lære noget om psykologi, og det er det I skal lære noget om, men så vil jeg sige flere timer eller 

bedre udnyttelse i linjefagene, hvor man får fokus på netop foreksempel redidaktisering, eller at 

ændre eller selv at udvikle læremidler eller analysere læremidler oftere, jeg tror vi har gjort det en 

enkelt gang i matematik, en gang om året i matematik med læremiddeltjek, men hvor du hvis man 

har mere tid, kan bruge mere tid på det og sige det her, det er en del af det praktiske element, eller 

konkret vi har i undervisningen som man måske rører ved det hver hver anden gang i stedet for at 

sidde og kun at arbejde fagfagligt  

HBT: Kun en gang… hvis I kigger på jeres ja ved linjefagene, når I så har haft om de her 

læremidler, hvor meget har det været  - halvdelen, 10 %, en fjerdedel, hvor meget har det fyldt? 

Stud: 5-10% i matematik, det har været forsvindende lidt, og måske også for at leve op til et mål,  så 

laver man nogle gange sådan et eller andet vi skal gøre det her, så nu laver vi lige den her uge da ser 

vi på læremidler og indimellem har det også været bragt frem, og så har man selvfølgelig bragt dem 

frem, da man skulle lave de her undervisningsforløb, men sådan tvungent eller målrettet arbejde 

med det har der været ganske lidt af. 

HBT. Og det gælder også dine andre fag? 

Stud: ja, det gør 

HBT: er det samme billede ved dig? 

Stud: i dansk ja, da var det heller ikke så meget, men i billedkunst…alle de opgaver vi har lavet er 

egentlig de samme opgaver, som der ligger i de her lærebogssystemer 

00:40:53:01 

Stud: vi har bare lavet dem på et andet niveau, og der kommer nogle andre ting ud af dem, nogle 

andre tanker og dialog, men det har faktisk, stort set alt sammen, der har været lidt få ting, som ikke 

er beskrevet for den lærebog vi har arbejdet ud fra, det har været til indskolingen og så er der så ved 

at komme en til mellemtrinnet, og det er så nogle af de opgaver vi ikke har set endnu, men jeg tror, 

alt hvad vi har lavet faktisk kommer til at være i de grundbøger  

HBT: så det har fyldt meget i billedkunst 
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Stud: Ja, hvis ikke det hele 

HBT: kunne man forestille sig den form kopieret over på dit danskfag, sådan at hvis I arbejder med 

genrer kendskab så har man også bagefter nogle læremidler der arbejder med genrekendskab og så 

diskuterer man dem? 

Stud: jo, det synes jeg, i dansk faget, det der har været i det, i billedkunst faget, har været, at de 

undervisere vi har haft også er dem, der har skrevet bøgerne, så der har været den der, det har været 

meget nemt og tilgængeligt for dem at undervise i det, for de har jo selv skrevet det  

HBT: der har vi så personbestemmelsen igen  

Stud: hvor, at i dansk der, jamen både og, for der skal være et mix mellem teorien men den 

praktiske del kunne jo så netop komme ind ved, at man tog fat i nogle, igen vil jeg sige som 

Karsten, at det kunne være rart, at man sad i et lokale, hvor der var alle de her ting man lige kunne 

tage frem og så sige hov var det ikke lige i den her bog, der var et eller andet med genrer eller  

HBT: taler om lokalernes indretning 

Stud: eller bare ha alle de her ting tilgængelige som man gerne vil bruge, det kan også være 

konkrete materialer, have vægte eller altså, at det som man vil ha eleverne skal ud at bruge, også ha 

det så man kan prøve det på egen krop. Jeg kommer også til at tænke på, jeg tror aldrig jeg i nogen 

af mine fag har løst opgaver som eleverne skal ud og løse , og det er jo egentlig også lidt åndssvagt 

fordi jeg kan huske især 1. år, da gik jeg jo ukritisk til de opgaver jeg gav eleverne, for jeg havde 

ikke selv regnet dem, og de var håbløse ikke, så kommer de med en løsning og så …det er forkert 

kan jeg se , hvordan søren er du lige kommet frem til det, fordi man ikke selv har været igennem 

det, og det tror jeg da kunne være … prøve at løse nogle af opgaverne eller arbejde på samme måde 

som eleverne i stedet for arbejde et helt andet sted  

Stud: ja, der kan man sige i billedkunstfaget, hvor vi netop har arbejdet med de samme opgaver, da 

kan man tage noget for eksempel med ler, at man skulle lave mennesker i ler, da fandt jeg ud af, 

hvordan skal jeg stå med min egen krop og så få nogle til at tage et billede og så hen og skabe den 

her figur og så knækkede den…jamen hvad gør jeg så…alle de der ting , hvis jeg nu ikke havde 

oplevet det og fundet ud af det , så ville jeg stå ude i skolen, og ikke vide hvordan jeg skulle sætte 

den sammen igen…åh…vi bruger lige noget lim, så det har egentlig været ret godt, at man har 

arbejdet på den måde, men spørgsmålet er om man kan gøre det i alle fag for det er sådan et 

praktisk fag billedkunst så… 

Stud: men for eksempel med matematik, at se på, hvordan eller i dansk, hvordan man argumenterer 

eller hvilke algoritmer man bruger til at løse med, det vil jo være forskellig fra folk inde i klassen, 

så man vil jo få de der forskellige syn på det  

HBT: taler om de pædagogiske fag…motivation Hvordan motiverer de forskellige læremidler 

eleverne? På den måde, kigge på læremidler i de pædagogiske fag uden et fagfagligt blik 

