
Resume
I afhandlingen undersøges, hvad lærere vil og har til hensigt med deres undervisning. I 
empiriske undersøgelser herom koncentreres blikket på det didaktiske planlægningsarbejde, 
og på denne baggrund udvikles et begreb om didaktisk intentionalitet, som indbefatter 
lærernes didaktiske hensigter, opmærksomhed og sammenhængene herimellem. 

De empiriske undersøgelser er gennemført via studier i to skolers udskolingsafdeling som 
deltagerobservationer af læreres planlægning samt deskriptive og argumentative interviews, 
der efterfølgende er trianguleret og analyseret via analyser udfoldet på et kontinuum 
mellem fænomenologisk, datadrevet og kritisk hermeneutisk, begrebsdrevet analyse. 
Undersøgelserne frembringer viden om planlægningens karakter, hvad lærernes didaktiske 
opmærksomhed, deres forudgående hensigter og didaktiske hensigter i handling orienteres 
af og mod. Det viser sig bl.a., at 

–  lærerne i høj grad orienterer sig mod afgangsprøverne, de standardiserede mål og 
karakterer som betingelser for undervisningen.

–  lærerne er opmærksomme på elevernes individuelle forudsætninger, kategorier af elever 
og hele klasser sammen med lærernes egne forudsætninger og præferencer som 
betingelser for lærernes valg

–  lærerne primært baserer deres didaktiske beslutninger på erfaringsviden og et ønske om 
at gøre, hvad der ’fungerer’ og dermed et hensyn om funktionalitet.

–  lærerne har pædagogiske formål og didaktiske hensigter med undervisningen, hvorom 
de oftest taler i almene vendinger.

–  de didaktiske beslutninger ofte træffes i et modsætningsforhold mellem de hensigter, 
lærerne har forud for undervisningen på elevernes vegne og føler sig ansvarlige for - og 
de betingelser, som de ansvarliggøres for. 

Begrebet om didaktisk intentionalitet informeres og udvikles med inspiration fra de empiriske 
undersøgelser og sammenfattes i en integrativ didaktisk tænkning, der inkorporerer aspekter 
af lærernes intentionalitet, som tilsyneladende er didaktisk irrationelle, samt opmærksomhed 
på didaktiske betingelses- og begrundelsesmomenter forud didaktiske beslutninger. Det, 
der i afhandlingen omtales som didaktisk irrational intentionalitet, uddybes med begreberne 
automatiseret og affektiv intentionalitet.

Begrebsdannelsen konkretiseres i en planlægnings- og en analysemodel, der kan bidrage 
til den analytiske didaktik og udgøre en principiel mulighed for systematisk tænkning og 
kritisk analyse i og om didaktisk praksis. På denne baggrund anbefales en anerkendelse 
og værdsættelse af didaktikkens modsætningsforhold og lærerens dilemmaarbejde, og 
begrebet om didaktisk intentionalitet kan bidrage til, at dette udøves på et oplyst grundlag.

DPU – Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse
Aarhus Universitet
Tuborgvej 164
2400 København NV

Tlf.: 8716 1300
E-mail: dpu@au.dk 
edu.au.dk

PH.D.-AFHANDLING

THOMAS ISKOV

DPU - DANMARKS INSTITUT FOR PÆDAGOGIK OG UDDANNELSE             

AARHUS                                  
UNIVERSITET                             AU

 

DIDAKTISK INTENTIONALITET 
MOD EN UDVIDELSE AF DEN ANALYTISKE 
DIDAKTIK MELLEM POLICY OG PRAKSIS

ndli
ng
ph.d.
afha

TH
O

M
A

S ISK
O

V
D

ID
A

K
TISK

 IN
TEN

TIO
N

A
LITET    

M
O

D
 EN

 U
D

V
ID

ELSE A
F D

EN
 A

N
A

LYTISKE D
ID

A
KTIK M

ELLEM
 PO

LIC
Y O

G
 PRA

KSIS



                                               

  

 

DIDAKTISK 

INTENTIONALITET 
Mod en udvidelse af den analytiske didaktik mellem policy og praksis 

Thomas Iskov                

Ph.d.-afhandling 
Aarhus Universitet, DPU 

Program for didaktik          

Februar 2017 

 



Didaktisk intentionalitet 
 

2 
 

  



Didaktisk intentionalitet 
 

3 
 

Forord 

Min forskning har siden ansøgningen til ph.d.-rådet været funderet på en ambition om at fastholde 

blikket på forhold, som jeg var oprigtigt undrende overfor og ønskede at vide mere om. Jeg har 

betragtet forløbet som en læreproces og søgt at bevare en spørgende tilgang. Min undren og mine 

spørgsmål har drejet sig om lærerens position og perspektiv og har ledt mig til, hvad jeg er endt 

med at benævne ’didaktisk intentionalitet’. Spørgsmålet og genstandsfeltet har været længe 

undervejs og har ført til livtag med didaktikkens nervetråd i undersøgelserne af, hvad lærerne vil og 

har til hensigt med deres undervisning. Det har været udfordrende at ville undersøge et 

genstandsfelt, som ikke var defineret; at undersøge lærernes didaktiske intentionalitet empirisk − 

samtidig med at denne undersøgelse skulle bidrage til at begrebsbestemme selvsamme fænomen.  

Afhandlingen repræsenterer foreløbige indsigter og vidensfrembringelser om helt centrale og 

genkomne didaktiske spørgsmål, som fortsat kan og bør gøres til genstand for undersøgelser. De 

svar, jeg frembringer, på spørgsmål der vanskeligt lader sig besvare, betragter jeg som ydmyge 

supplementer til den etablerede viden om lærerens intentionelle praksis, og min empiriske 

undersøgelse bidrager med viden om, hvori disse intentioner består og hænger sammen med 

lærerens didaktiske praksis mellem betingelser, begrundelser og beslutninger. I afhandlingen 

argumenterer jeg for og fremstiller min viden mere selvsikkert, end omtalte ydmyghed berettiger 

til, fordi fremskridt og udvikling af viden herom kræver sådanne udkast − med de risici det 

indebærer.  

Min spørgende undren har rejst sig fra min lærerbaggrund, hvorfra den er fremtrådt selvfølgeligt, 

at lærere har didaktiske hensigter med deres undervisning. Men jeg har også været orienteret mod 

fænomenet didaktisk intentionalitet, som læreruddanner og som underviser, hvorfor 

intentionaliteten er fremtrådt som fænomen i kraft af egenskaber, der kan fastholdes, beskrives og 

fremstilles som relevante for kommende lærere og for lærerarbejde.  

Ingen af disse perspektiver er forkastet undervejs i forløbet, men for at muliggøre ændrede og nye 

erkendelser har jeg måttet tøjle deres indflydelse i mødet med det ukendte. Dette har manifesteret 

sig via forskellige teoridannelser i mødet med forskerrmiljøer på DPU i Emdrup, på gangen på 

Trøjborg, på Senter for Profesjonsstudier i Oslo, på kurser og konferencer. I særlig grad har de 

deltagende skoler, ledere og lærere velvilligt formidlet adgang til nye erkendelser, ligesom det 

pædagogiske møde med mine vejledere har udfordret, hvad jeg troede, jeg vidste, og bestandigt 

været kilde til ændrede veje og vidensfrembringelser. I tillæg har mine møder med andre 

interesserede, dygtige kolleger fra den pædagogiske faggruppe på læreruddannelsen i Aarhus, 

ligestillede ph.d.-studerende, særligt Christina Haandbæk Schmidt, med hvem jeg har fulgtes 
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igennem forløbet og delt trængsler, idéer og erkendelser, gjort det muligt at afprøve foreløbige 

begrebsdannelser og konklusioner. 

Foranlediget heraf har forskningsprocessen bibragt mig et andet udsyn og en anderledes horisont. 

Efterhånden har jeg fundet mig til rette i forskerens rolle med en ændret blikretning. Her er tale 

om den traditionelle figur og bevægelse mellem hjemme og ude, mellem det kendte og ukendte, 

som er læringens og dannelsens bevægelse. Og som jeg værdsætter og er taknemmelig for at have 

haft mulighed for at gøre. Tak til VIA og DPU for tillid og frihed til at forfølge min 

forskningsinteresse. Især tak til John B. Krejsler, Jens H. Lund og Søren P. Bengtsen for hjælp 

hertil og til Lotte, Adam og Aske for at være og for at finde glæde og se muligheder i ph.d.-studiet 

sammen med mig.  

 

Thomas Iskov 

Februar, 2017 
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Indledning 

Som det blev anført i afhandlingens forord, samler min primære interesse sig om, hvad læreren 

intenderer, vil og har til hensigt med sin undervisning, og hvordan denne ’villen’ bliver til i 

forbindelse med vilkår og betingelser for lærerarbejdet, som er genstand for lærernes 

opmærksomhed. Jeg anvender didaktisk intentionalitet som overordnet begreb for denne 

sammenhæng, hvorved det betegner enheden af det ærinde, læreren har med sin undervisning, og 

det læreren orienterer sig eller retter sin opmærksomhed mod i det planlæggende arbejde. 

Didaktisk intentionalitet udgør således projektets omdrejningspunkt og primære genstand, som 

det samtidig er hensigten at undersøge empirisk, udvikle og konceptualisere.  

 

Projektet placerer sig i en didaktisk emnekreds med relevans for forskere, læreruddannere og 

lærere med interesse heri. I en kontinental didaktisk tradition er det lærerens forhold til stof og 

sag, der er central (Roth i Westbury, Hopman, & Riquarts, 2000), og jeg betragter i forlængelse 

heraf lærerens pædagogiske hensigt eller intention med undervisningen som almen og 

grundlæggende for pædagogisk og didaktisk praksis (Larsen, 2016; Oettingen, 2010).  

Fra den pædagogiske filosofi og idéhistorie kan hentes mængder af normativ litteratur om, hvori 

intentionerne bør bestå, men ærindet er her at udvikle viden om, hvori de empirisk består, og 

hvorved de bliver til forud for undervisningens gennemførelse. Derfor foretages som en del af 

undersøgelsen empiriske studier blandt udskolingslærerne på to skoler via interview om 

tilblivelsen af undervisningsplaner og observationer af deres planlægningssamarbejde. 

Identifikationen af lærernes didaktiske intentionalitet bidrager med en udvidelse af den 

eksisterende viden om læreren som den væsentligste aktør i uddannelses- og undervisnings-

processen (Hattie, 2013; Helmke, 2013; Nordenbo, 2017; Nordenbo m.fl., 2008). Med det 

koncentrerede blik på læreren skriver projektet sig ikke ind i mængden af forskning om 

elevudbytte, om læring, kompetence eller motivation. Vægten lægges på læreren, på undervisnings-

siden af den pædagogiske ligning og søger dermed at bidrage til at (re)vitalisere didaktikken − med 

det in mente, at lærerens didaktiske praksis har eleven som mål.  

 

Baggrunden for min optagethed er en iagttagelse af et mangefacetteret og foranderligt praksisfelt, 

hvor læreren er positioneret og må navigere som central aktør. Jeg er interesseret i, hvilke 

hensigter lærerne etablerer, og hvordan disse eventuelt formateres i det brogede landskab af 

potentielt modstridende interesser, fordringer, normer og idealer. Disse konturer udgør 

baggrunden for og det problemfelt, hvori interessen i lærernes ’villen noget med nogen’, og mine 

spørgsmål til lærernes didaktiske intentionalitet begrundes.  
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Konkret andrager det spørgsmål om:  

- Hvordan og mod hvad lærerne orienterer sig i disse modsætningsforhold?  

- Hvilke hensigter etableres i lyset heraf?  

- Hvad karakteriserer tilblivelsen af lærernes intentioner i den kompleksitet, der kendetegner 

didaktisk praksis? 

- Hvordan hænger lærernes intentioner med undervisningen sammen med deres 

opmærksomhed på didaktiske betingelser? 

- Hvordan bringe viden herom i mødet med didaktisk praksis og bidrage til kvalificering 

heraf? 

 

Når det forudsættes, at de modsætningsfyldte konturer medkonstituerer den didaktiske praksis, og 

de iboende udfordringer i sidste ende lander på lærerens bord, når læreren både skal tilgodese og 

tage didaktisk udgangspunkt i eksterne krav, som er potentielt modstridende med hensyntagen til 

de kontekstafhængige faktorer og til lærerens egne hensigter, som disse etableres i nævnte 

sammenhæng, danner det baggrund for at spørge til lærerens position, didaktiske praksis, 

opmærksomhed og hensigter i følgende problemformulering:  

Hvad kendetegner lærernes didaktiske intentionalitet, hvordan bliver den til i 

spændingsfeltet mellem ekstern accountability og den specifikke praksis − og hvordan kan et 

didaktologisk begreb herom, der er adækvat ift. den didaktiske praksis, og som kan bidrage 

til forståelse og kvalificering heraf, nærmere bestemmes? 

 

Der fremgår af formuleringen et særligt fokus på didaktisk intentionalitet mellem ekstern 

accountability og lærerens specifikke praksis. Det repræsenterer min interesse i lærerens position 

mellem policy og praksis, regulering og dømmekraft, ansvarliggørelse og ansvarlighed, som 

uddybes i de efterfølgende afsnit.  

Desuden og i forlængelse heraf kræver udviklingen af et begreb, der er adækvat ift. didaktisk 

praksis, en uddybning. Undersøgelsen placerer sig i gabet mellem didaktisk praksis og systematisk 

tænkning og hviler ikke på et forehavende om at udvikle et begreb, der kan rumme eller spejle den 

grumsede empiriske praksis, lærerens bevidsthed eller liv! Men sigter mod at udvikle et begreb 

anvendeligt til at diskutere spændingen og informere såvel den ’rodede’ empiri som de 

systematiserede teoridannelser − inden for en pædagogisk normativitet.  

 

Samlet set er undersøgelsen hermeneutisk funderet, hvorfor det er oplagt i det følgende at indlede 

med en yderligere indføring i den horisont, det perspektiv og det problemfelt, hvorfra min 

spørgende interesse rejste sig. Som et led heri problematiseres lærerens position og udgangspunkt 

for etablering af didaktiske hensigter i planlægningsaktiviteterne forud for undervisningen. De 
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modsætningsforhold, der opridses, kan modstilles, forbindes, sammenlignes eller sammentænkes 

yderligere, men det er ikke hensigten her, hvor jeg søger at opridse baggrunden for og skærpe det 

problemfelt, undersøgelsen udspringer fra.  