Stud: jo, men de ekstra ressourcer man skal lægge i det, tror jeg ville ligge bedre i linjefagene, for 

jeg synes faktisk at de pædagogiske fag har været gode som de har været, fordi så har du lært noget, 

og du har kunnet holde styr på, hvad det var fordi det var så afgrænset ikke, nu lærer du det her, og 

så går du over i dit linjefag eller ud i din praktik og arbejder med det, så jeg synes faktisk, at det er 

sådan nogle små bobler eller små kurser eller noget. Nu lærer du noget om det her, så skal du ikke 

blive forvirret af, at vi begynder at tage al muligt andet ind, fordi det er også, måske også noget af 
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det sværeste, sådan teoretiske stof der, ligger i det fag, så jeg synes det er rigtig rart at kunne gå ind 

og sige nu skal jeg kun ha fokus på det her, nu kommer han ikke lige pludselig med eteller andet  

HBT: har du det på samme måde? 

Stud: både og, men jeg tror også bare at så ville de pædagogiske fag bare blive mere omfattende og 

kræve flere undervisningstimer, hvis det var, at det skulle indover på den måde, fordi de ting, der 

har været nu har været rigelig , har været tilpas et eller andet sted, men man kunne jo godt sige det 

der med motivation , det kunne jo være interessant at sige, jamen hvordan, vi har den her lærebog, 

der er de her opgaver, hvordan får vi eleverne motiveret til det, og man så trænede bare sådan noget 

som den måde du tiltaler børn til inden du går i gang med opgaven, for selv det kan være med til, 

om de løser den eller ej, ja, så sådan nogle ting kunne jo godt være inde over, igen på en eller anden 

måde, måske for at afslutte hver model og så ha en eller anden lille prøve, et rollespil i psykologi, 

hvor man så prøvede de metoder af, hvordan, også at man måske prøvede det på hinanden på 

holdet, at måden man snakkede til hinanden på, det r bare en tanke, men jeg synes egentlig godt at 

det kunne være interessant, men igen ville det kræve flere timer fordi det der er i dem nu, fylder nok 

HBT: i forvejen ikke mange timer.  

Stud: nej, hvis man skulle bruge flere timer et sted, så så jeg det hellere i linjefagene, og så være 

bedre til at bygge linjefagene og praktikdelen sammen, og så hvis du har den der trekant og så lade 

de pædagogiske fag være de pædagogiske fag i højere grad og sige det er sådan nogle meta-niveaus 

fag og så lad dem befinde sig på et metaniveau. Jeg kom også til at tænke på før, det der med at selv 

lave besvarelser, det har vi ikke haft, men vi har haft, hvor vi har set tre forskellige elevers 

besvarelser af et eller andet (elevprodukter - hbt) ja, lige præcis , sådan noget og så skulle vi sidde 

og sige hvordan har denne her elev forstået opgaven kontra denne her – det har været i linjefagene, 

men den øvelse kunne man ligeså godt ha med studerendes besvareler og så ville det måske være 

mere vedkommende ikke? Man kan ha begge dele… 

HBT: jeg har fået mine svar, nu er jeg bare nysgerrig… Det ekstra modul? Fortsætter det? 

Stud: hvis på en anden måde 

Stud: det bliver et fag, vores var et pilotprojekt, underviserne har også været undervist i det, men jeg 

tror det bliver et linjefag, det tror jeg er målet/håbet 

Stud: taler om specialpædagogik – diagnose – børns udvikling – meget teoretisk – ikke konkret – 

besøg på specialskoler Men jeg manglede også noget ift undervisning for specialpædagogik er jo 

ikke på skoler mere, specialpædagogik er jo vores almindelige pædagogik i dag, og der manglede 

jeg noget konkret jeg manglede noget mere  

HBT: kunne læremidler ha været en mulighed? 

Stud: ja det er lige præcis det jeg synes jeg manglede øhm noget konkret man kunne bruge ude i en 

undervisningssituation, så det synes jeg var lidt ærgerligt. 

HBT: hvor mange afslutter i år? 