 

Læreren mellem to rationaler 

Når udsagnet om ’at ville noget med nogen’ knyttes til læreren, signaleres et stærkt lærersubjekt og 

en normativitet hentet i et almen pædagogisk rationale, hvor læreren forventes at have noget på 

hjerte, nogle intentioner, som ligger til grund for og omsættes i den didaktiske praksis. I denne 

optik tilskrives læreren en vilje til og en hensigt om, at nogen, dvs. eleverne, føres i en bestemt 

retning. I forlængelse af det nyhumanistiske oplysningsprojekt er forestillingen om læreren, der vil 

noget bestemt med sine elever, helt grundlæggende, og fra Rousseau over Kant bestemmes dette 

’noget’ som opdragelse til frihed og myndighed. Når skolens generelle formålsbestemmelse og 

normativitet på denne måde vedrører mennesket i sig selv med dets myndiggørelse som det 

ufravigelige endemål (Biesta, 2011; 2014; Oettingen, 2010; Pio, 2012), må læreren altså have en 

hensigt med undervisningen, der ud fra et pædagogisk rationale drejer sig om eleven selv og ikke 

står i noget andets tjeneste, ikke udgør middel for et mål uden for eleven, men med blik for eleven 

som pædagogisk subjekt, for elevens individuelle dannelsespotentiale og dennes langsigtede 

bedste. Dannelse som skolens formålsbestemmelse videreføres af bl.a. Humboldt med 

forestillingen om almen dannelse i en vekselvirkningsproces mellem individ og omverden − og i en 

nutidig udlægning hos Klafki i begrebet om den kategoriale dannelse. For denne pædagogik er 

mennesket selv det ultimative mål og ufravigelige krav. Dannelsen mellem verden og det 

pædagogiske subjekt − eller mellem indhold, der repræsenterer verden, og det enkelte barn − bliver 

dermed orienteringspunkter for lærerens villende hensigt eller pædagogiske intentioner med 

undervisningen. Med idealet om opdragelse til frihed følger Kants grundlæggende pædagogiske 

paradoks, der indebærer spørgsmålet om, hvordan friheden og myndiggørelsen kan følge af tvang 

og umyndiggørelse i en pædagogisk relation. Det almen pædagogiske tankesæt er dermed ikke blot 

teleologisk og normativt i sit væsen, men tillige paradoksalt, og udgør et antinomisk perspektiv 

(Oettingen, 2001; 2010), som, når det overføres på skole og undervisning, indebærer nogle 

dilemmaer og grundproblemer, der gør den pædagogiske praksis uforudsigelig, ustyrlig og usikker 

(von Oettingen, 2010; Biesta, 2014). Almen pædagogikken understreger dermed pædagogisk 

praksis som på en og samme tid formålsrettet og ustyrlig og udgør dermed et rationale eller en 

forståelsesramme, der karakteriserer lærerens praksis som normativ, teleologisk og intentionel − 

men altså også paradoksal, modsætningsfyldt og ustyrlig, hvorfor der tilføjes en besindelse på, at 

læreren ikke bare via bestemte midler kan opnå det tilsigtede, og dermed en refleksiv dimension til 

lærerens praksis. I praksis betyder dette, at lærerens undervisning i fagene også skal være 
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opdragende og vejledende i overensstemmelse med skolens formålsbestemmelse, men at denne 

ikke lader sig opfylde uden videre. 

 

Et helt andet mere teknisk rationale sameksisterer med det pædagogiske på forskellige niveauer i 

uddannelsestænkningen, selvom de to rationaler umiddelbart synes at udfordre hinanden. Dette 

rationale har et teknisk tilsnit, der afspejler en tilgang til verden baseret på tanken om at mestre og 

håndtere denne. I sin rene form indebærer det en teknisk erkendelsesinteresse og en instrumentel 

mål-middel tankegang i form af et rationalistisk forsæt om at kontrollere, styre og beherske den 

omgivende verden (Pio, 2012). Som uddybet i det efterfølgende afsnit kommer det tekniske 

rationale på policy-niveau til syne gennem de politiske bestræbelser, der sigter på at effektivisere 

og rationalisere via neoliberal outputstyring og en særlig værdsættelse af det synlige, styrbare og 

kontrollerbare (Green, 2010; Pio, 2012). Rationalet udtrykkes i disse sammenhænge bl.a. gennem 

fordringen om, at eleverne skal lære noget prædefineret på den sikrest mulige måde, og at 

læringsresultaterne og præstationerne skal opgøres og dokumenteres i forhold til disse eksternt 

definerede standarder. Som midler til opfyldelse heraf fremsættes politiserede ønsker om, at 

uddannelser, herunder skolen, skal forskningsbaseres og undervisningen evidensbaseres med 

henblik på at anvende ’sikker’ viden og derigennem opnå de ønskede resultater.  

 

Trukket skarpt op fremstår de to rationaler modsætningsfyldte. Ifølge Ove Kaj Pedersen (2011) er 

pædagogikken endog uforenelig med konkurrencestatens rationalisering, og i Pios udlægning 

resulterer instrumentel tænkning i antipædagogik: ”Svækkes denne konstitutive dimension 

(normative, red.) ved pædagogisk tænkning, da er det ikke længere pædagogik, man beskæftiger sig 

med. Når teknisk rationalitet gennemtrænger pædagogikken risikerer den at blive procedural og 

dermed et anliggende for funktionærer” (Pio, 2012, s. 261). Umiddelbart synes rationalet i disse 

udlægninger gensidigt udelukkende, men i det almen pædagogiske og dermed antinomiske 

perspektiv kendetegnes det pædagogiske praksisniveau ved at være gennemkrydset af begge.  

De sameksisterer, og begge kan indlæses i udtrykket om, at ’nogen vil noget med nogen’. Her 

integreres rationalerne i den pædagogiske grundpræmis om, at interventionen, undervisningen og 

læreren kan påvirke og have betydning for elevernes læring, dannelse og udvikling. Hvor det 

pædagogiske rationale betoner den etiske forpligtelse på individet, det normative telos, sigtet på 

opdragelse og dannelse mhp. elevens langsigtede bedste, betones i en teknisk optik interventionen 

og muligheden for at påvirke, forandre eller tilføre eleven noget. Dette kommer fx til udtryk, når 

undervisningen planlægges, gennemføres og evalueres mhp. forbedringer og identifikation af bedre 

og mere kvalificerede tiltag. Tænkningen er også underliggende for evaluering af elevernes arbejde, 

og når synlige kriterier eller tegn for læring omsættes i tilpassede læringsaktiviteter og 
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undervisningspraksis, eller når den teoretiske, deskriptive og analytiske didaktik konsulteres og 

udmøntes i et rationalistisk blik på didaktisk praksis (Pio, 2012; Dale, 1998). 

 

Som det er fremgået, udmønter den tekniske rationalitet sig bl.a. i nogle strukturelle 

betingelsesmomenter, læreren må orientere sig efter, mens det pædagogiske rationale indebærer 

fordringen om, at læreren baserer sine didaktiske beslutninger på mødet med eleven og sine 

normative intentioner med undervisningen. Hensynet til de to rationaler lander så at sige på 

lærerens bord i forbindelse med planlægningsmæssige valg, og det er en del af lærerarbejdet at 

afveje, håndtere og praktisere i dette felt. Også Herman (2016) udpeger et modsætningsforhold 

mellem det, han kalder den ’pædagogisk-konservative position’ og den ’politisk-administrative’. 

Han placerer kampen om dannelse derimellem, en kamp der involverer læreren, som må vælge 

side eller mediere derimellem. Men der er flere fronter end to. Det vil fremgå i det følgende, hvor 

jeg dog indleder med at præcisere den politiske omsætning af det tekniske rationale.  

 

Læreren mellem policy og praksis 

Læreren er ansvarlig for de statslige forventninger i en demokratisk funderet folkeskole som den 

danske. Her er læreren forpligtet på at efterleve de forventninger til skolens praksis, som kommer 

til udtryk gennem love og forordninger vedtaget med demokratisk mandat. Formålet er bl.a. at 

tilgodese ligebehandlingsprincippet og så vidt muligt sikre ensartethed i rettigheder og 

uddannelsestilbud til befolkningen. For at undgå privatisme, arbitrær og vilkårlig magtudøvelse 

ansvarliggøres læreren af folkestyret gennem folkeskoleloven, og det forudsættes, at læreren 

inkarnerer bestemmelserne heri. Som det vil fremgå i det følgende, er hverken didaktisk praksis 

eller elevernes læringsudbytte dog mulig at styre i detaljen, hvorfor skønsudøvelse nødvendigvis 

hører til lærerens praksis, og hvorfor lovgivningen også overlader et vist tolkningsrum (fx til 

fortolkning af skolens formålsparagraf og fagenes formålsformuleringer) og et didaktisk spillerum 

til læreren, som forudsætter autonome indholds- og metodevalg og dermed frihed til at afgøre 

hvordan og til dels også ved hjælp af hvad, eleverne skal undervises.  

Det er dermed kendetegnende, at der er et politisk og et pædagogisk projekt, at noget er defineret 

og reguleret, mens andet må reflekteres og besluttes af den udøvende praktiker. Dette er en almen 

spænding i alle professioner og semiprofessioner, som aktuelt træder tydeligt frem i folkeskolen. 

Her er den politiske og strategiske styring accelereret og med den reguleringen af lærerens 

didaktiske praksis. Når disse ændringer ses i forlængelse af økonomisk og markedsorienteret 

politik, der overordnes andre områder, bliver uddannelse og skole løftestænger i den globale 

konkurrence (Pedersen, 2011; Andersen, 2011). Og når ændringerne ses som translationer af 

uddannelsesreformer, sammenligningskrav og policy, der florerer og vandrer internationalt 
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(Steiner-Khamsi, 2014; Steiner-Khamsi & Waldow, 2012), fremstår de som domineret af 

neoliberalistisk ideologi, der gennem de seneste tiår er udmøntet via ledelsesmetoder fra den 

private sektor mhp. forbedret kvalitet og ressourceudnyttelse. New Public Management (NPM) 

udmøntes via udstrakt autonomi, men altså også regulering og styring fra stat til kommune, til 

skoler, ledere og lærere1, hvorved skolen og lærerne også i Danmark kan forstås som led i en 

leveringskæde, hvor krav transporteres den ene vej og resultater den anden (jf. Deliverology i det 

engelske skolesystem v/ Barber, Michael, 2011). Dette træder tydeligt frem i daværende 

finansminister Bjarne Corydons omtale af en ny model for ledelse i den offentlige sektor i et 

interview i Information (Information, d. 6. jan. 2015):  

”Konsulentvirksomheden McKinsey (Som omtalte Barber tidligere har været leder af, og 

Corydon siden har fået en toppost i, red.) står nemlig sammen med Moderniseringsstyrelsen 

bag en ny model for arbejdsgiveradfærd, som blandt andet betyder, at de statslige ledere vil 

måle og veje deres ansatte gennem resultatmålinger, medarbejdervurderinger og præstations-

løn.” Bjarne Corydon betegner det som ”… et nyt og moderne bud på systematisk at sørge for at 

optræde bedre som leder og arbejdsgiver for dermed at levere bedre resultater.” Og han 

hævder, ”..at der ikke længere er en modsætning mellem tillid og kontrol i den offentlige 

sektor.” 

Ansvarliggørelsen for et overliggende niveau er velbeskrevet i forskningslitteraturen som 

accountability i en teknisk-ledelsesmæssig betydning (Biesta, 2015, 2009, 2011, 2014; Green, 

2010; Hjort, 2006; Sølvie Mausethagen, 2013; Rasmussen, 2008). (Begrebet bestemmes nærmere i 

kap. 1). Denne udmøntes som NPM igennem standardiserede målformuleringer, 

evalueringsprocedurer, test, dokumentationskrav og kontrolforanstaltninger til opfølgning på de 

opnåede resultater og indebærer en bevægelse fra high-trust og relativ autonomi til low-trust 

(Parsons i Hjort, 2008) via kontraktstyringssystemet baseret på formaliserede kontrakter mellem 

alle lag i forvaltningshierarkiet, hvor standardiserede kvalitetsmål muliggør kontrol med, om et 

underliggende niveau har opfyldt sin forpligtelse. En logik der forudsætter registrering og 

dokumentation for målopfyldelse og indfrielse af resultatforventningerne. Disse opgaver ligger 

ligeledes på lærerens bord sammen med en eksplicit forventning om, at de efterkommes. 

Nærværende undersøgelse påbegyndtes i 2014 lige efter lanceringen af sloganet om Ny Nordisk 

Skole, og sideløbende med præsentation og udrulning af reformen ’Den nye folkeskole’, 

introduktion af en ny arbejdstidsaftale, lockout og implementering af Lov 409 (af 26/04/2013). 

                                                           
1 På trods af, at der er skrevet nekrologer over NPM (se fx Information d. 7. nov. 2016), er styringsformen fortsat 
virksom - som det fx fremgår af min empiriske undersøgelse, men også af de gældende rammebestemmelser. 
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Folkeskolereformen (ved aftaleteksten af 7. juni 2013) eksemplificerer og ekspliciterer ovennævnte 

tendenser i afsnit 4: ’Få klare mål og regelforenklinger’, hvor det bl.a. fremgår, at  

”Den danske folkeskole står over for en række styringsmæssige udfordringer (…) For at 

imødekomme udfordringerne gennemføres en række initiativer, der har til formål at erstatte 

styring efter regler og processer med styring efter få, klare mål og viden om resultater… (…) De 

tre politiske mål for reformen operationaliseres i få, kvantificerbare nationale mål, som kan 

opgøres og suppleres på kommune- og skoleniveau, og som skal være det centrale afsæt for 

regeringens dialog med kommunerne og folkeskolens øvrige parter om folkeskolens 

udvikling.”  

I tilfælde af mangelfuld målopfyldelse på et underliggende niveau, muliggør aftaleteksten 

’opfølgning’ (min kursivering):  

”Der er opstillet operative resultatmål for de nationale mål, der vil gøre det muligt løbende at 

følge op på udviklingen. (…) Målene vil blive opgjort på nationalt niveau, kommunalt niveau, 

skoleniveau, klasseniveau og for den enkelte elev, og de vil være et centralt udgangspunkt for 

den opfølgning, der skal ske på alle niveauer i forhold til udviklingen i elevernes faglige 

niveau.” 

Hvori selve opfølgningen konkret skal bestå, er uklart, men det fremgår videre i afsnit 4.2: ’Styrket 

grundlag for opfølgning’, at grundlaget tilvejebringes gennem ’systematisk og kvalificeret dialog 

om folkeskolernes evaluering og kvalitetsudvikling’, ’ en årlig skriftlig statusredegørelse’, 

’resultatbaserede kvalitetstilsyn med skolerne’ samt ’de nationalt fastsatte måltal og 

kvalitetsindikatorer’. Det er skolernes og kommunernes kvalitetsrapport, der formidler, hvorvidt 

de nationale resultatmål indfries, og heri lægges vægt på resultaterne af de obligatoriske nationale 

test 2. Lovkomplekset er af den efterfølgende venstre-regering siden fulgt op af bedre muligheder 

for at sammenligne resultatopfyldelsen via ”Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne” 

(LBK nr. 771 af 10.06.2015), der er en platform med offentligt tilgængelige data for de enkelte 

skoler.  

Fra flere sider kædes en vis grad af regression og en følelse af statustab og deprofessionalisering 

sammen med udviklingen (se fx Grinder-Hansen, 2013; Fuglsang, 2015; Bondo, 2014). Tidligere 

lærer, kulturminister og politiker Marianne Jelved formulerer på et debatmøde tristessen derved, 

at ”... lærerne oplever, at deres professionalisme er taget fra dem. De oplever, at de er bundet ind af 

nogle bestemte måder at tænke på.” (Folkeskolen.dk, 13.09.2015). Lærernes stærke følelser og 

                                                           
2 http://uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Elevplaner-nationale-test-og-trivselsmaaling/Nationale-
test/Kommunernes-anvendelse-af-testresultater, hentet 29.04.2016. 

http://uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Elevplaner-nationale-test-og-trivselsmaaling/Nationale-test/Kommunernes-anvendelse-af-testresultater
http://uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Elevplaner-nationale-test-og-trivselsmaaling/Nationale-test/Kommunernes-anvendelse-af-testresultater
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oplevelser, deres orientering, rettethed, hensigter og handlinger er relevante at opholde sig ved − 

ikke blot af hensyn til lærernes velbefindende, men også af hensyn til undervisningens kvalitet og 

elevernes udbytte (Cochran-Smith, 2004; Darling-Hammond, 2000). Dette kalder Grimen 

’udøvereffekten’, og i en diskussion om evidensbaserede metoder hævder han, at udøvereffekten er 

mange gange større end metodeeffekten (i Grimen & Terum, 2009, s. 57 og 206), en antagelse, der 

bakkes op af metastudier i effektfuld undervisning (Hattie, 2009; Helmke, 2013; Nordenbo m.fl., 

2008). 

Udøvereffekten relaterer sig til den specifikke lærer på en specifik skole blandt nogle bestemte 

elever. Her åbnes for en mængde kontekstafhængige faktorer og sammenhænge, der sammen med 

lovmæssige bestemmelser også udgør betingende momenter for lærerens didaktiske beslutninger. 

Rammefaktorer som tid og skema, organisering af samarbejde, skoletraditioner, -kultur og -kode, 

elevgrundlag og de enkelte elevers forudsætninger udgør derved betingelsesmomenter, som 

medkonstituerer den didaktiske praksis og grundlaget for lærerens bestræbelser på gennem 

undervisningen at medvirke til og understøtte hensigtsmæssige lære- og dannelsesprocesser hos 

eleverne. Hermed understreges begrænsninger for detailregulering og ansvarliggørelse igennem 

policy. Når konteksten tilskrives betydning, og didaktik indbefatter situations- eller 

betingelsesanalyse som grundlag for skønsudøvelse og didaktiske beslutninger i det paradoksale 

pædagogiske ærinde, begrænses mulighederne for regulering via standardisering og 

ansvarliggørelse for prædefinerede resultater. 

 

Læreren mellem to traditioner 

Afledt af ovenstående er spørgsmålet, hvilken udstrækning den dominerende kultur tilskriver 

lærerens råderum, mulighed for og berettigelse til at ville noget bestemt med undervisningen. 

Problemstillinger knyttet til dette spørgsmål er anliggendet for dette afsnit, hvor lærerens position 

og didaktiske praksis forstås i lyset af to forskellige uddannelsesforståelser og -traditioner, som 

divergerer i forhold til spørgsmålet om udstrækningen af lærerens agens, og hvor den ene 

hovedsageligt anser det som skolens opgave at tilgodese det enkelte barns dannelse, mens skolen i 

den anden primært har til formål at tilgodese samfundets behov. Her er tale om henholdsvis den 

kontinentale didaktiske tradition og den angelsaksiske curriculumtradition, som ofte stilles op over 

for hinanden (Møller, 2011; Schnack, 1994, 1999; Schou, 2016; Westbury m.fl., 2000), og hvor 

beskrivelserne og modstillingen af tradition og kultur i de to uddannelsessystemer ofte forenkles til 

at repræsentere en dannelsesambition over for en teknokratisk (Laursen, 2017). Hovedærindet i 

den angelsaksiske tradition er operationalisering og effektiv gennemførelse af undervisning under 

skyldig hensyntagen til curriculum fra centralt hold, hvorfor undervisning og lærerens rolle i højere 

grad drejer sig herom end om at bestemme det relevante undervisningsindhold. Men modstillingen 
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med dannelsesambitionen er ikke nødvendigvis adækvat; i begge traditioner vil man i skolen noget 

med nogen, og dannelsesambitionen kan i princippet tænkes at være den samme.  

Traditionerne kontrasteres i den følgende fremstilling, som afspejler den grundlæggende 

iagttagelse, at der i stigende grad er tendenser til en curriculær tænkning i dansk forskning, policy 

og praksis (Nordenbo, 2017; Qvortrup & Egelund, 2014). Modsætningsforholdet og den omtalte 

tendens giver yderligere næring til min spørgende interesse i, hvad der aktuelt karakteriserer og 

betinger lærernes rettethed, hvad de orienterer sig mod og lægger til grund for hvilke hensigter 

med undervisningen? 

Med den kontinentale (nordiske) didaktiske tradition henviser jeg til såvel det pædagogisk-

filosofiske tankegods af hovedsageligt tysk oprindelse og til den praktiske kultur og tradition for 

pædagogikkens udøvelse i skole og undervisning som almen didaktik, hvor skolens formål og 

dannelsesopgave angives via mål- og rammestyring (Møller, 2011), og opfyldelsen heraf 

forudsætter en refleksiv didaktisk praksis baseret på lærerautonomi og dømmekraft i større 

udstrækning, end det er tilfældet med den angelsaksiske curriculære tradition (S. Mausethagen & 

Mølstad, 2015; Westbury m.fl., 2000). Når didaktikken giver dannelsesorienteringen forrang, 

understreges lærerens normativitet, autoritet og ansvar for at definere dannelsens mål og indhold i 

overensstemmelse med skolens overordnede formål (Westbury m.fl., 2000, s. 17). Det er op til 

læreren at foretage et didaktisk indholdsvalg og lægge planer for indfrielse af dannelsesambitionen 

i overensstemmelse med dannelsespotentialet hos eleven som pædagogisk subjekt: ”Thus Didaktik 

gives to each and every teacher the reflective task both of discerning what formative value is 

available for his or her students in this or that element of the Lehrplan and of developing his or her 

own teaching plans to instantiate those values” (Westbury, m.fl., 2000, s. 32).  

 

Curriculumtraditionen implicerer fra centralt hold overvejelser over og bud på indhold, 

progression, mål − altså elementer af planlægning. Lærerens primære opgave bliver i denne 

forbindelse ikke at vælge indhold med dannelsespotentiale, men at vælge de mest effektive 

metodiske tilgange til opfyldelse af de samfundsmæssige behov. ”… within the managerial 

perspective of curriculum, teachers are always the invisible agents of the system, seen as 

“animated” and directed by the system…” (Westbury m.fl., 2000, s. 21). Curriculumteorien har 

primært været optaget af effektivisering af undervisningen via klare målbeskrivelser og 

efterfølgende evaluering, og den empirisk funderede curriculumteori har fået vind i sejlene med 

School Effectiveness-paradigmet og bevægelsen mod evidensbaseret undervisning (Laursen, 2017; 

Schou, 2016). 
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Educational policy forhandlet i internationale organisationer, en transnational vilje til reformer, 

oversættelser og lån af uddannelsesreformer landene imellem (Steiner-Khamsi, 2014; Steiner-

Khamsi & Waldow, 2012) gør det vanskeligt at tale om en særlig europæisk, nordisk eller dansk 

uddannelsesforståelse. Men reminiscenser af begge traditioner kan genfindes i policy og i den 

aktuelle lovgivning. Skolens formålsparagraf og fagenes formålsformuleringer udgør i ’kontinentalt 

perspektiv’ den overordnede ramme, som læreren har ansvar for at vælge indhold, mål og metoder 

til opfyldelse af. Læseplanerne tager dermed ikke form som et scripted curriculum, hvor alt er 

fastlagt på forhånd. Men det peger i oversøisk retning, at den overordnede målsætning er 

operationaliseret i kvantificerbare resultatmål, at nogle fag er forpligtet på kanonlister, og at man 

også fra politisk side understreger nødvendigheden af evidensbaseret undervisning, som fx når det 

på Undervisningsministeriets hjemmeside fremgår, at ”Udviklingen af folkeskolen skal tage 

udgangspunkt i viden om, hvad der virker.”3 Uanset om den angelsaksiske tradition er på 

fremmarch på bekostning af den kontinentale, eller om der foregår en tilnærmelse mellem eller 

integration af de to traditioner (Se diskussion herom i Krogh, 2003; Møller, 2011; Schou, 2016; 

Werler, T. & Midtsundstad, J.H., 2011), oplever nogle lærere tilsyneladende, at dyder som kan 

henføres til en kontinental-nordisk tradition og tænkning, er under pres.  

 

Læreren mellem forskellige professionsforståelser og -idealer 

Den verserende samfundsdebat såvel som dele af forskningslitteraturen er aktuelt optaget af de 

igangværende forandringer, og deprofessionalisering af lærerarbejdet diskuteres som en potentiel 

konsekvens heraf (Biesta, 2015, 2014; Fuglsang, 2015; Green, 2010; Sølvie Mausethagen, 2013; 

Mårtensson, 2015; Rømer, 2015; Rømer, Tanggard, & Brinkmann, 2014; Skovmand, 2016). 

Oplevelsen af deprofessionalisering ækvivalerer nødvendigvis forståelsen af professionalitet. Og 

hvis denne genspejler et almen pædagogisk perspektiv, kan oplevelsen muligvis forklares med, at 

ovennævnte angelsaksiske tendenser og implementering af reformer ser ud til at erodere det almen 

pædagogiske ideal. Det kan også skyldes, at den forståelse af professionalitet, der dominerer feltet, 

er af angloamerikansk oprindelse med rod professionssociologiens kongerække (Parsons, Abbott, 

Larson, Freidson), og at optikken ikke nødvendigvis harmonerer med lærerprofessionen i en dansk 

kontekst. Uanset årsagen skyller en professionaliseringsbølge tilsyneladende ind over lærerarbejdet 

(Krogh-Jespersen, 2005), og alle parter; lærerne selv, forskere, forældre og politikere er enige om, 

at en professionalisering af lærerarbejdet er ønskværdig. Men det er langt fra sikkert, at der er en 

delt forståelse af, hvori det professionelle består. Mausethagen (Mausethagen & Mølstad, 2015; 

Mausethagen, 2013) viser, at professionsbegrebet i stigende grad anvendes i centrale offentlige 

dokumenter om lærerarbejdet som led i en diskurs, staten tager i brug for at disciplinere lærerne 

                                                           
3 http://uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Viden-og-kompetencer (Hentet d. 03.05.2016) 

http://uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Viden-og-kompetencer
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ud fra devisen om, at de som professionelle ved hjælp af videnskabelig viden må kunne opfylde 

målene − altså som led i bureaukratisk ansvarliggørelse. Også lærerne taler ind i 

professionaliseringsdiskursen, men om at forsvare autonomi og råderum (Se hertil også Evetts, 

2011.). Det er næppe for dramatisk at hævde, at lærerprofessionen i tiden omkring den seneste 

reform kæmpede for en position og for en opfattelse af professionalitet, der er tæt 

sammenhængende med frihed og autonomi i professionsudøvelsen. Dette blev måske stærkest 

udtrykt af lærerforeningens formand, Anders Bondo Christensen, i en tale til fagforeningens 

medlemmer om kommunens og ledernes nye rolle: ”Det er os, der skal lave den nye skole. De siger, 

at nu skal lederne lede og fordele arbejdet. Gu’ skal de da ej. Det bestemmer vi da!” (Politiken, 

14.04.2013)  

 

Relateres professionsbegrebet til de to ovennævnte uddannelsesforståelser og -traditioner, fremgår 

det, at den angelsaksiske privilegerer anvendelsen af sikker viden, mens den kontinentale i højere 

grad betoner den professionelles autonomi, dømmekraft og skønsudøvelse. Og det er netop begge 

disse kendetegn, der udgør kernen i begrebet om det professionelle: “The ideal-typical position of 

professionalism is founded on the official belief that the knowledge and skill of a particular 

specialization requires a foundation in abstract concepts and formal learning and necessitates the 

exercise of discretion” (Freidson, 2001, s. 34-35). Hos såvel Parsons, Abbott; Larson som Freidson 

anskues professioner og professionalisme via et organisatorisk aspekt, der har med udstrækningen 

af det professionelle råderum at gøre, og som er afhængigt af tildelt tillid, egenkontrol og beføjelser 

til at varetage professionsudøvelsens performative aspekt i form af skønsudøvelse baseret på 

abstrakt specialiseret viden (Molander og Terum, 2008)4.  

 

I forlængelse heraf er lærerprofessionen som flere andre semiprofessioner kendetegnet af 

kontekstafhængige faktorer og betingelser af ubestemthed, der nødvendiggør skønsudøvelse og 

udfordrer mekanisk eller manualiseret anvendelse af evidensbaserede koncepter eller 

evidensbaseret viden om effektiv praksis. Som nævnt må lærerne abonnere på en særlig, 

specialiseret viden, der kvalificerer deres skønsudøvelse. Adelsmærket for denne viden, som Abbott 

kalder ”somewhat abstract knowledge” (Abbott, 1988, s. 8), beskrives ofte som videnskabelig viden. 

Denne udgør hos Parsons (1988) et ben i ’Det professionelle kompleks’ og betragtes af Freidman 

som fundamentet for professionel skønsudøvelse (discretionary specialization, Freidson, 2001, s. 

                                                           
4 Freidson (2001, s. 12) siger fx, at “… monopoly is essential to professionalism (…) Freedom of judgement or 
discretion in performing work is also intrinsic to professionalism.” Parsons og Platt anvender begrebet tillidsbaseret 
ansvar (’fiduciary responsibility’ (1973, s. 230), og det centrale begreb for Abbott i denne sammenhæng er 
’jurisdiction’ (Abbott, 1988, kap. 3), lærerens beføjelser, og dertil hans inddeling af professionelt arbejde i diagnosis, 
inference og treatment, som indebærer, at det er professionsudøveren selv, der på baggrund af abstrakt viden skal 
afgøre såvel status og adækvate tiltag i forhold til (i dette tilfælde) eleven (Abbott, 1988, kap 2).  
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23). Betingelserne af ubestemthed og den heraf følgende skønsudøvelse kræver særegen 

opmærksomhed og sensitivitet i forhold til de specifikke omstændigheder, der kalder på lærerens 

dømmekraft, foretagelsen af skøn og handling. Med andre ord kan ikke alle aspekter af 

lærerarbejdet forudsiges, lægges i rutiner eller mekaniseres, hvormed vi er tilbage ved skismaet 

mellem teknisk og pædagogisk rationalitet, som jeg i det følgende lægger til grund for en karikeret 

modstilling af en teknificeret med en arbitrær professionsudøvelse, der har til formål at vise 

yderpolerne, hvorimellem lærernes professionsudøvelse må placere sig.  

 

I den udstrækning, der kan tales om en fundamental og gennemtrængende teknisk rationalitet 

(Green, 2010, kap. 3 og 5, Pio, 2012, Sektion F), og lærerne betragtes ”... som subjekter for denne 

tekniske rationalitet” (Pio, 2012, s. 249), vil de være gennemstrømmet af en teknisk orientering 

mod opgaven, og viden af teknisk, instrumentel karakter vil være primær mhp. opfyldelse af 

lovbestemte standarder, mål og resultater. En så radikal udlægning minimerer skønsudøvelsen og 

kunne fx bestå i en varetagelse af opgaven ved at efterleve de opstillede krav ved hjælp af 

evidensbaserede koncepter indeholdende forudbestemte undervisningsaktiviteter og processer (Se 

Hansen & Iskov, 2013). I denne yderposition ville lærerens praksis være baseret på formel 

videnskabelig viden i stort omfang, og læreren ville være reduceret til en tekniker eller funktionær 

med en minimal grad af agens. 

 

I den anden grøft kan man forestille sig en overbetoning af den pædagogiske præmis om, at det er 

mennesket, der er professionens yderste sigtepunkt, at den specifikke situation og det unikke barn 

sammen med lærerens normativitet er uomgængelige og derfor konstitutive for 

professionsudøvelsen. I dette tilfælde vil lærerens væren i verden danne udgangspunktet for 

praksisudøvelsen som en væren, der ikke kan objektiveres eller medreflekteres fuldt ud. Lærerens 

praksis udspringer her ’et sted fra’ og med anvendelse af personliggjort erfaringsviden, hvoraf store 

dele ville være intuitiv og tavs (Dreyfus & Dreyfus, 1986; Polanyi, 1966). Ved blot at forlade sig på 

normativitet eller tavs viden uden forankring i videnskabelig viden eller hensyntagen til 

lovformelige bestemmelser åbnes for, at arbitrære tilskyndelser og ureflekterede automatikker 

bliver styrende, og læreren ville i dette tilfælde kunne betegnes som privatpraktiserende solist 

(Hermann, 2016). 