Stud: aner det ikke… 

Odense gruppeinterview#2 
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HBT: debriefing 

1:26:42:4 

Stud: jeg synes faktisk det har været spændende at tage op, fordi netop fordi læremidler normalt 

ikke er noget jeg har tænkt, jaaa det er bare skide spændende, sådan at analysere og tage stilling til, 

men nu kan jeg egentlig se, hvor vigtig det er, og der er mange elementer, hvor jeg både kan se jeg 

har lært rigtig meget men også nogle steder, hvor jeg synes, der mangler nogle sammenkoblinger, 

hvilket er dejligt at finde ud af her en måned inden det hele er slut (ironisk)…det gir da nogle 

refleksioner egentlig at vide, at man har egentlig en del med sig og så er det bare et spørgsmål om, 

at de sammenkoblinger man mangler her fra seminariet jamen dem kan vi jo egentlig godt skabe lidt 

selv så på den måde har det været godt… 

HBT: godt hvis I også har fået noget ud af det… 

Silkeborg gruppeinterview#1 

HBT: I har simpelthen været så gode til at komme med en masse eksempler og forklaringer nu vil 

jeg også sige lidt om hvorfor jeg er optaget af det her: debriefing… 

Stud: en ting det også handler om det er, at der er nogle lærere, der som selv henfalder til og jeg 

snakker jeg seminarie lærer, den med at genbruge materiale for jeg har haft en seminarielærer der 

har genbrugt det samme materiale 8-9 år og når jeg kommer ud og oplever folk der har haft hende 

så er det det samme de har været undervist i som de underviser videre og der har været den samme 

store kritik af personen som underviser både af personen … 

HBT: Det er en anden problemstilling, hvorfor tænker du det ind her?  

Stud: Fordi du snakker om at genbruge for der skal hele tiden være noget nyt, men jeg tænker at 

dem der bruger lærebogssystemer det er dem der genbruger igen og igen og i forhold til at det skal 

med i alle fag, jeg tror man finder svært ved at få seminarie lærerne med i det for der er mange her 

der ikke vil bryde sig om at få pålagt at nu skal du ændre din undervisning form. 

Stud: Jeg ved ikke om vi nævnte det eller fik forklaret det ordentligt Ruth og jeg men vi har jo, det 

er vigtigt at påpege, at når vi har haft det her i matematik så er det ikke fordi opgaverne specifikt 

har heddet find den dårligste lærebog det har jo været opgaver, hvor vi også skulle sidde og sige 

jamen find lærebøger, hvor det er rigtig godt beskrevet noget vi kunne bruge og dem hvor det er 

mindre godt, vi har sammenlignet dem. 

Stud: Bare for at påpege at det er ikke kun kritikken det har kørt på, men det her med kan vi bruge 

det til noget – ja, nej. Altså, man kan sige meget kort og hvis man skal gi et ja nej svar om vi har 

lært noget om undervisningsmateriale og lært at bruge undervisningsmaterialer i matematik ja, det 

har vi, altså ikke lært at differentiere op og ned og alt muligt variation i det, men vi har lært at bruge 

de materialer der er 

HBT: og det føler I har været med til – ikke som det eneste – og det mener I, at det har været med 

til at gøre jer kompetente til at være matematiklærer? 

Stud: Glad for at matematik var første fag på seminariet, for de har været så klare i de opgaver de 

har lavet, jeg troede ikke da jeg sad i det – og jeg synes ikke det var fantastisk da jeg sad i det og jeg 

er blevet meget klogere efter jeg er blevet færdig og har prøvet andre fag. 
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HBT: hvis vi skal afslutte med det, hvad er så jeres syn på er det en god ide at man på seminariet og 

ikke kun praktikken er det en fordel eller ej at arbejde med materialer på seminaret? 

Stud: helt klart en fordel 

HBT: andre kommentarer inden vi stopper? 

Stud: jeg tænker lige hurtig… der har heller ikke været andre, vi har heller ikke fået af vide hvordan 

man eller skal undervise i det. Generelt har der ikke været meget praksisorientering i min 

uddannelse  

HBT: Så du har ikke arbejdet med hvordan man kan lave sit eget materiale? 

Stud: nej og heller ikke, altså jeg har hørt folk sige, at så har de undervist hinanden, og det har jeg 

heller ikke oplevet.  

Stud: hvor er det synd for dig Lotte, for alt det du siger du ikke har, det har vi i matematik 

Stud: jeg har også lidt ondt af mig selv. 

Stud: vi har for eksempel skulle lave et undersøgelseslandskab og det kan man ikke gøre ud for et 

lærebogssystem, det er en invitation til eleverne om at invitere dem ind i et eller andet miljø hvor du 

har sat nogle rammer og så skal spørgsmålene og projektet egentlig vokse ud af eleverne det har vi 

også arbejdet med hvordan man kan, og det er selvfølgelig en utopi og vi har faktisk også fået lov til 

at prøve det af i matematik, det er så noget helt andet men … og da fik man da også en brat 

opvågning kan man sige men alligevel har man da haft en eller anden hvordan kunne det se ud. 