 

Hverken tavs personliggjort viden evidensbaseret viden kan alene udgøre en adækvat 

kundskabsbase for læreren. En integreret anvendelse af flere forskellige vidensformer udgør en 

forudsætning herfor, som det også udtrykkes af lærerforeningens formand i hans argumentation og 

forsvar for den skarpe udtalelse om, at lederne ikke skal lede og fordele arbejdet:  
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"Jeg er meget enig i, at vi lærere skal bruge viden til at træffe kvalificerede valg, og have et 

bredt udvalg af viden, for at bruge netop det vidensgrundlag, der passer til den enkelte. For 

mig er den professionelle lærer, læreren der træffer bevidste valg. Og det er også derfor, jeg 

bruger udtrykket "Gu' skal de da ej", fordi det vil være altødelæggende for skolen, hvis lærerne 

bare gør det, der bliver sagt."  

Heri spores en anden ambition, end at lærerne blot anvender den bedste viden til opfyldelse af de 

lovbestemte målsætninger. Denne ambition er i tråd med Biestas (2015) alternativ og fordringen 

om professional accountability, som tillige indebærer, at lærerne på baggrund af deres 

professionelle viden inviteres som deltagere i en dialog om skolen og udviklingen heraf.  

En del af diskussionen om lærerprofessionens vidensområde har at gøre med, om lærerne ses som 

udøvende didaktikere med sans for anvendelse af teoretisk viden i praksis, eller om lærerarbejdet 

udgør en refleksiv analytisk praksis, hvor også viden om praksis anvendes til en distanceret 

forståelse heraf. Mit ærinde er, som det fremgår i nedenstående afsnit om undersøgelsens formål, 

at integrere og understøtte begge forståelser.  

Ved således at have betragtet læreren i et mangefacetteret, modsætningsfyldt og højkomplekst felt 

har jeg etableret et bagtæppe af problemfelter og aktuelle problemstillinger for at rejse spørgsmål, 

der går forud for og ligger til grund for min specifikke problemformulering. Jeg har tegnet et 

landskab, hvor en humanistisk forankret pædagogik møder et positivistisk orienteret teknisk 

styringsparadigme, hvor uddannelsesforståelser og -traditioner er i skred, forskellige 

professionsforståelser udfordrer situeret og lokal didaktisk praksis, der tillige formateres af 

regulative kræfter og politiske bestræbelser på styring. Som det er fremgået, er der overlap og 

sammenhænge mellem de forskellige spændingsfelter, jeg har tegnet op, og det kan synes 

nærliggende at konstruere en mere overskuelig modstilling, hvor markedstænkning slås i hartkorn 

med teknisk rationalitet, curriculumtænkning og vidensbaseret professionsforståelse på den ene 

side og pædagogisk dannelsestænkning, kontinental didaktik og skønsudøvelse på den anden. Men 

jeg har modstået fristelsen og søgt at undgå en yderligere fortegning og forsimpling af den 

kompleksitet, jeg betragter læreren og den didaktiske praksis i. 
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Undersøgelsens formål og forskningsspørgsmål 

Problemformuleringen afspejler et oprindeligt ønske om at vide, hvad lærere vil med deres 

undervisning, og hvordan denne villen hænger sammen med betingelserne for undervisningen. 

Dernæst er ambitionen som nævnt at udarbejde et begreb, som kan udgøre en prisme, 

hvorigennem denne villen kan synliggøres og bevidstgøres. På denne baggrund er undersøgelsens 

formål todelt: 

1. At oparbejde empirisk viden om lærernes didaktiske intentionalitet forstået som deres 

opmærksomhed og hensigter i det didaktiske planlægningsarbejde samt viden om 

sammenhænge mellem opmærksomhed på didaktiske betingelsesmomenter (med særligt fokus 

på bureaukratisk accountability) og etableringen af didaktiske hensigter. 

2. At udvikle et begreb om didaktisk intentionalitet, der formår at medtænke lærernes didaktiske 

opmærksomhed, deres hensigter og sammenhængene herimellem.  

Problemformuleringen og undersøgelsens formål, som uddybes nedenfor, er omsat i tre 

overordnede og en række mere specifikke forskningsspørgsmål:  

Hvad kendetegner lærernes didaktiske intentionalitet?  

- Hvad er lærernes didaktiske opmærksomhed rettet af og mod i deres planlægningspraksis?  

- Hvad kendetegner lærernes didaktiske hensigter i deres planlægningspraksis?  

- Hvilke sammenhænge kan identificeres mellem etableringen af lærernes didaktiske 

hensigter og lærernes didaktiske opmærksomhed i deres planlægningspraksis? 

 

Hvilke sammenhænge kan identificeres mellem lærernes didaktiske intentionalitet og ekstern 

accountability? 

- Hvad kendetegner lærernes didaktiske opmærksomhed på elementer af ekstern 

accountability som didaktisk betingelsesmoment i deres planlægningspraksis? 

- Hvad kendetegner lærernes didaktiske hensigter, som disse etableres i forbindelse med 

elementer af ekstern accountability?  

 

Hvordan kan man forstå begrebet om didaktisk intentionalitet? 

- Hvordan kan praksisforståelser vedrørende didaktisk opmærksomhed og hensigter 

begrebssættes inden for en didaktologisk ramme? 

- Hvorledes konstruere begrebet, så det konceptualiserer såvel opmærksomhed på 

betingelser, lærerens hensigter, den potentielle omsætning heraf i didaktiske beslutninger 

samt eventuelle sammenhænge herimellem? 
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Forskningsspørgsmålene udgør et forsøg på at operationalisere mit ærinde, hvorfor de både har 

været anvendt til at retningsgive undersøgelsesarbejdet, men også løbende er blevet informeret og 

korrigeret af indsigterne herfra. De er i det undersøgende arbejde søgt besvaret i en anden (u)orden 

og rækkefølge end her angivet, hvor de er oplistet for at give et overblik.  

Via den følgende beskrivelse af formålet med undersøgelsen håber jeg at tilskrive spørgsmålene 

mening og i den efterfølgende læsevejledning at henvise til, hvor i afhandlingen spørgsmålene 

behandles og svarene herpå formidles. 

Den empiriske del af undersøgelsen sigter mod lærernes ’planlægningsopmærksomhed’ og de 

hensigter, de orienterer sig efter i samspil med betingelsesmomenterne i den didaktiske praksis. 

Empirisk viden herom udvider den eksisterende viden om lærerens betydning i uddannelses- og 

undervisningsprocessen, der kan informere didaktikken og lærerens praksis ved at bibringe viden 

om omsætningsprocesser og sammenhænge, som i didaktiske analyse- og planlægningsmodeller er 

helt centrale, mellem didaktiske betingelser, begrundelser og beslutninger5.  

Selve forestillingen om og ærindet med at udvikle viden om lærernes didaktiske intentionalitet og 

et begreb herom er alment relevant og ikke afhængigt af mit specifikke fokus på betydningen af 

bureaukratisk accountability. Men denne konkretiserer aktuelt udfordringen af det almen-

pædagogiske ærinde. Mit blik på sammenhænge mellem lærernes opmærksomhed på elementer af 

ekstern ansvarliggørelse og tilblivelsen af didaktiske intentioner med undervisningen har til formål 

at synliggøre betydningen af og indflydelsen fra eksterne styringstiltag på professionens 

planlægningspraksis. Interessen deler jeg med Mausethagen (2013), der har undersøgt, hvordan 

øget opmærksomhed på elevresultater og accountability opfattes, og ad hvilke veje dette influerer 

på lærernes konstruktion og forhandling af lærerprofessionalitet. I sin afhandling konkluderer hun 

(på baggrund af et review foretaget hovedsageligt i en norsk kontekst): ” ..the need for research that 

delves more into how teachers perceive and handle new demands related to accountability and 

external control” (Mausethagen, 2013, s. 23). Denne efterspørgsel peger på betydningen for 

lærernes praksis og behovet for viden om, hvilke forbindelseslinjer og gennemslag der er fra 

neoliberalistiske effekter i politik og NPM-inspireret ansvarliggørelse − og til betingelser for 

lærerprofessionen og eventuelle dilemmaer for dens udøvere.  

                                                           
5 Ifølge Klafki (2011) bør en betingelsesanalyse gå forud for de didaktiske beslutninger og indbefatte de 
betingelsesmomenter, som får betydning for lærerens hensigt med og planlægning af undervisningen. Dette kan være 
elevernes forudsætninger, rammefaktorer, herunder lærerens forudsætninger (fx i form af ovennævnte vidensformer 
og -aspekter), men også de rammebestemmelser og strukturelle forordninger, der udstikkes fra centralt hold og 
udmøntes i den aktuelle kontekst. I den teoretiske didaktik lægger Hiim og Hippe (1997) op til, at elevforudsætninger 
og rammefaktorer (hvortil også læreren kan henregnes) medtænkes som begrundelser for de didaktiske beslutninger, 
og i Heimanns struktur- og faktoranalyse sondres mellem betingelses- og beslutningsfelter, hvor sidstnævnte 
inddrager lærerens hensigt med undervisningen (Qvortrup og Wiberg, 2013; Jank og Meyer, 2006). 
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Den empiriske viden om lærerens didaktiske intentionalitet kan bidrage til den analytiske didaktik 

og informere læreren som didaktisk refleksiv og rationel (Dale, 1998; Schön, 2001). Det er mit 

udgangspunkt, at læreren i en refleksiv professionel didaktisk planlægningspraksis har behov for at 

kunne medtænke, abstrahere fra og redegøre for sammenhænge mellem betingelser, hensigter og 

beslutninger. Ikke kun til brug for den konkrete undervisning, men også for at kunne navigere 

vidensbaseret i de omtalte spændingsfelter og brydninger mellem forskellige uddannelseskulturer, 

-forståelser og -traditioner og i den aktuelle professionaliseringsdiskurs.  

Begrebet om didaktisk intentionalitet har jeg opdyrket teoretisk og konceptualiseret forud for den 

empiriske undersøgelse. Men ved blot at udvikle teoretisk ’idealviden’ herom reduceres 

anvendelsesrækkevidden. Når udviklingen af det didaktiske begreb med kritisk refleksivt potentiale 

udvikles inden for sin egen horisont, bliver dét, som begrebet skulle kunne reflektere kritisk, en del 

af dets eget rationale. Erkendelsesinteressen bag begrebsudviklingen kan umiddelbart synes 

teknisk og formålsrationel (Habermas, 1987) al den stund, at hensigten beskrives som et bidrag til 

at håndtere didaktisk praksis. Men begrebsudviklingen får et kritisk potentiale, når den informeres 

af hermeneutiske indsigter fra den empiriske praksis og undersøgelse. Dette forudsætter ”… en 

forening af praktisk (hermeneutisk) og teoretisk (empirisk-analytisk) kundskab (…), for så vidt der 

er tale om en fornuftspræget oplysningsproces” (Madsen, 1987, s. 79). Den empiriske undersøgelse 

udvider med andre ord potentialet af det almendidaktiske begreb, didaktisk intentionalitet, som 

refleksionskategori. Dette ved at den empiriske virkelighed, og det rod den manifesteres i, 

udfordrer en teoretisk idealtænkning og understreger, hvor denne er utilstrækkelig, og hvor det 

rationelle blik, den refleksive fornuft, kunne være brugt bedre. 

Empiriens funktion er ikke at bidrage med repræsentativ viden om danske læreres didaktiske 

intentionalitet, men at bidrage til min kvalitative interesse i fænomenet og med kvalitativ viden 

om, hvordan læreres didaktiske intentionalitet kan karakteriseres. Denne viden kan bidrage til at 

gøre begrebet adækvat i forhold til den kompleksitet, som lærere færdes i, og som jeg forestiller 

mig, at begrebet om didaktisk intentionalitet skal være relevant for. Uden at lade begrebet 

bestemme heraf ville dets udsigelseskraft og potentiale i den påtænkte anvendelseskontekst 

mindskes. Viden om lærertænkning, der i denne sammenhæng vedrører deres opmærksomhed og 

hensigter, kan ikke ophæves til sandhed, men er med Nordenbo (2017) afgørende for at forstå 

didaktisk praksis og for at skabe teori derom, som har empirisk og virkelighedsnær klangbund. 

Dermed sigtes mod et kundskabsbidrag til læreren i en selviagttagende og refleksiv praksis, hvori 

begrebet kan udgøre en støtte og en udfordring for den analytiske tanke i bestræbelserne på at 

abstrahere, forstå og navigere i den kompleksitet og de spændingsfelter, der indrammer 

planlægningspraksis. Og her hjælpe til undgåelse af en praksis baseret på baggrund af arbitrære 
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personlige indskydelser eller som et instrument i en teknisk mål-middel-proces. Det er dermed et 

hovedærinde i min undersøgelse og afhandling at bringe teori og empiri sammen for at gøre teorien 

kontekstsensitiv og undlade at tilskrive den uimodsagt forklaringskraft og for at teori-informere 

praksis og undgå praktisisme. 

Udfordringen vedrører forholdet mellem teori og praksis. Begrebskonstruktionen om didaktisk 

intentionalitet (selvom det er empirisk informeret) kan ikke uden videre bringes i anvendelse. En 

direkte import af ’teoretisk idealtænkning’ om planlægning og hensigtsrettethed ville overbebyrde 

praksis i empiriske sammenhænge og umuliggøre lærerens arbejde. Dilemmaet består i, at praksis 

heller ikke kan undvære modeller til at vejlede idéer og regulere tænkningen. I lyset heraf er 

formålet med at konceptualisere didaktisk intentionalitet at udvikle et kritisk og analytisk 

anvendeligt begreb, som er ’tomt’, men som det kun giver mening at udvikle og anvende analytisk 

inden for en almen pædagogisk horisont, hvor det er givet, at læreren har pædagogiske hensigter 

med undervisningen. Dermed tilbydes i formal-pragmatisk forstand et begreb, som gør det muligt 

at analysere og undersøge lærernes didaktiske tænkning; deres rettethed og hensigtsdannelse.  

Undersøgelsen vedrører et grundlæggende aspekt ved didaktikken og ses om et bidrag til den 

didaktologi, der er analytisk og beskrivende i sit væsen med didaktikken som sit genstandsfelt.6 

Min begrebskonstruktion bidrager dertil ved at begrebsliggøre elementer af selve kernen eller 

nerven i den praktiske didaktik, jf. Qvortrup og Bengtsen (2013, s. 294): ”Didaktikkens 

intentionelle karakter kan siges at være et grundlæggende og essentielt aspekt af både den 

teoretiske og anvendte didaktik.” De essentielle elementer og processer, der her finder et 

begrebsligt udtryk, vedrører lærerens hensigt, normativitet og telos − dennes tilblivelse og 

sammenhæng med betingende momenter i den didaktiske kontekst samt lærerens rettethed eller 

opmærksomhed i det didaktiske planlægningsarbejde. 

Som det fremgik af ovenstående omtale af en kritisk, refleksiv didaktisk praksis, opererer jeg med 

en forståelse heraf, der integrerer og baserer sig på den analytiske og teoretiske didaktik. Denne er 

bl.a. inspireret af Erling Lars Dales tre kompetenceniveauer i den didaktiske rationalitet: 

kompetence til at gennemføre undervisning (K1), at planlægge, eller som det hedder hos Dale, 

opbygge undervisningsprogrammer (K2) og at kommunikere med og opbygge didaktisk teori og 

rationalitet (K3) (Dale, 1998). Særligt K2 og K3 synes relevante i denne sammenhæng (men med 

den langsigtede hensigt at medvirke til en komplementær og indre relation mellem disse to 

niveauer og K1). På kompetenceniveau 2 kan lærerens intentionalitet udgøre et vigtigt begreb i en 

                                                           
6 Frede V. Nielsen (2001, 2004) sondrer mellem praktisk eller anvendt didaktik (normativ og intentionel praksisrettet 
planlægning og beslutningstagen) og teoretisk didaktik eller didaktologi, der udgør en metadidaktik med didaktikken 
som sit genstandsfelt (C.A. Larsen i Nordenbo, 2017).  
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refleksiv planlægningspraksis, potentielt som en didaktisk kategori til eksplicit overvejelse. 

Kompetenceniveau 3 sigter mod kommunikation i og konstruktion af didaktisk teori: ”Begreberne 

er det, som vi bevidst ser med, det som gør vores blik reflekteret, vores eftersyn i enkelte tilfælde 

klart. Refleksion, selvbevidsthed og tænkning i begreber er derfor tre sider af det at konstruere og 

kommunikere i teori” (Dale, 1998, s. 67). Intentionalitet kan anskues som et af de helt centrale 

refleksionsbegreber på dette kompetenceniveau, der med Dales ord skal bidrage til en ”.. 

forskningstradition som sædvane og praksis på K3-niveauet”, hvilket i denne sammenhæng 

betyder, at ”.. læreren er i stand til at tage forskningsafstand til sin egen undervisningspraksis” 

(Dale, 1998, s. 68). ’Forskningsafstand’ bliver dermed til arbejdet med at anlægge et analytisk blik 

og metaperspektiv på egen intentionalitet som medbetydende for undervisningen. 

Værdien af et teoretisk informeret analytisk blik på praksis deles af Smyth (1991, s. 322):  

”…teachers engaging in systematic, individual as well as social forms of investigation or inquiry 

into the origins and consequenses of their everyday teaching so they can overcome the 

fatalistic view that change in teaching is ”impossible for me”, and seeing that circumstances 

can be different from what they are.”  

Citatet medgiver begrundelsen for en refleksiv forskningsafstand til praksis i kraft af ønsket om at 

udvikle og forbedre undervisningen. Ifølge Smyth vil sådanne undersøgelser føre til mødet med 

modsætningsforhold, som lærerne må imødese ved samtidigt at tilpasse sig og modstå de 

strukturelle bindinger: ”… it is only through the process of challenging what it is they do not yet 

know, that there is any real chance for improvement” (Smyth, 1991, s. 324). 

Udfordringen er dog, at jeg både studerer og forsøger at begrebsliggøre aspekter af lærerens 

praktiske bevidsthed, som i forvejen er konstitueret som meningsfulde, men som de måske ikke i 

forvejen har diskursivt udtryk for (se Giddens, 1984 om dobbelt hermeneutik). Det er en velkendt 

indvending mod lærernes professionsudøvelse, at brugen af professionelt sprog er begrænset 

(Etzioni, 1969; Lortie, 1969; 1975; Østrem, 2008), og at supplere vokabulariet med begrebet om 

didaktisk intentionalitet kan begrundes i denne henseende − og ikke blot som et begreb at begribe 

med, men også som et begreb at gribe til og kommunikere med i opbygningen af social og 

professionel kapital (Hargreaves & Fullan, 2012,kap. 5). Derigennem sigtes til professionalisering 

’from within’, til professional accountability (Sahlberg i Conway & Murphy, 2013) eller til 

democratic accountability (Biesta, 2015, s. 83). Ekspliciteres intentionaliteten, kan den bidrage til 

den demokratiske samtale om god uddannelse og undervisning, indgå i det, som Dale kalder 

’argumentative dialoger’ og dermed i den professionelle diskurs om undervisningen. Om end dette 

kræver, at læreren tilkendes ”førstepersons-kompetence”, at læreren er ”subjektivt til stede som 

gyldig kilde” og ”tilkendes retten til at være didaktiker” (Dale, 1998, s. 72-74).  
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Med læreren stående på et mangesidigt og usikkert vidensfundament (Biesta, 2014; Oettingen, 

2010), bliver teori og forskningsviden mulig som oplysende korrektiv for praksis, og såvel viden om 

læreres didaktiske intentionalitet som begrebet herom kan bidrage til at kvalificere forståelsen af 

og valg i praksis − til lærernes decisional capital (Hargreaves & Fullan, 2012). Med hjælp fra Hjorts 

professionsbetegnere kan man sige, at intentionaliteten er en del af lærerens ’villen’, som jeg vil 

undersøge og eksplicitere for at gøre til en del af lærerens ’viden’ med henblik på at bidrage til 

lærerens ’kunnen’ ved at bringe intentionaliteten i spil som didaktisk begreb og som operationel 

didaktisk kategori (Hjort, 2005). 

Viden kan bidrage til kompleksitetsreduktion, men tillige som øjenåbner for netop kompleksitet. 

Med Weber og Andersens ord må professionsudøveren kunne tænke teoretisk, bringe de i teorien 

kumulerede erfaringer i spil i sin analyse og fortolkning (Weber & Andersen, 2009). Hos Schön 

(2001) udtrykkes det med, at den professionelle kan reflektere i og over praksis, men i forlængelse 

heraf repræsenterer den didaktiske intentionalitet tillige en mulighed for at reflektere forud for 

praksis. Rønnestad (2008) hævder, at udviklingen af professionel identitet afhænger af refleksion 

over udfordrende hændelser og det at tage valg på baggrund af refleksion. Han understreger 

betydningen af processuel refleksion i forberedelse, gennemførelse og tilbageblik på den 

professionelle handling og nuancerer tidsaspektet ved Schöns differentiering mellem reflection-in-

action og reflection-on-action ved at tilføje reflection-pre-action, forstået som kognitiv og 

emotionel forberedelse til mødet med eleverne (Rønnestad, 2008, s. 287). Viden om og en refleksiv 

omgang med begrebet om didaktisk intentionalitet kan tjene det formål at bidrage til denne 

kognitive forberedelse og refleksion på planlægningsniveau forud for undervisningens 

gennemførelse.  

Sammenfattende er det min hensigt med den empiriske viden om didaktisk intentionalitet og 

udviklingen af begrebet herom at understøtte lærerens selviagttagelse og teoretiske tænkning over 

praksis. Dette via en analytisk optik på egne hensigter forud for og i didaktiske planlægnings-

handlinger. Til refleksivt at omgås egen rettethed og didaktiske opmærksomhed i feltet mellem 

didaktiske betingelser, begrundelser og beslutninger − og til at navigere vidensbaseret og kritisk 

refleksivt i planlægningsarbejdet mellem bureaukratisk styring, ansvarliggørelse og almen 

didaktiske valg. Det er en hensigt både at tilgodese det rationelt refleksive professionsideal, men 

også den almen pædagogiske praksis’ uforudsigelighed, flertydighed og ustyrlighed!  

Begrebet betragtes derigennem som anvendeligt for en formal pragmatisk brug af fornuften til 

analyse, kritik, teoretisering og udvikling af praksis. Det medierer mellem teori og praksis − eller 

mellem begrundelses- og anvendelsesdiskursen (Habermas i Krejsler, 2001). Dette implicerer 

forbehold for, at begrebet som element i førstnævnte ikke kan bringes i anvendelse generelt uden at 
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overbebyrde den didaktiske praksis. Men at det udgør en principiel mulighed for kritisk analyse i 

tilfælde, hvor lærernes rettethed og hensigter med undervisningen af den ene eller anden grund 

opleves som inadækvate, fx i forhold til et underliggende pædagogisk rationale.7 I disse tilfælde har 

det potentiale til at tænke systematisk om det rod og den kompleksitet, den empiriske del af 

undersøgelsen bibringer viden om, som kendetegnende for praksis. Som teoretisk begreb i 

begrundelsesdiskursen er det stærkt, fordi det muliggør systematisk kritik af handlingssituationer 

og kan medvirke til at etablere forståelse af, hvorvidt balancegangen i praksis og hensyntagen til de 

virksomme kontekstuelle faktorer forekommer legitime i forhold til den normativitet, som læreren 

efterstræber qua den almen pædagogiske position. I den forbindelse kan begrebet bidrage til, at 

man i den didaktiske praksis og med sin didaktiske intentionalitet ikke famler i blinde, men faktisk 

har begrundelseskriterier, som sikrer retningen og legitimiteten i det pædagogiske arbejde. Dette er 

ikke argumentation for, at begrebsdannelsen harmonerer med eller afspejler den komplekse 

empiriske virkelighed, men en besindelse, der hjælper til at afgrænse begrebets værdi og 

funktionalitet, vise, hvad det kun kan i kraft af de forenklinger, en begrebsbestemmelse 

nødvendigvis og per definition involverer. Med en sådan empirisk besindelse håber jeg, at begrebet 

får mere præcis udsigelseskraft og tilbyder mere præcision at begribe med.  

 

  

                                                           
7 Begrebsparret anvendelses- og begrundelsesdiskurser knytter sig til Habermas’ udlægning af diskursetikken, hvor 
sidstnævnte udgør en mulighed for kritik som reparationsydelse i tilfælde, hvor kommunikationen bryder sammen. Se 
sondringen udfoldet i (Krejsler, 2001, s. 191). 
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Afhandlingens opbygning − en læsevejledning 
 

Indledning 

Indledningsvis har jeg bestræbt mig på at angive det problemfelt, som min problemformulering, 

mine forskningsspørgsmål og erkendelsesinteresse oprinder fra. Denne bestræbelse skyldes 

undersøgelsens hermeneutiske karakter og udgør dermed en første synliggørelse af den horisont, 

hvorfra jeg begiver mig ud i den hermeneutiske proces og det erkendelsesarbejde, som det er 

ærindet for kapitel 2 at udfolde.  

Kapitel 1: Teoretisk horisont og forforståelse 

Efter denne læsevejledning uddybes og afgrænses min horisont via en positionering i den almen 

pædagogiske og almen didaktiske tradition, en bestemmelse af undervisningsbegrebet og det 

lærersubjekt, jeg opererer med.  

Derpå præsenterer jeg min forforståelse af begrebet om didaktisk intentionalitet i form af en 

teoretisk baseret konceptualisering, der blev oparbejdet forud for den empiriske analyse. Der er 

tale om en heuristisk modellering af didaktisk intentionalitet fremstillet som en enhed af tre 

underbegreber: didaktisk opmærksomhed, didaktisk hensigt forud for handling og didaktisk 

intentionel handling suppleret med viden fra den didaktiske planlægningslitteratur om, hvori den 

didaktiske intentionalitet formodes at kunne bestå empirisk. Kapitlet giver dermed et første bud på 

besvarelsen af forskningsspørgsmålet om, hvordan man kan forstå begrebet om lærernes 

didaktiske intentionalitet. 

Kapitel 2: Undersøgelses- og erkendelsesprocessen 

Undersøgelsen funderes i en fænomenologisk-hermeneutisk epistemologi med referencer til 

Husserl over Heidegger, til Gadamer og Ricoeur, og jeg fokuserer på de udfordringer, der følger af 

at have subjektivitet som genstandsfelt og erkendelsesmæssig forudsætning. 

Undersøgelsesprocessen udfoldes som hermeneutisk erkendelsesproces, og de metodologiske 

inspirationskilder forbindes hertil. Forskningsprocessen beskrives som refleksiv med et ideografisk 

sigte, praktisk fornuft og fremkaldelse af lærernes praktiske argumentation som forudsætning for 

undersøgelse af den didaktiske intentionalitets prærefleksive dimensioner. 

 

Kapitel 3: Forskningspraksis − Metode og design af datagenererende proces 

I kapitlet beskrives de deltagende skoler og lærere, og den empiriske undersøgelses metoder 

udfoldes i et spænd fra en beskrivende til en forklarende ambition i form af deskriptive interview, 

deltagerobservationer og argumentative interview, inden undersøgelsens niveauer og metoder 

samles i en overbliksskabende illustration.  
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Kapitel 4: Dataanalysestrategi 

Den empiriske undersøgelse operationaliseres via tre delanalyser, der placeres på et kontinuum 

mellem datadrevet og begrebsdrevet analyse. Den første beskrives som en tematiserende analyse af 

de deskriptive interview, der lader en række temaer om lærernes opmærksomhed og hensigter 

fremtræde af empirien. Den anden beskrives som en kategoriserende analyse af de argumentative 

interview, hvor disse underlægges en argumentationsanalyse ved hjælp af forhåndsantagelser om 

kategorier i lærernes didaktiske intentionalitet, som bibringer viden om de forskellige dimensioner 

og sammenhænge i denne. Delanalyse 3 anlægger en forstående bestræbelse ved i 

deltagerobservationerne at fremanalysere lærernes didaktiske intentioner i handling og se disse i 

sammenhæng med virksomme betingelser og forudgående intentioner.  

 

Kapitel 5: Formidling af empirisk analyse 

Fremstillingen af analysens fund følger i udgangspunktet forhåndsantagelserne om den didaktiske 

intentionalitet og formidles via temaer, der relaterer sig til didaktisk opmærksomhed, didaktiske 

hensigter forud for handling, didaktiske planlægningsvalg og intentioner i handling, det 

prærefleksive niveau samt interne sammenhænge og modsætningsforhold i lærernes didaktiske 

intentionalitet. Temaerne repræsenterer mine erkendelser og svar på spørgsmålet om den 

didaktiske intentionalitets kendetegn, hvorfor hvert tema beskrives datanært og derefter forstås og 

fortolkes bl.a. ved hjælp af min teoretiske, oparbejdede forforståelse.  

 

Kapitel 6: Diskussion af analysens fund 

Den i analysen frembragte viden, som udfordrer min forforståelse og bringer nyt til 

begrebsdannelsen om didaktisk intentionalitet og mit specifikke fokus på ekstern accountability 

bringes til diskussion i dette kapitel. I tre afsnit drøftes ’ansvarliggjort didaktisk intentionalitet’, 

’didaktisk irrationel intentionalitet’ og ’didaktisk integrativ intentionalitet’ som baggrund for at 

supplere den foreløbige begrebsdannelse. Konceptualiseringen illustreres i en model, der kan 

bidrage som didaktisk analysemodel, og en forenkling heraf omsættes i en potentiel 

planlægningsmodel. Kapitlet rundes af med metodekritiske betragtninger og gendrivelser. 

 

Kapitel 7: Konklusion 

Afhandlingen rundes af med en opsamling på de forskellige kapitler og en sammenfatning af 

svarene på spørgsmålene om, hvad der kendetegner lærernes didaktiske intentionalitet, og hvordan 

denne kan begrebsbestemmes. 
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Kap. 1: Teoretisk horisont og forforståelse  

I dette kapitel redegøres for og afgrænses først nogle helt centrale begreber for undersøgelsen, og 

derefter udfoldes min teoretisk baserede forforståelse om bureaukratisk accountability og 

didaktisk intentionalitet. Til en begyndelse udfoldes mit almen pædagogiske afsæt og 

positioneringen i den almene didaktik som baggrund for at betragte undervisning som en 

intentionel praksis. Dernæst afgrænses undervisningsbegrebet ved hjælp af begrebet om praktisk 

ræsonnement og fornuft, hvorefter læreren defineres som reflekterende didaktiker. Bureaukratisk 

accountability bestemmes derpå med særligt fokus på betydningen for lærerens dispositioner og 

efterfølges af en redegørelse for min teoretisk oparbejdede forforståelse af begrebet om didaktisk 

intentionalitet, som mod afhandlingens slutning bringes i møde med den empiriske undersøgelse 

af samme. 

 

Almen pædagogik og didaktik 

Som nævnt tager undersøgelsen afsæt fra den almene pædagogik med et almen didaktisk sigte. 