Stud: det var også det jeg sagde før, når man så har vært ude i praktik, så er det der man har fået det 

praktiske, samtidig vil jeg så også sige både vores eksamen i matematik og nu skriver vi en 

fagfaglig opgave på andet år, der har noget med os at gøre og så til fremlæggelsen skal du så – 

hvordan underviser man i det og så skal man forestille sig at Ruth var en 5. klasses elev som jeg så 

skulle lave det for, når man sidder til eksamen er den tredelt, du skal sidde og fortælle om noget 

fagfagligt om matematik på dit niveau, så har du din opgave som er et undervisningsforløb og der 

skal du komme med et materiale som du selv har lavet, som du kunne forestille dig skulle bruges  

Silkeborg gruppeinterview#2 

Stud: jeg ved ikke hvor meget det har med at gøre med læremidler, men overordnet set når man 

snakker om den der forskellighed – jeg synes i virkeligheden at noget af det mest det sted hvor jeg 

virkelig synes det halter, det er at næsten alle underviserne herude er vildt dårlige eksempler, det er 

sådan nogen der står og sir at klassen skal være på den her måde og man skal organisere 

undervisningen på den her måde for så er det godt for eleverne og så springer de selv pauserne over 

vildt dårligt 

Stud: De er også langt fra praksis selv, det bliver tit sådan nogle cases man kommer til at snakke om 

så kommer man bare ud i en anden virkelighed. 

Stud: Ja, man kan godt mærke, når de ikke har været ude at undervise selv, ja for søren der er 

virkelig stor forskel. 

HBT: Hvordan det?  
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Eksempelvis i psykologi havde vi en som havde været ude i praksis – ung – men hun kom med 

mange eksempler på ”hvordan synes I man kan gøre for jeg stod tit i den her situation” bare det her 

med at man kan spytte et eller andet ud som man kan sidde og diskutere, det synes jeg er meget  

HBT: så eksempler er gode?  

Stud: Ja 

Stud: det er det man kan sige er pædagogisk primære fejl, at det pædagogiske paradoks bare ikke er 

et praktisk paradoks når det kommer til stykket. Det er også, men det kan jeg godt nikke 

genkendende til, manglende praktisk erfaring manglende eksempler og dårlige cases fordi de 

sjældent har noget at gøre med en praktisk problemstilling især deres cases er virkelig dårlige nogle 

gange – de er meget fortænkte og helt skudt ved siden af de egentlige problematikker. 

Stud: Ja, de er forældede,  

Stud: det er der man næsten er glad for at de tar det fra et bogsystem for seminarelærere, det er mere 

relevant 

HBT: Om skolelærere – socialisering stærk, så som lærer gør man som man oplevede i 

folkeskolen…og til en vis grad på læreruddannelsen. Derfor vigtigt at gøre som man siger. 

Stud: det er spændende at tænke de pædagogiske fag mere ind på de faglige for især pædagogik og 

psykologi de står bare sådan og svæver, det er nogle vigtige emner, men de er svære at koble 

sammen med praksis, så det ville blive mere genkendeligt og nemmere at koble sammen.  

HBT: I siger ”nej, selvfølgelig ikke læremidler i pædagogik el ad” – hvorfor så ikke læremidler? 

Stud: det er tit forceret når læremidler er med i undervisningen, det er ikke det man bygger det op 

om. Det er mere sådan, der skal siges et eller andet, det er sjældent man kan bruge det til noget. 

Stud: det er måske mere bare fordi oftest når man snakker om de fagfaglige fag så er de timer sådan 

med du har et eller andet dannelsesideal med et eller andet perspektiv som du gerne vil ha 

undervingen bygget op om, og så prøver du at presse lærebogsmaterialet ind i og det kommer aldrig 

til at fungere. Det er også derfor lærebogssystemerne er dårlige primært eller det er det der for mig 

til at tænke at de er dårlige fordi at …og det er meget meget grelt i et fag som historie hvor netop du 

har det her begreb om historisk bevidsthed som det hele handler om men som der ikke er nogen 

lærebogssystemer der forholder sig til og så skal man prøve at presse de her systemer ind i en 

bestemt tænkning i stedet for at bygge forløbet over et læremiddel , så prøver man at bygge det over 

et begreb og det synes jeg også skaber den der det hænger ikke sammen 

 

Aalborg gruppeinterview#1 

HBT: Debriefing - ingen ekstra kommentarer fra informanterne. 

Aalborg gruppeinterview#2 

HBT: Nu bor I ret centralt i forhold til CFU, jeg går ud fra det er et sted i alle tre har været, oplever 

I et tæt samarbejde med dem?  

Stud: det er længe siden jeg har været derovre  
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Stud: et par gange 

De griner…for nej, de oplever ikke et tæt samarbejde…kommer der sjældent 

HBT: runde om deres gang derovre 

Stud: det var de første par år i praktik hvor jeg skulle ha noget materiale  

Stud: og jeg har også været derovre de første år i praktik hvor jeg skulle hente 

undervisningsmateriale til at kunne forberede praktikken, og det var så fordi man ikke kunne få det 

ude på praktikskolen så man selv skulle låne det 

HBT: selv om du vidste at det var det de havde, så var det ikke sikkert du lige kunne få det?  

Stud: nej  

Stud: jeg har været derovre mange gange, men ikke så meget for at låne undervisningsmaterialer 

mærkelig nok… åh men mere fordi mange af de bøger vi har på lærerseminariet dem har de også 

derovre eller også så har de nyere forskningslitteratur, og hvis ikke man kan få det her, så kan man 

få det der, så det er mest derfor jeg har været derovre …og så når man står og kigger på alle de 

bøger, så synes man også det er en lille smule uoverskueligt når man skal finde rundt i det, der er jo 

enormt meget man kan ikke bare lige sådan… 

HBT: men lægger uddannelsesstedet her op til at I bruger det derovre, anbefales det ikke? 