Almenpædagogikken forstås i denne sammenhæng igennem de almene pædagogiske 

problemstillinger, der vedrører forhold mellem samfund, skole, lærer og elev − og som alle kan 

henføres til det grundlæggende spørgsmål om dannelsesmuligheden − dannelsens proces, indhold 

og mål. Dermed er det, der gør lærerens hensigter og handlinger pædagogiske, at de sigter mod at 

fremme en dannelses- og læreproces (Oettingen, 2010). På dette grundlag udgør den almene 

pædagogik et videnskabeligt perspektiv, der tager udgangspunkt i og beskæftiger sig med sine egne 

begreber, principper og sammenhænge (Rokkjær, 1997; Rømer m.fl., 2014), hvoriblandt 

dannelsesspørgsmålet er helt grundlæggende.8  

Min omtale af dannelse som en mulighed eller et spørgsmål har ophav i antagelsen om, at den 

almene pædagogik står ”… under et antinomisk og paradoksalt lys” (Oettingen, 2010, s. 163) 

konstitueret af disharmonier, dilemmaer og modsætningsforhold, der alle er forbundet med det 

ultimative pædagogiske paradoks om opdragelse til frihed gennem tvang. På denne baggrund er 

den almene pædagogik − der i en kantiansk forståelse i sit væsen er paradoksal og konstitueret af 

dens myndiggørende og dannende formål − en optik, der baserer pædagogik på uløselige 

modsætninger og ikke er entydig, men dækker flere vidensfelter (dannelse, menneskesyn, læring 

etc.), som kan bestemmes forskelligt afhængigt af, hvilket perspektiv der anlægges. Oettingen 

(2010) opregner i denne forbindelse fire konstituerende pædagogiske grundproblemer, hvoraf det 

                                                           
8 Med afsæt i Gadamers begrebshistoriske udlægning af dannelse opererer jeg med en kantiansk forståelse af 
dannelsens sigte som myndighed og fornuftig selvbestemmelse: ”..det handlende subjekts frihedshandling.” 
(Gadamer, 2004, s. 15). Og med dannelsesprocessen som hermeneutisk jf. Gadamers udlægning: ”At erkende sit eget i 
det fremmede (…) at man vender tilbage til sig selv fra det andet” (Gadamer, 2004, s. 19).  



Didaktisk intentionalitet 
 

34 
 

ene, normproblemet, vedrører de pædagogiske processers normativitet og telos. Også ifølge Biesta 

”.. education is a teleological practice ..”, ligesom han også betragter det opdragelses- og 

uddannelsesmæssige telos som ”.. a multidimensional question..” (Biesta, 2014, s. 171). Det 

flerdimensionale spørgsmål og normproblemet afvejes og udtrykkes i fx regeringens, skolens og 

lærerens normativitet og pædagogiske hensigter. Disse kommer til udtryk i det ikoniske udsagn 

om, ”at nogen ville noget med nogen” (Larsen, 2016; Oettingen, 2010; Qvortrup & Bengtsen, 2013), 

som betegner lærerens hensigt eller intention på vegne af eleverne.  

Skolen og undervisningen danner kontekst for lærerens villen, lærerens almen pædagogisk 

funderede intention. Dermed nærmer jeg mig spørgsmålet om omsætningen eller udmøntningen af 

intentionen i pædagogisk praksis, og dermed den almene didaktik, jeg med Oettingen forstår som 

undervisningens pædagogik, og som repræsenterer videnskabelig samt praktisk kunnen og viden 

om de almene pædagogiske problemstillinger, som har at gøre med undervisningen (Nordenbo, 

2017; Oettingen, 2016).  

I kraft af den almene pædagogik anses lærerens ’villen’ inden for den kontinentale 

didaktiktradition at gælde elevernes læring og dannelse. I sin undersøgelse af forskellene på 

curriculum- og didaktiktraditionen når Westbury frem til, at læreren i sidstnævnte tradition ses 

som ansvarlig planlægger af undervisningen, og han understreger lærerens ansvar for 

indholdsvalget og for via spørgsmålet om ’hvorfor’ at afgøre hensigten med undervisningen: 

”Didaktik on the other hand (i modsætning til den angelsaksiske curriculumtradition, red.), seeks 

to provide a framework for teacher thinking about the most basic, how, what and why questions 

around their work” (Westbury m.fl., 2000, s. 33). Det er i lyset af denne tradition, at jeg anvender 

begrebet didaktisk intentionalitet.  

Bengtsen og Qvortrup omtaler lærerens intention som ”didaktikkens nerve”, og dette er også mit 

afsæt − at lærerens intention med elever og undervisning er ”… et grundlæggende og essentielt 

aspekt af både den teoretiske og den anvendte didaktik” (Qvortrup & Bengtsen, 2013, s. 294). 

Intentionen ses som den akse, didaktikkens indhold drejer omkring, og de lader den konstituere 

som didaktisk begreb af fire dimensioner, hvoraf de tre første: vilje, værdi og tvivl er 

overensstemmende med ovenstående præcisering af den almene pædagogik i kraft dens 

intentionelle, normative og paradoksale fundament. Den fjerde dimension, kausalitet, peger ind i 

feltet mellem vilje, værdier og didaktisk praksis − eller mellem intentioner og undervisning, der har 

det mulige som referencebaggrund. Didaktik, forstået som operationalisering af pædagogik, 

indebærer i Bengtsen og Qvortrups udlægning en slags kausalitet i forholdet mellem mål og middel 

eller nok snarere mellem hensigt og form eller metode. Her er ikke tale om traditionel kausalitet 

forstået som årsag-virkning, men om at læreren ’ordner’ omstændighederne mhp. at reducere 
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kompleksitet og sandsynliggøre opfyldelse af målet (Qvortrup & Bengtsen, 2013, s. 304–307)9. 

Denne ’ordning af omstændigheder’ refererer bl.a. til planlægning af undervisning, som falder 

inden for didaktikkens felt og af Carl Aage Larsen blev anset som den primære didaktiske praksis (i 

Nordenbo, 2016). I min optik, rækker didaktikken dog videre end planlægningen og indbefatter, jf. 

Dales tredeling (1998), tillige gennemførelse af og refleksion over undervisning.  

Med undersøgelsen af lærerens didaktiske intentionalitet forud for undervisningens 

gennemførelse er det dog planlægningsdimensionen eller -niveauet, jeg fokuserer på, og her står 

læreren, dennes valg og beslutninger vedrørende de forskellige didaktiske kategorier centralt i den 

kontinentale didaktik. Hermed rejses spørgsmålet om det didaktiske udgangspunkt og lærerens 

planlægningsdidaktiske fokus, der i denne tradition rettes mod indholdsvalget og dets 

dannelsespotentiale som det primære didaktiske spørgsmål. De didaktiske kategorier refererer 

derudover til undervisningens metode, mål, evaluering, læreproces, lærings- eller 

elevforudsætninger, rammer, læreren m.m. Afhængigt af om der refereres til didaktik i en såkaldt 

snæver eller bred betydning (Imsen, 2004; Krogh-Jespersen, 2010; Schnack, 2004), varierer 

kategorierne i antal og benævnelse (Se fx Hermansen, Jensen, & Krejsler, 2005; Hiim & Hippe, 

1997; Klafki, 2011; Lund & Rasmussen, 2006). Som det fremgår, udgør nogle af kategorierne 

betingelser i det didaktiske arbejde (fx rammefaktorer, elevforudsætninger og potentielt også 

faktorer knyttet til læreren: viden, værdier, vaner etc.), mens andre kategorier vedrører lærerens 

beslutninger. Indhold, mål og metode nævnes i denne forbindelse af Jank og Meyer (2006) som de 

didaktiske grundkategorier (2006)10. Jeg er her inspireret af Klafkis betingelsesanalyse (Klafki, 

2011/1996, Ottende studie) og af begrebet om betingelsesfaktorer i Heimanns struktur- og 

faktoranalyse (Qvortrup og Wiberg, 2013, kap. 15; Jank & Meyer, 2006 kap. 7), der begge refererer 

til lærerens analyse af de for den forestående undervisning relevante faktorer. I kraft af referencen 

til den almene pædagogik tilføjer jeg begrundelser som centrale fordringer for læreren at 

medtænke i en almen didaktisk, intentionel praksis. Disse vil i en almen pædagogisk optik primært 

referere til dannelsesmuligheden, men i kraft af skolens flersidige formål desuden til socialisering 

og videre uddannelse11.  

                                                           
9 Jeg mener, at kausalitetsbegrebet er problematisk i denne sammenhæng, fordi didaktiske processer jf. det almen 
pædagogiske udgangspunkt, det paradoksale ophav, den fundamentale tvivl og usikkerhed ikke kan planlægges som 
input-output-relationer eller gennemføres som rene årsags-virknings-maskiner (Larsen, 2014, s. 187). Ikke desto 
mindre indebærer didaktikken et handlingskrav, men til beskrivelse heraf foretrækker jeg Dales (2000) term om det 
pragmatisk-pædagogiske, eller Skjervheims forbehold om, at der hører teknoide træk til pædagogikken, der dog må 
forstås ud fra en ikke-teknologisk, men pædagogisk grundmodel (i Dale & Krogh-Jespersen, 2004). 
10 I en snæver didaktikforståelse udelades spørgsmålet om metode af didaktikken for at indgå i og udgøre feltet 
’metodik’ (Se fx Larsen, 1970). Når jeg opererer med indhold, mål og metode som didaktikkens grundkategorier, 
implicerer dette dermed en bred didaktikforståelse. 
11 Bestemmelsen af skolens formål som dannelse, socialisering og uddannelse er inspireret af Biesta (2014) og den 
gældende formålsparagraf. 
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Som redegjort for i afsnittet om formålet med nærværende projekt indebærer udviklingen af 

begrebet om didaktisk intentionalitet ikke en udpegning af, hvori lærerens didaktiske intentioner 

bør bestå, eller hvad der er hensigtsmæssigt, at den didaktiske opmærksomhed retter sig mod. Ikke 

på anden måde end via det almen pædagogiske perspektiv at forudsætte, at læreren har intentioner 

med sit forehavende, og at disse vedrører de almen pædagogiske problemstillinger. Hvad der 

kendetegner lærerens didaktiske intentionalitet inden for denne forståelsesramme, og hvori de 

didaktiske betingelses-, beslutnings- og begrundelsesmomenter består, bidrager den empiriske 

undersøgelse med viden om. (For at understrege betingelsernes, begrundelsernes og 

beslutningernes sammenhæng med lærerens didaktiske praksis og handlinger sammenkobler jeg, 

inspireret af Klafki (2011/1996) disse begreber med ’moment’, som henviser til, hvad der sætter 

noget i bevægelse.12) 

Læreren som underviser 

Dette afsnit sigter mod at afgrænse aspekter af undervisningsbegrebet, lærerrollen og 

sammenhænge herimellem, der kan udgøre en forståelsesramme for det efterfølgende. Det almen 

pædagogiske og didaktiske perspektiv ovenfor hjælper til denne afgrænsning, bl.a. derved at 

undervisning betragtes som den praktiske balanceakt mellem de almen pædagogiske 

problemstillinger baseret på viden herom og indsigt i de betingelser og udfordringer, den konkrete 

praksis byder.  

Afgrænsningen tager afsæt fra de professionsbestemmelser, der indgik i redegørelsen for 

undersøgelsens formål, hvor også Dales (1998) tredeling blev anvendt til at indramme didaktikken. 

Denne placerer undervisningen i nær sammenhæng med planlægning og teoretisk refleksion 

derover og implicerer kendetegn ved lærerens kompetencer også i undervisningen. Dale betragter 

undervisning som ”planlagt læring”, og han er fortaler for, at undervisningen gennemføres med 

didaktisk rationalitet: ”..med indre samspil mellem lærerens aktiviteter og elevernes aktiviteter i 

relation til hensigten med undervisningen…” (Dale, 1998, s. 50). Udmøntningen heraf foregår i 

kommunikationen mellem lærer og elev i en relation, der per definition er asymmetrisk i forhold til 

kundskab. Denne kundskab vedrører naturligvis undervisningens indhold, fagdidaktisk og almen 

didaktisk viden, hvad Lund, Madsen, & Hansen (2016) betegner som grundfaglig viden. Af det 

pædagogiske forholds kompleksitet følger, at også undervisningen er kompleks og forudsætter en 

sammensat kundskabsbase hos læreren. En sådan har jeg tegnet konturerne af andetsteds (Iskov, 

2017) ved at udpege fire overlappende vidensformer: grundfaglig viden (se også klassifikationen af 

                                                           
12 Hvad der sætter noget i bevægelse; noget bevægende; virkende kraft. www.ordnet.dk 

http://www.ordnet.dk/
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lærerviden ved Shulman 1986), videnskabelig forskningsbaseret viden, situeret viden (Orten 

1993) og erfaringsbaseret viden (Dreyfus & Dreyfus, 1986; Polanyi, 1966)13.  

Lærerens kundskabsbase finder bl.a. anvendelse i planlægning af undervisning, hvor samspillet 

mellem undervisningens hensigt og dens udførelse søges understøttet og etableret. Både 

planlægning og gennemførelse af undervisning er karakteriseret af en høj grad af ubestemthed og 

kontingens, som forudsætter at læreren udøver et skøn og foretager et valg. Professionel 

skønsudøvelse forudsætter, at denne er vidensbaseret, i overensstemmelse med 

professionsstandarderne, og at læreren holder sig inden for de vedtagne retningslinjer og ”tilladte 

alternativer ud fra sin egen dømmekraft” (Wallander & Molander, 2014, s. 1. Se desuden Abbott, 

1988; Freidson, 2001). I denne sammenhæng må professionssociologien dog suppleres med et krav 

til skønnet om at være pædagogisk. Det aktualiserer dømmekraft i en aristotelisk tradition, hvor 

skønnet rækker tilbage til phrónesis og spørgsmålet om den ’rette’ handling (se fx Gadamer, 2004; 

Gustavsson, 2001; Krogh-Jespersen, 2009), ligesom dømmekraften udtrykt ved Herbarts begreb 

om pædagogisk takt også formidler lærerens skøn og handlinger som vidensbaserede (Hedegaard, 

2016; Oettingen, 2010; Oettingen, 2001).  

Lærerens vidensformer kan i en kontinental didaktisk tradition (Westbury, Hopman & Riquarts, 

2000) bidrage til håndtering af den didaktiske kerneopgave med at afgøre og legitimere 

planlægningsmæssige valg vedrørende undervisningen, til at etablere samspil mellem hensigt og 

praksis og til, at læreren kan være ”… sig bevidst, hvad hensigten med aktiviteten er” (Dale, 1998, s. 

51). Dale uddyber lærerkompetencen til at indbefatte, hvad han kalder ’refleksiv intelligens’, 

hvorved undervisningens opgaven i denne forstand fordrer et meta- og selvrefleksivt niveau, hvor 

læreren gør egne bevæggrunde og dispositioner til genstand for distanceret analyse og 

teoretisering.14  

Når undervisning forstås som planlægning af læring (med henblik på dannelse) og en 

gennemførelse af planlægningen, som stiler mod samspil mellem læringshensigten og praksis, 

fremstår undervisningsbegrebet umiddelbart rationalistisk og instrumentelt. Som nævnt ovenfor 

hører dog også pragmatisk-pædagogiske eller teknoide kendetegn til didaktikken, men disse må 

forstås inden for en almen pædagogisk videnskabelighed − og dermed i lyset af lærerens didaktiske 

refleksivitet og begreberne vedrørende lærerens dømmekraft og skøn. Til yderligere at uddybe 

disse forhold og kendetegne den undervisende lærer er begreberne praktisk ræsonnement og 

fornuft anvendelige. Den praktiske fornuft fremstilles i Gadamers udlægning af Aristoteles’ analyse 

                                                           
13 Disse bringes desuden ind i analysen af min empiri, kap. 5.  
14 Se hertil Helmke (2013) om professionsstandarder, Heimanns struktur- og faktoranalyse (i Qvortrup og Wiberg, 
2013, kap. 15), Klafkis betingelsesanalyse (2011/1996, ottende studie) eller Dale (1998) om forskningsafstand til egen 
praksis. 
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af phrónesis (Gadamer, 2004, s. 301–308) som udøvelsen af en moralsk bevidsthed og ikke en 

teknisk instrumentel (téchne), idet den praktiske fornuft og den moralske viden ikke tjener ”.. 

noget rent partikulært mål, men angår den rigtige måde at leve på som helhed − hvorimod al 

teknisk viden naturligvis er partikulær og tjener partikulære mål” (Gadamer, 2004, s. 305.) Han 

uddyber med, at den moralske viden kræver ”rådslagning med sig selv”, idet den rigtige levemåde 

ikke kan afgøres på forhånd. Den praktiske fornuft veksler mellem at relatere sig til såvel midlet 

som målet med henblik på at undgå overdrevet fokus på det ene eller andet, men vælge den rette 

middelvej (Aristoteles i Skovmand og Sigurdsson (red.), 2013, s. 139).  