Diskussion om CFU 

00:55:02:5 

HBT: jeg har fået svar på det jeg umiddelbart søger svar på…har I ekstra 

kommentarer…kagesnak… 

Stud: må I se opgaven…Ja, det må I gerne 

HBT: fortæller hvorfor jeg er interesseret i læremidler… 

Stud: jeg tror også det er meget forskelligt, der er også nogle af vores undervisere, nu kan jeg huske 

vi kiggede på det i kristendom her ikke for så lang tid siden, gjorde vi ikke? Altså, jeg tror bare de 

favoriserer nogle af dem frem for andre, altså jeg synes ikke jeg har oplevet, at nogle har sagt at vi 

skal slet ikke bruge det, jeg tror han har sagt, at hvis I skal bruge det, så vil det her være et godt et at 

bruge i forhold til det og det og det, og altså hvad i forhold til det der med undervisningsmaterialer, 

jeg tror de ligger en god struktur for det der skal nås i løbet af et år altså til at lægge en årsplan og så 

kan man jo altid som vi har snakket meget om selv gå ud og supplere med andre opgaver eller nogle 

kreative opgaver i forhold til alt efter  hvad for en klasse man har og så videre  

Stud: men jeg tror det er et godt grundlag at tage udgangspunkt i i hvert fald…nu ved jeg ikke med 

de store, men med de små og på mellem trinnet 

Stud: ja, det kan godt være du er lærer, men du skal ikke gå ud og opfinde den dybe tallerken altså 

brug dog det der er …hvor den anden så siger jamen hvis du bare følger det der så kan enhver da gå 

ud og være lærer altså … 
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HBT: ja på den måde er det lidt ambivalent…har man undervisere der ikke er fortalere for systemer, 

så er det godt at kunne bryde dem ned i et kritisk perspektiv, men så kræver det også at man kan 

bygge konstruktiv op igen … lave kreative øvelser ved siden af…det skal man jo kunne/lære…det 

er problematisk 

Stud: det synes jeg så vores undervisere er gode til at …måske mest i historie endda, da synes jeg at 

vi fik rigtig mange input til hvordan  man kan…hvad for nogle metoder man kan anvende og 

redskaber i undervisningen som man kan tilknytte…noget materialer og strategier man kan bruge i 

historie undervisningen…lige i historie, der er det fag vi har arbejdet allermest med det 

fagdidaktiske aspekt i det…hvordan kan man gøre det osv osv 

Stud: det synes jeg, men igen så er det så heldigt at mange af de metoder kan du godt bruge i andre 

fag også, så der tror jeg bare at det kommer helt af sig selv, at man begynder at for eksempel CL, 

det kan du bruge i alle fag…så de metoder kan man bruge igen og igen 

HBT: I har alle forskellige oplevelser af læremidler som indhold…der er stor variation. Fortæller 

om projektet fortsat… 

Stud: jeg tror aldrig jeg har oplevet, at jeg er blevet påduttet, at jeg skal bruge det, men jeg har 

simpelthen bevidst valgt det, når jeg har været derude, og det er også fordi, når du kommer i 

praktik, du kender ikke klassen på forhånd, så det er lidt svært, at skal tilrettelægge en hel masse på 

en klasse man ikke kender, altså så kan man måske sige, at hvis man så bliver klasselærer for en 

klasse i første klasse og så ved man måske, ja okay, lærer man klassen at kende så kan man måske 

lettere gå ind og få tilrettelagt noget som det er mest hensigtsmæssigt i forhold til den enkelte klasse 

man nu har, fordi det synes jeg faktisk er noget af det allervigtigste, det er det der med klasseledelse  

Stud: det de det da bestemt også  

HBT: ja hver klasse er forskellig…derfor er det en ny verden, men man kommer også ind i den 

verden… 

Stud: men i forhold til sådan systemteoretisk perspektiv som du kører ind på det, så må det vel også 

lidt handle om, hvis du sidder med et lærebogsmateriale af en art, så har det materiale om du vil 

eller ej bestemt, hvad du skal være rettet imod, og så kan det godt ske, at man ikke kan se alt det 

andet, som man kunne ha set, det hele det kunne ha været anderledes … den har jeg nok været lidt 

bange for, jeg ved virkelig ikke hvor jeg har den fra, det var på 3. årgang jeg mødte ham der…men 

jeg er bare lidt bange for at blive styret i en retning som jeg ikke selv er med på 