Denne vekslen i bestræbelsen på at afgøre, om en given handling er fornuftig, dydig, god eller 

rigtig, forstår jeg med begrebet praktisk ræsonnement, som jeg dermed differentierer fra den 

praktiske fornuft. Ræsonnementet henviser til rådslagnings- eller tankeprocessen, der går forud, 

mens jeg betragter den praktiske fornuft som et rigere begreb, der implicerer ræsonnementet og 

omsætningen heraf i moralsk handling (Ricoeur, 1986, s. 192). Den praktiske fornuft udmøntes i 

Ricoeurs udlægning mellem subjektiv refleksion og objektiv regulering, mellem individuelle 

tilskyndelser og almene principper − eller mellem lærerens egne intentioner og samfundsmæssige 

forventninger (Strandler, 2015, s. 5). Det praktiske ræsonnement går forud for handlingen og 

indbefatter de grunde, med hvilke handlingen udføres, hvorfor Ricoeur sidestiller begrebet med ”.. 

the intention with which one does something” (1986, s. 189). Når det praktiske ræsonnement 

henviser til overvejelserne forud for handling, involveres en rettethed mod eller opmærksomhed på 

intentionerne med handlingen: ”Practical reasoning gives rise not to bodily movements per se, but 

to intentional actions, and these are intelligible as such only to the extent they reflect our mental 

states (Wallace, 2014). Det praktiske ræsonnement er som undervisningsopgaven teleologisk i den 

forstand, at det bringer orden eller rationaliserer rækken af mulige midler til opnåelse af noget 

bestemt:  

”The idea of an order of reasons for acting is the key to practical reasoning. (…) Ultimately, the 

source of this ordering is the distance between the character of desirability and the particular 

action to be taken. Once this distance has been posited intentionally, practical reasoning 

consists in ordering the chain of means in a strategy” (Ricoeur, 1986, s. 189).  

Her er det det væsentligt at bemærke om ’desireability’, at Ricoeur betragter intentionerne forud 

for handling som udsprunget af ’begærskendetegn’ i bred forstand, hvorved de også indbefatter 

ønsket om at gøre det rigtige, efterleve normen eller gøre sin pligt. Handling kan dermed ses som 

en individuel foreteelse, et ønske om at opnå noget, motiveret af ens egne intentioner, men også 

som reguleret og meningsgivet gennem situationsbestemte normer og regler.  
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Det professionelle pædagogiske skøn er vidensbaseret, men som det praktiske ræsonnement tillige 

baseret på en aflæsning af den aktuelle situation og ved at normerne på området konsulteres 

(Grimen & Molander, 2008). Disse udgør den samfundsmæssige stemme i det foretagne valg: 

”Norms organize action” (Ricoeur, 1986, s. 190). Ricoeurs diskussion af praktisk ræsonnement kan 

dermed hjælpe til at placere undervisning i et spændingsfelt mellem det, som Strandler (2015) 

kalder de regulative og refleksive dimensioner af praksis. Førstnævnte henviser til politiserede 

værdier udtrykt via forskrifter, love, bekendtgørelser, læseplaner, mål og standarder, og til en 

teknisk-instrumentel forståelse af at undervisningen skal opfylde prædefinerede mål så effektivt 

som muligt. Sidstnævnte henviser til kompleksiteten i praksis forstået som uforudsigelig, 

situationel, kontekstuel og subjektiv (Strandler, 2015, s. 3-4).  

I Bratmans udvikling af Planning theory of intention (Bratman, 1999b, s. 10) struktureres og 

retningsvises det praktiske ræsonnement af intentionerne, som han argumenterer for, er afledt af 

behovet for planlægning, organisering og koordination. Intentionerne er sensitive over for 

konteksten, hvilket dermed også gælder lærerens praktiske ræsonnement, som betinges af 

kontekstuafhængige beliefs and desires. 

At ligne planlægning og undervisning med det praktiske ræsonnement tilskriver først og fremmest 

læreren myndighed og agency i kraft af ræsonnementets sigte mod udførlsen af handlinger, der per 

se er intentionelle. I en almen pædagogisk forståelsesramme indebærer det, at lærerens hensigter 

er adækvate i forhold til den enkelte elevs dannelse, ligesom de i skolens institutionaliserede 

kontekst må være afstemt med de lovmæssige bestemmelser herfor (og altså mediere mellem en 

pædagogisk og den mere tekniske rationaliet i uddannelsessystemet jf. indledningen). Som det 

fremgik, ræsonnerer læreren forud for handling ved at afveje mål og midler mellem de 

samfundsmæssige, regulative forventninger og egne dispositioner, mellem en analyse af 

betingelsesmomenter i omgivelserne og begrundelsesmomenter inden for egen horisont. I feltet 

derimellem bliver læreren hverken et passivt objekt for styring, der implementerer reformer og 

efterlever accountability-baserede krav – eller et fuldstændig autonomt subjekt styret af egne 

intentioner med ophav i kontekstuafhængige overbevisninger. Dermed begrænses fremstillingen af 

læreren som en ensidig, rationel, fornufts- og formålsstyret, intentionelt handlende og 

planlæggende didaktiker − hvorved jeg forsøger at undgå de faldgruber, som ensidigt 

rationalistiske modeller fører med sig. 

Ikke desto mindre opererer jeg, som det er fremgået, med et forholdsvis stærkt lærersubjekt, 

tilskrevet intentionelle handlinger, didaktisk rationalitet og refleksivitet og funderet i en 

retraditionaliserende kontinental didaktisk position. Det er, som det fremgik af 

formålsbeskrivelsen, mit udgangspunkt, at denne professionsforståelse er befordrende for 

udvikling af den didaktiske praksis og tænkning − på et pædagogisk fundament. Og at min 
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fremstilling af begrebet om didaktisk intentionalitet kan bidrage ind i en sådan formaliseret, 

rationel tænkning som en del af lærernes begrundelsesdiskurs − med potentiale til kvalificering af 

anvendelsesdiskursen.  

 

Bureaukratisk og ekstern accountability 

Som anført i indledningen, kan accountability i uddannelsessystemet forbindes til gennemslaget af 

neoliberale ideologier i form af NPM og en markedsinspireret styring af den offentlige sektor. 

Inden jeg redegør for de forhåndsantagelser, om betydningen af accountability for lærerens 

didaktiske intentionalitet, der har ledt mine undersøgelser, søges begrebet afgrænset og bestemt i 

det følgende.  

 

Begrebsbestemmelse: Bureaukratisk og ekstern accountability 

En sådan bestemmelse er ikke ligetil, idet accountability har karakter af en ’flydende betegner’, der 

anvendes af forskellige parter og perspektiver til forskellige formål. Dette fremgår fx af Jane Greens 

bestræbelser på at forhindre en frakobling af accountability og responsibility og på at tage 

begrebet tilbage: ”… to reclaim it. We need to reinstate the links that should exist between the 

virtue of responsibleness and the idea of accountability” (Green, 2010 s. 86). Forehavendet hviler 

på en præmis om, at begrebets ene side, den, der henviser til en etisk ansvarlighed, er blevet 

koloniseret og fortrængt af den offentlige sektors tekniske markedssprog, Managerialese (Green, 

2010, s. 4). Begrebets dobbeltbetydning er en gennemgående diskussion i policy- og 

professionslitteraturen vedrørende uddannelse, hvor dets styringspolitiske betydning bl.a. 

kontrasteres med responsibility, answerability og begreber om internal, professional, democratic 

accountability etc. (Biesta, 2015; 2011; Charlton, 2002; Hjort, 2006; Kemp, 1999; Mausethagen, & 

Smeby, 2016; S. Mausethagen, 2013; Schou, 2006).  

Jeg er interesseret i betydningen af accountability i uddannelsessystemet for lærernes didaktiske 

intentionalitet og opererer med begrebet i en teknisk ledelsesmæssig betydning (Charlton, 2002, i 

Biesta, 2011), der henviser til ansvarliggørelse for et overliggende niveau overensstemmende med 

Rasmussens udlægning: ”Accountability anvendes i ordets dobbelte betydning af ansvarliggørelse 

og regnskabspligt, altså som et udtryk for den form for regnskab, som nogen kan stilles til regnskab 

for. Accountability-politik er (…) optaget af, hvem der kan holdes ansvarlig af hvem for hvad og 

med hvilke konsekvenser…” (Rasmussen, 2008, s. 79)  

Afledt heraf anvender jeg to begreber: 

- Bureaukratisk accountability henviser til den politiske ansvarliggørelse i 

uddannelsessystemet (omtalt i det foregående og uddybet i det efterfølgende). Begrebet er 
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ansporet af Biesta (2015, s. 8315), der med the bureaucratic culture of accountability 

henviser til den udbredte praksis, hvor der transporteres krav den ene vej og 

dokumentation for opfyldelse den anden, eller med Hjort (2006, s. 5) det ”… system af 

forpligtende kontrakter eller formelle aftaler, hvori uddannelsesinstitutionerne over for 

myndighederne forpligter sig på at nå bestemte resultater” jf. også Barbers (2011) begreb, 

Deliverology. 

- Ekstern accountability henviser til lærerperspektivet, det interne perspektiv på 

ansvarliggørelsen ’ovenfra’, der er helt centralt for mit fokus på lærerintentionaliteten, som 

den bliver til gennem lærernes oplevelse af bureaukratisk accountability. Mausethagen 

refererer til det samme perspektiv med sin anvendelse af begrebet: (2013, s. 10): External 

accountability possibly creates tensions for teachers during their everyday work”, 

hvorved hun anslår de eventuelle spændinger, som er anledningen til min undersøgelse. 

 

Det interne lærerperspektiv er en del af den empiriske undersøgelses genstandsfelt, og mit arbejde 

med at identificere dette er influeret af mine forhåndsantagelser om accountability-systemet og 

dets mulige effekter, som derfor uddybes i det følgende. 

 

Betydningen af bureaukratisk accountability for lærerens didaktiske praksis og intentionalitet 

I indledningen blev læreren placeret mellem policy og praksis, og når policy nærmere bestemmes 

som bureaukratisk accountability, bliver spørgsmålet, hvordan denne influerer lærernes 

intentionalitet. Med en analogi til den finansielle sektor, som fylder accountability-begrebet med 

en særlig betydning (Charlton, 2002, s. 22), må praksis tilpasse sig og søge at blive transparente 

organisationer, som kan underkastes revision. ”Skolerne skal over for myndighederne, og måske 

også over for offentligheden, redegøre ikke blot for deres økonomi, men også deres elevers faglige 

resultater” (Hjort, 2006, s. 5). Dette medfører et behov for ’kvalitetssikring’, og evaluering bliver 

navigationsredskab for denne ambition, der udtrykkes klart i rapporterne fra EVA og OECD i 2004 

− hvor sidstnævnte helt specifikt udpeger, at styrkelse af evalueringskulturen ”.. sikkert er den 

enkeltforandring, der er vigtigst at opnå, hvis andre initiativer skal kunne indføres, så de får 

virkning, og standarderne hæves” (Mortimore, 2004, s. 129). Pors (2009) har kortlagt de 

ministerielle tiltag siden da for at udvikle en evalueringskultur i den danske folkeskole og dermed 

                                                           
15 Biesta modstiller begrebet med professional accountability: “…there is a crucial difference between democratic 
forms of accountability that engage in substantive exhanges between professionals and their ‘stakeholders’ about 
what, in the case of teaching, good education is and what the parameters for identifying good education are, and the 
bureaucratic forms of accountability that greatly ‘trouble’ contemporary education (Sahlberg, 2010). If democratic 
accountability focuses on what makes education good, bureaucratic accountability has transformed the practice of 
providing data (…) into an aim in itself…” 
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lærernes adfærds- og tænkemåder. Hun konkluderer, at strategien har været indførelsen af et 

tankesæt om, at en kompetent lærer lader sig beskrive i evalueringsdiskursens sprog, og at 

centraliseret decentralisering og individuel frihed har været midlet til denne identitetsudvikling og 

implementering af evalueringskulturen. Ved lovformelig ansvarliggørelse for test- og 

kontrolteknologier, centralt fastsatte mål og præstationskriterier, og frihed til opfyldelsen heraf, 

som sammenlignes og offentliggøres, er det pointen, at lærerne retter deres opmærksomhed på 

disse vilkår som betingelsesmomenter og indretter deres hensigter i overensstemmelse hermed. Og 

den førte politik virker tilsyneladende. Ifølge Pors (2009) og Møller (2011) udgør den kultur, som 

danske lærere forstår sig som en del af, en evaluerings- eller målingskultur.  

Men policy og accountability omsættes ikke som 1:1. Igennem flere mellemled og translationer 

møder lærerne de eksterne tiltag, som oversættes og fortolkes forskelligt forud for udmøntningen 

(Andersen, 2011; Andersen, 2012; Ball, , Maguire, and Braun, 2012; Ball, 2003; Biesta, 2011; 

Conway,  & Murphy, 2013; Dahler-Larsen, 1999; Langager, 2005; Qvortrup, 2012). Lærernes 

policy enactment består i processer, som fortolkes og forhandles på varierende vis, når der ’gøres’ 

accountability-politik i skoler og klasserum, og reaktionen er ikke nødvendigvis enten tilpasning 

eller modstand, men en vifte af forskellige roller eller positioner at indtage i omsætningen heraf 

(Ball m.fl., 2012). I deres undersøgelse af sammenhænge mellem den aktuelle uddannelsespolitik 

og lærerprofessionalisme påpeger Mausethagen og Smeby (2016), at den unge generation er mere 

positivt stemt end den ældre, de henviser til studier om såvel positive som negative omsætninger af 

accountability-politikken og til Terhart, der når frem til, at lærernes reaktioner må ses som en 

blanding heraf (Terhart, 2013; Mausethagen & Smeby, 2016). Det bliver mere klart for lærerne, 

hvad de skal levere, de tilbydes teknologier, der kan hjælpe til at diagnosticere, og de kan anvende 

resultaterne som dokumentation. Mausethagens forskning (2013) viser, at den eksterne 

accountability legitimeres gennem en ansvarlighed for elevernes læring, og at de norske lærere i 

stigende grad legitimerer deres praksis via input-evidence (perfomance i overensstemmelse med, 

hvad forskningen foreskriver som effektfuld praksis) og output-evidence (hvad test og evaluering 

viser af resultater), og Katja Brøgger viser en tendens til, at lærerne accelererer tendensen til 

standardisering (Brøgger, 2015; Brøgger, & Staunæs, 2016).  

I Biestas udlægning (2014) ændrer bureaukratisk accountability relationen, idet den bliver en 

trussel mod nærhed i den moralske situation, som undervisningen også er, og risikerer at 

neutralisere den moralske puls − dvs. lærernes tilbøjelighed til at ville, og vælge det moralske 

forhold med opmærksomhed og venten. Fokus flyttes fra eleven til resultatopgørelser. Teaching to 

the test, at lærerne indretter deres undervisning efter de resultatkrav, de ansvarliggøres for 

igennem evaluering og test, er en velunderbygget washback-effekt af de politiske tiltag, også i en 

dansk kontekst (Allerup, 2011; Krejsler, 2011; McNeil, 2000; Nordenboe, 2009; Schou & Kvols, 
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2012). Den implementeringskritiske forskning udlægger denne effekt negativt. Allerede i år 2000 

fastslår Linda McNeil, at “Standardization reduces the quality and quantity of what is taught and 

learned in schools. (…) the imposition of standardized controls reduced the scope and quality of 

course content, diminished the role of teachers and distanced students from active learning” 

(McNeil, 2000, s. 3).  