HBT: det er en af mine pointer…hvis man har en underviser, der synes man skal supplere, men ikke 

lærer de studerende det, så følger de bare blindt… 

Stud: jeg synes ikke der er så meget differentiering i de små klasser…de har nisserne i ådalen og 

synes den er fantastisk, så kan du ikke supplere … altså a er a, men når du kommer længere op er 

det interessant… 

HBT: der er flere måder at introducere abc på 

Stud: der er også forskel på, hvordan man lærer at læse, jeg mener, der er de forskellige materialer 

jo også uenige, hvad for en slags, så der er jo også ting at diskutere der, så der kan man også selv gå 

ind og gøre hvad man vægter selv som underviser…hvad man selv synes. Altså, der er rigtigt 

mange gode materialer, nu har jeg også kigget på, selvom jeg ikke har dansk på indskolingen, men 
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på dansk som 2. sprog, da sidder man og kigger alt hvad der er, helt fra indskolingen og til voksne 

så der har vi også kigget på alle de læsematerialer og hvad ved jeg  

Stud: de er meget forskellige 

Stud: ja, og jeg synes da, at de virker gode nok, men jeg er heller ikke dygtig nok indenfor 

indskolingen til at sige en masse om det altså 

Stud: jeg er jo ikke så entusiastisk for nisserne i ådalen 

Stud: jeg har kun brugt den en gang 

Stud: altså, den er ikke en jeg vil supplere, for så er der fokus på bogstavet a…jo man kan godt lave 

noget sjovt, tag en ting med med a…så på den måde men for eksempel, hvis jeg kommer ind i 5. og 

skal ha om slaveri, så synes jeg måske det er federe selv at finde en anden tekst end der er i bogen, 

for den er da lidt vattet..men…blablabla om nisserne i ådalen 

HBT: man skal undgå fælden om at falde i 

Stud: passe på, for så er der valgt en retning for dig 

HBT: præcis, og det blik med den opmærksomhed skal man ha, for det har man ikke automatisk, og 

det skal man lære på uddannelsen 

Stud: taler om vikariater…stor forskel på hvordan lærere anvender læremidler 

HBT: ja, man skal finde sin egen vej 
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Bilag nr. 3: Analyseoversigt med tilhørende CD-rom 
 

Kommentar til bilag 3: 

Dette bilag udgør den samlede analyseoversigt, hvor der afbilledes hvilke og hvor mange 

informantforskelle, der er tilskrevet under de fire forskerforskelle: Læremiddelkompetencer/ej, 

teori/praksis, uddannelsessted/praktik og monofagligt/polyfagligt. Denne oversigt vedlægges som 

bilag for at give læseren mulighed for at skabe overblik over analyseprocessen. Ønskes yderligere 

gennemsigtighed, hvor de tilskrevne informantforskelle kan ledes direkte tilbage til de 

transskriberede interviews, kan læseren se Nvivo-dokumentet på den vedlagte CD-rom. 

Indholdsmæssigt er der naturligvis overensstemmelse mellem Nvivo-dokumentet og bilaget her, 

men af hensyn til den skriftlige fremstilling har jeg i bilaget eksempelvis undgået forkortelser og. 

lign. (dlm=didaktiske læremidler, udd=uddannelse osv.) 

 

Forskerforskelle Kategorier m. informantforskelle Referencer 

Læremiddel-
kompetencer eller 
ej 

  

 1. LÆREMIDDELANALYSER  

 arbejdet med læremidler 2 

 arbejdet og omfanget med didaktiske læremidler 3 

 læremiddelanalyse 2 

 læremidler på uddannelsesstedet 2 

 kritisk læremiddelanalyse i dansk 1 

 ikke fordybet sig i historiematerialerne 1 

 selv udvikle undervisningsforløb 1 

 didaktiske læremidler kompetencer tilegnet i praktikken 1 

 2. LÆREMIDDELDESIGN OG ENTREPRENØRSKAB  

 faget læremiddeldesign og entreprenørskab 4 

 3. KRITISK REFLEKSION  

 kritisk stillingtagen og hypotese om hvordan det vil virke i praksis 1 

 holdning til didaktiske læremidler 5 

 holdning til didaktiske læremidler - didaktiske læremidler ikke tilstrækkelig 6 

 holdning til læremidler 1 

 ikke bruge læremidler fra a-z 2 

 kan redidaktisere 1 

 kan vurdere didaktiske læremidler 1 

 planlægning af undervisningsforløb 1 

 give mening overfor ens gruppe af elever 1 

 udvikler didaktiske læremidler i praktikken 1 

 4. LÆREMIDLERNES TILGÆNGELIGHED  

 læremidler bliver forældet 1 

 forskel på læremidler 1 

 forskel på nye og gl didaktiske læremidler 1 

 forskel på praktikskolers økonomi 2 
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 selvkørende ift til CFU 3 

 skolernes økonomi betydning for didaktiske læremidler 1 

 typer af didaktiske læremidler 1 

 praktik 2 

 forskel på fag 7 

 dårlige undervisningsmaterialer 1 

 historiebevidsthed ikke synlig i didaktiske læremidler 1 

 tilgængeligheden til didaktiske læremidler 2 

 tilgængeligheden af læremidler 3 

 5. FAGDIDAKTIK  

 fagdidaktikkens struktur 2 

 at redidaktisere uden didaktiske læremidler 2 

 føler sig kompetent ifm læremidler 2 

 6. NATURLIG PROGRESSION  

 udvikling fra 1. til 4. år 2 

 overføre viden fra fag til fag 1 

Teori eller praksis   

 7. UNDERVISERENS BETYDNING  

 didaktiske læremidler i praktikken pga. eksamenskrav 1 

 sammenligner didaktiske læremidler på uddannelsesstedet 2 

 kritisk holdning fra underviseren 3 

 kritisk holdning på uddannelsesstedet 2 

 analyse af læremidler på uddannelsesstedet 6 

 opfordres på uddannelsesstedet til at lave opgaver til elever selv 1 

 har lært el ikke lært at redidaktisere 1 

 underviserne anbefaler at supplere didaktiske læremidler 1 

 8. FAG-FAGLIGHED OG FORMIDLING  

 fagfaglighed 1 

 mix mellem teori og praksis 1 

 praksisorienteret 1 

 arbejdet med didaktiske læremidler i praktikken 3 

 teoretisk syn på læremidler 1 

 teori og praksis adskilt 1 

 både teoretisk og praktisk 5 

 manglende kobling 3 

 mangler virkelighedsconnection 1 

 omsættelsesværdien af eksperimentelt arbejde 2 

 præsentation af didaktiske læremidler ifm praktik 1 

 praktisk tilgang til didaktiske læremidler 4 

 høje teorier 1 

 i dansk mest teoretisk lidt praktisk 2 

 afprøve didaktiske læremidler selv inden det teoretiske perspektiv 2 

 svært at se om det virker i praksis 1 

 praktikken praktisk undervisningen på uddannelsesstedet teoretisk 1 

 teoretisk analyse af didaktiske læremidler i dansk 3 

 forskel på fag 2 

 hvordan der er arbejdet med didaktiske læremidler 3 

 læremiddelanalyse ud fra kriterier i grupper 1 
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 pinder lidt af ift fælles mål 1 

 stor forskel på studerendes viden og elevernes viden 1 

 9. KOBLINGS(U)MULIGHEDER  

 ikke arbejdet med differentiering 1 

 ikke arbejdet med evaluering 1 

 manglende samspil ml læremidler/planlægning/undervisning 1 

 både didaktisk og fagligt tema - men ikke ift didaktiske læremidler 1 

 tilfældigheder 1 

 10. DEN STUDERENDES BETYDNING  

 tværfagligt efter praktik eget valg 1 

 tilfældigt sammenfald af analyse af læremidler og anvendelse i praktik 1 

 eget initiativ hvis didaktiske læremidler bearbejdes efter praktik 1 

 selvvalgt i studieprodukter 1 

 lægge over på mine linjefag 4 

 svært at lave didaktiske læremidler selv 1 

 svært at ramme elevernes faglige niveau 2 

 læremidler eget initiativ 1 

 praktiklærer og praktikant vælger forskellige læremidler 1 

 lærervikar tidligere eller ej 2 

 afprøve egen undervisning selv 1 

 hvor langt man er i sin uddannelse 1 

 ønske om underviser-lærer der fortæller hvordan man gør 1 

Uddannelsessted 
eller praktik 

  

 11. HOLDNING OG ANVENDELSE  

 finde sin egen metode 1 

 holdning til læremidler 1 

 kompetent i læremidler 1 

 kritisk sans 3 

 oplever en forskel fra uddannelsesstedet og praktikken 2 

 skifter holdning når man er ude i det 1 

 studie overfor arbejde 1 

 ikke opfinde den dybe tallerken 1 

 ikke opfinde den dybe tallerken (2) 1 

 ikke opfinde den dybe tallerken igen 1 

 ikke opfinde den nye tallerken 1 

 lidt lettere med didaktiske læremidler 2 

 at tage hvad man kan bruge fra didaktiske læremidler 1 

 arbejder med at differentiere, men ikke didaktiske læremidler 1 

 didaktiske læremidler nødvendige i små fag 1 

 didaktiske læremidler som inspiration 2 

 didaktiske læremidler er tidsbesparende 2 

 man kan være for kritisk 1 

 hurtigere til at være kreative og didaktisere 1 

 lærerne mere entusiastiske 1 

 betydning om man er linjefagsudd, både pos og neg 2 

 mere personligt uden didaktiske læremidler 1 

 lærer at supplere gennem generelle værktøjer og didaktisk vinkel 2 
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 didaktiske læremidler en hjælp  1 

 didaktiske læremidler forskelligt fra fag til fag 2 

 forskel på klassetrin og fag ift at anvende didaktiske læremidler 1 

 didaktiske læremidler gir inspiration kan ikke opfinde alt selv 1 

 den dybe tallerken 1 

 læremidler som inspiration 1 

 nogle lærere kan undervise godt med didaktiske læremidler 1 

 specialpædagogik 1 

 støtter sig til et materiale og supplerer det 2 

 så dårlige er de ikke 1 

 12. UNDERVISERENS INTERESSE  

 holdning til inddragelse af læremidler 6 

 perspektiv og holdning til læremidler 1 

 underviserens interesse 2 

 underviserens praksiserfaring har betydning 1 

 underviseren oplever det praktiske gennem sine studerende 1 

 13. PRAKTIKLÆRERS BETYDNING  

 læremidler i praktikken 4 

 praktikbesøg 3 

 oplevelser fra 1. årspraktik 2 

 anvendelse af læremidler i praktik 3 

 at anvende igangværende didaktiske læremidler i praktikken 1 

 forskellige holdninger begge steder 1 

 mindre kritisk holdning fra praktiklæreren 2 

 bearbejde didaktiske læremidler i lærerteam i praktik 1 

 anvender didaktiske læremidler i praktikken og supplerer dem 1 

 bruger didaktiske læremidler mindre i praktikken end de forventer som ny 
lærer 

2 

 praktikken gir mulighed for at kunne selv 1 

 praktiklærerens betydning 2 

 i praktikken kører de et system 1 

 IT baseret læremiddel i praktikken 1 

 det har de altid gjort i praktikken 2 

 forskel på ung og gammel praktiklærer 1 

 teoretisk analyse på uddannelsesstedet og anvendelsesorienteret analyse 
i skolen 

2 

 praktiklærer burger ikke didaktiske læremidler 1 

 praktiklærer anbefaler didaktiske læremidler 1 

 mere nuanceret, ok både at anvende systemer og at lade være 1 

 andre realiteter som ny lærer end som praktikant 2 

 didaktiske læremidler i praktikken 4 

 linjefagsuddannet eller ej 1 

 ønske om løbende praktik 1 

 14. NY LÆRER  

 nyuddannede analyserer didaktiske læremidler ift fælles mål, det gør alle 
lærere ikke 

1 

 gode systemer når man er nyuddannet 2 

 didaktiske læremidler god base for ny lærer 1 
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 nyuddannet søger støtte i didaktiske læremidler 1 

 nyuddannet har brug for didaktiske læremidler 1 

 ikke realistisk ikke at anvende didaktiske læremidler som lærer 1 

 mindre kritisk og stolt som nyuddannet 2 

 hente inspiration i didaktiske læremidler som ny lærer 2 

Monofagligt eller 
polyfagligt 

  

 15. DEN STUDERENDE  

 modulopgaver 2 

 selv lave undervisningsforløb 1 

 at føle sig som en faglærer 3 

 kigget på didaktiske læremidler i studieprodukter 1 

 har kendskab til didaktiske læremidler 1 

 16. FRAVÆR AF TVÆRFAGLIGHED  

 ikke noget samarbejde 3 

 ikke tværfaglighed ifm didaktiske læremidler 1 

 ikke tværfagligt ml linjefag og didaktiske læremidler 1 

 manglende praksisforståelse og lærerfagligt perspektiv 1 

 manglende samarbejde fagene imellem 1 

 manglende samarbejde ml praktikskole og uddannelsessted 5 

 mangler det lavpraktiske og konkrete 1 

 arbejder monofagligt 1 

 didaktiske læremidler isoleret i linjefag 1 

 arbejdet med didaktiske læremidler på uddannelsesstedet 2 

 praktik er en verden for sig 1 

 ingen bearbejdning af didaktiske læremidler ifm praktik 1 

 didaktisk fokus sideløbende med fagligt fokus 1 

 kigger kun på didaktiske læremidler i et linjefag, men også fagdidaktisk 2 

 sammenlignet didaktiske læremidler på uddannelsesstedet 1 

 pædagogiske didaktiske emner kobles ikke til læremidler 2 

 dansklæreren præsenterer didaktiske læremidler i spec.pæd. 1 

 didaktiske læremidler opdateres 1 

 læremidler kunne være fælles element 1 

 lærer ikke at supplere 2 

 skal reflektere over didaktiske læremidler 1 

 17. UDDANNELSENS STRUKTUR  

 0,1 forløbet 1 

 0,1 årsværk 1 

 tværfaglighed svært pga strukturer 4 

 har kun brugt lidt tid på didaktiske læremidler, der er meget der skal nås 3 

 ikke tid til tværfagligt samspil 1 

 strukturens betydning for samarbejde mellem fag 2 

 for kritisk tilgang, vil gerne se det gode eksempel 3 

 18. ALMEN DIDAKTIK MED/UDEN FAGLIGT INDHOLD  

 AD med eller uden fagligt indhold 1 

 didaktiske læremidler relevante i AD men kun nævnt som koncept 1 

 de pædagogiske fag som selvstændige teoretiske fag 5 

 pædagogiske fag som overordnet og ikke lavpraktiske 9 
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 fordele og ulemper ved didaktiske læremidler i pæd fag 1 

 fokus på læremidler 2 

 19. RESSOURCER OG LÆREMIDLER  

 økonomiens betydning for læremidler 2 

 større opmærksomhed mod didaktiske læremidler i indskolingen 2 

 forskel på ressourcer på forskellige skoler 2 

 hellere færre didaktiske læremidler men i dybden 1 

 20. UNDERVISERENS BETYDNING  

 underviserens betydning for læremidler 1 

 om underviseren har erfaring fra skole eller ej 2 

 underviserens betydning 6 

 21. FAGDIDAKTIK  

 fagdidaktik 9 

 kigger efter niveau og indhold i didaktiske læremidler 1 
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