Mausethagens undersøgelse af betydningen af ekstern accountability for de norske læreres 

professionalisme konkluderer bl.a., at teaching to the test i en norsk kontekst ikke blot betragtes 

som nødvendigt, men efterhånden som en alment accepteret mekanisme, der legitimeres ved at 

være til elevens bedste. Mausethagen (2013, s. 68) når frem til, at mere testning giver mindre fokus 

på omsorgs- og relationsarbejdet, og at lærerne i deres de-legitimering af ekstern accountability 

henviser til, at ansvarligheden for mere brede og humanistiske mål og professionel viden 

udfordres. Når lærerne modsat legitimerer den testorienterede undervisning, er det med til at 

forstærke de effekter, som lærerne tager afstand fra: tab af professionalitet og loyalitet over for 

eleverne, indskrænkning af læseplanen og af de formative aspekter af undervisning, manipulation 

af testresultater m.m. (Mausethagen, 2013, s. 67).  

Markedslogikken udgør et element i den bureaukratiske accountability. Gewirtz (2002) viser i sin 

undersøgelse af den markedsgjorte engelske skole, at lærerne finder sig selv i værdikonflikter og 

etiske dilemmaer, når de tvinges til at gentænke deres oprindelige ideologiske engagement op imod 

markedskulturen.16 Han opstiller et mis-match mellem værdier for enhedsskolen og markedets 

skole (Gewirtz, 2002, s. 54), der viser, at enhedsskolens fokus på elevbehov erstattes af fokus på 

elevresultater, at lærernes omsorgsetos fortrænges af et akademisk ditto, at der i højere grad 

navigeres efter image og budgetter end sociale og uddannelsesmæssige behov. Og han anfører 

nogle følelsesmæssige, sociale og pædagogiske konsekvenser heraf. Det dominerende fokus på 

målsætning, formel evaluering og performance-monitorering gør, at krævende elever bliver en 

udfordring, og at lærerne føler sig under pres for at præstere og tilpasse sig. Elstad (2009) finder i 

en norsk sammenhæng ligeledes, at medieeksponeringen af testresultaternes betydning og 

hierarkisk accountability fører til sociale normer, der opererer gennem skam og kollegialt pres for 

at forbedre resultater.  

                                                           
16 Der er betydelig forskel på det engelske skolesystem og det danske. Men jeg lader mig alligevel orientere af 

sådanne high-stake-kontekster, hvor resultater har vidtrækkende konsekvenser, ud fra en formodning om, at 
effekterne i sådanne systemer kan udpege og illustrere, hvad vi i Danmark kan se som tendenser og mulige 
konsekvenser. Desuden anser jeg det danske system for en blød udgave af ’high-stake’ med indførelse af 
karakterafhængig uddannelsesparathedsvurdering, adgangsgivende karakterer i skolerne, hierarkisk kontrol og 
opfølgning på resultater, indførelse af resultatløn til skoleledere etc. 
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Det fremgår, at nogle pædagogiske principper og idealer er under pres, fordi de i uddannelses-

systemet er til stede side om side med ansvarliggørelsen, markedslogikkerne etc. De refererede 

undersøgelser frembringer viden om lærernes praksis i dette felt. Min interesse vedrører lærernes 

didaktiske opmærksomhed og hensigter og i mindre grad deres praksis, men som det er fremgået, 

medtager forskningen også perspektiver, der vedrører lærernes orientering, splittelse og oplevelse 

af professionalitet i landskabet.  

Ingen af undersøgelserne går dog helt tæt på lærernes didaktiske intentionalitet i det praktiske 

planlægningsarbejde, som det er mit primære ærinde at udvikle et begreb om, men hvor jeg 

desuden har anlagt et særskilt fokus på betydningen af den eksterne accountability. Dog forudser 

Biesta, at ”Accountability har eroderet lærernes muligheder for at tage ansvar for, hvad det er 

intentionen, at deres handlinger og aktiviteter skal føre med sig” (Biesta, 2011, s. 62). Hos Green 

(2011) er udgangspunktet, at den teknisk-ledelsesmæssige accountability forvrider lærernes 

praktiske fornuft og splitter dem mellem eksplicitte præstationskriterier og egne skøn i de 

øjeblikke, hvor der kaldes på dømmekraft. I begge tilfælde forudsættes, at den eksterne ansvarlig-

gørelse får betydning derved, at lærernes intentionalitet eller didaktiske opmærksomhed påvirkes 

og forandres i overensstemmelse med selvsamme ansvarliggørelse: ”Vi ender i en situation, hvor 

systemer, institutioner og individuelle mennesker tilpasser sig accountability-logikkens 

imperativer, således at accountability bliver et mål i sig selv snarere end et middel til at opnå andre 

mål” (Biesta, 2011, s. 71). Denne forudsigelse kan min undersøgelse bidrage til at vidensbasere.  
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Didaktisk intentionalitet, teoretisk oparbejdet forforståelse 

Som udfoldet i afsnittet om mit almen pædagogiske og didaktiske afsæt er de pædagogiske 

processer og undervisningen per se intentionel. Den didaktiske praksis er normativ, og læreren må 

ville noget med eleverne og undervisningen. I det følgende fremstilles et begreb om didaktisk 

intentionalitet, der udgør et foreløbigt svar på spørgsmålet om, hvordan læreren kan opretholde 

didaktiske intentioner, som medtænker de didaktiske betingelser og begrundelser. Sagt på en 

anden måde fremsættes et bud på, hvordan man kan tale om eller begrebssætte lærerens 

intentionalitet i et didaktisk perspektiv, der både indbefatter betingelsesanalyse og fordrer 

begrundede beslutninger. I dette perspektiv er det utilstrækkeligt at se isoleret på lærerens 

intention. Konteksten må nødvendigvis medtænkes i bestræbelsen på at operationalisere og 

realisere hensigten. Min interesse i indflydelsen og betydningen af de eksterne faktorer, 

kontekstuelle vilkår og betingelser (særligt i form af den lovformelige ansvarliggørelse) for lærerens 

hensigter og dannelsen heraf aktualiserer behovet for en kvalificering af lærerens betingelses- og 

situationsanalyse set i sammenhæng med og som forudsætning for en intentionel praksis.  

På semantisk niveau indbringer jeg derfor bevidsthedsfilosofi og handleteori til at udfolde det 

didaktiske intentionalitetsbegreb. Disse teoridannelser tilbyder nogle forklaringsmodeller, der kan 

synliggøre forbindelserne mellem opmærksomhed på de omgivende betingelser og etableringen af 

(didaktiske) hensigter. Jeg fremstiller dermed en bevidsthedsorienteret udgave af didaktisk 

intentionalitet med henblik på at bidrage til en refleksiv etablering af didaktiske begrundelser i 

lyset af virksomme betingelsesmomenter som grundlag for didaktiske beslutninger. Særligt 

indbringer jeg Husserls fænomenologiske og Searles bevidsthedsfilosofiske 

intentionalitetsbegreber en forståelse af lærerens opmærksomhed og rettethed på de omgivende og 

betingende faktorer, mens jeg anvender Bratmans udfoldelse af intentioner forud for og i handling 

til at nuancere lærerens hensigt i didaktisk perspektiv mellem begrundelser, betingelser og 

beslutninger. Begrundelsen for nedenstående epistemologiske skildring af den pædagogisk 

funderede didaktiske intentionalitet er dermed, at den kan bidrage til at forbinde lærerens 

didaktiske hensigter med både en pædagogisk normativitet, en opmærksomhed på de i konteksten 

betingende faktorer og en mulig udmøntning i planer og gennemførelse af undervisning.  

Jeg sammenfatter disse betydningsdannelser i en heuristisk begrebsdannelse af didaktisk 

intentionalitet. Ved anvendelse af intentionalitetsbegrebet henvises traditionelt til bevidsthedens 

genstandsrettethed og ikke til nogen form for stræbende viljesakt eller hensigtsrettethed. Men med 

didaktikbegrebet tilføjes denne via didaktikkens grundpræmis om lærerens intention. Afgrænset til 

at gælde undervisningen og i denne sammenhæng lærerprofessionen bliver didaktisk 

intentionalitet at forstå som et begreb for de didaktiske intentioner med undervisningen − som de 

bliver til i bevidstheden i samspil med opmærksomhedens rettethed mod betingende faktorer i 
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lærerens undervisningsrelevante omverden og egenverden, og som de etableres med sigte på 

udmøntning i undervisningsplanlægning og -gennemførelse.  

Forehavendet er normativt i den forstand, at det implicerer den almene pædagogik og dens 

iboende præmis om en lærings- og dannelsesintention i didaktikken. Men jeg sigter med begrebet 

mod en formal beskrivelse af strukturerne i lærernes didaktiske intentionalitet, som er kompatibel 

med varierende forståelser af, hvad der måtte betragtes som ’det gode’.  

Den formale beskrivelse indebærer underbegreber og underopdelinger, men som empirisk 

fænomen forestiller jeg mig ikke, at den didaktiske intentionalitet er skilt ad i små komponenter, 

hvorfor min underopdeling af begrebet i nedenstående model og den efterfølgende redegørelse 

derfor udelukkende er at forstå som analytiske opdelinger, der foretages af formidlingsmæssige 

hensyn. Jeg gør brug af modeller, der bør forstås som statiske struktureringer med potentiale til at 

fastholde fokus i bestræbelsen på at komme til forståelse af noget dynamisk, mangetydigt og 

komplekst. Med deres stabilitet og forenklinger, forudsættes det, at de ikke er at betragte som 

illustrationer af intentionaliteten som empirisk fænomen! Med dette in mente drister jeg mig til at 

præsentere en teoretisk genereret og heuristisk udvirket grundmodel for den didaktiske 

intentionalitet, som uddybes og underbygges i det efterfølgende ved en trinvis udredning af 

underkategorier og sammenhængene mellem dem.  

Figur 1: Grundmodel af didaktisk intentionalitet  

 

Kort fortalt vedrører matricens øverste række (med fed) et didaktisk operationelt niveau, mens de 

overliggende grå kasser repræsenterer det bevidsthedsmæssige niveau. De tre typer momenter 

bidrager til at afgrænse, hvad intentionaliteten som didaktisk antages at vedrøre. 

Det der i modellen figurerer som didaktisk opmærksomhed på de didaktiske betingelsesmomenter 

og begrebet er ansporet af intentionalitetsbegrebet. De didaktiske hensigter repræsenterer de 
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didaktiske begrundelsesmomenter og forstås ved hjælp af intentioner forud for handling. De 

didaktiske planlægningsvalg forstås som intentioner i handling, der vedrører de didaktiske 

beslutningsmomenter. Pilene illustrerer, at lærerens didaktiske hensigter med undervisningen 

bliver til i sammenhæng med opmærksomhed på betingende faktorer, ligesom lærerens hensigter 

antages at have betydning for, hvad lærerens opmærksomhed rettes af eller mod. 

Opmærksomheden og hensigterne forbinder sig til didaktiske planlægningsvalg, der som sådanne 

kan påkalde sig opmærksomhed og indvirke på etableringen af nye hensigter. Læreren kan være 

fuldt ud bevidst om både sin opmærksomhed, sine hensigter og beslutninger vedrørende 

undervisningen, måske endda også om sammenhængene derimellem. Men disse forudsættes tillige 

at kunne være virksomme på et endnu-ikke-bevidstgjort, prærefleksivt niveau.  

Underliggende for begrebsudredningen forudsættes desuden en almen bestræbelse på kohærens 

mellem forudgående hensigter og hensigter i handling samt konsistens mellem den aktuelle 

intention og den pågældende lærers øvrige intentioner, handlinger, overbevisninger m.m. (se 

Bratman, 1999b).  

I det følgende uddybes den didaktiske opmærksomhed, hensigterne og planlægningsvalg som 

dimensioner af den didaktiske intentionalitet. For hver af disse dimensioner uddyber jeg det 

teoretiske ophav og forbinder til didaktikken og relevansen for didaktisk planlægningspraksis. 

Først derefter udfoldes de to bevidsthedsniveauer og sammenhængene mellem begrebets 

forskellige dimensioner. 

 

Didaktisk opmærksomhed 

Den latinske oprindelse af intentionalitetsbegrebet, intentio, af intendere, betyder ’spænde, 

strække, rette sin opmærksomhed mod’17, og intentionaliteten inkluderer med afsæt heri både 

bevidsthedens rettethed og det ’noget’, som denne er rettet af eller mod. I det følgende opholder jeg 

mig ved karakteren af denne rettethed og derefter ved genstanden for bevidsthedens rettethed: 

spørgsmålet om, hvad lærerne retter deres opmærksomhed mod eller får rettet deres 

opmærksomhed af i forbindelse med undervisningsplanlægning.  

For en uddybning af den didaktiske opmærksomhed og bevidsthedens rettethed vender jeg mig 

mod Searles generelle teori om intentionalitet (1980, 1983) og Husserls fænomenologiske 

udlægning af begrebet (2004; 2011), der koncentrerer blikket på det i bevidstheden fremtrædende 

og dermed implicerer en åbenhed for det, der måtte rette lærerens opmærksomhed. 

Intentionalitetsbegrebet anvendtes først i en bevidsthedsfilosofisk beskrivelse af Brentano, hvori 

                                                           
17 denstoredanske.dk 
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”the intentional inexistence of an object” står centralt (Brentano, 1874 i Pierre, 2014). Som angivet 

af Pierre, er det uklart, om Brentano har ment, at de objekter eller tilstande, som bevidstheden er 

rettet mod, eksisterer i bevidstheden selv (in-exist), eller om bevidstheden kan være rettet mod 

ikke-eksisterende objekter. Jeg forudsætter, at genstanden for bevidsthedens rettethed fremtræder, 

eksisterer i verden og i bevidstheden, men også at der kan være tale om en ikke-eksisterende 

genstand − noget imaginært. I forlængelse heraf læner jeg mig op ad Searles (1980) generelle teori 

om intentionalitet, der betegner bevidsthedens rettethed mod eller af intentionelle objekter, som 

han ikke tilskriver nogen form for ontologisk status: “To call something an Intentional object is just 

to say that it is what some Intentional state is about” (Searle, 1983, s. 16). De intentionelle objekter 

betragtes dog af Searle som repræsentationer i bevidstheden, der kan hidrøre fra noget i 

omverdenen eller den intentionale bevidstheds egen verden. Med henvisning til Husserls 

udlægning af intentionalitetsbegrebet betragter jeg ikke intentionalitetens genstand eller det 

intentionelle objekt som en mental repræsentation, men som et givet fænomens perspektiviske 

fremtræden: ”I stedet for at sige, at vi oplever repræsentationer, er det derfor bedre at sige at vores 

oplevelser er præsentationelle, og at de præsenterer verden for os på en bestemt måde” 18 (Zahavi, 

2011, s. 33).  

Dermed ophæves modsætningen mellem bevidstheden og genstande uden for den med 

intentionalitetsbegrebets genstandsmæssige korrelat, der udgør selve relationen mellem den 

oplevende bevidsthed (intentio) og det oplevede, genstanden (intentum)19. Intentionaliteten 

henviser til, at bevidstheden konsekvent er rettet mod eller af noget, som kan hidrøre fra den 

omgivende verden eller fra den ’indre verden’ og have karakter af fantasi, forestillinger og 

overbevisninger20. ”Intentionaliteten er ikke et forhold, der først kommer i stand via et 

eksisterende objekts påvirkning, men er derimod et iboende træk ved bevidstheden, den 

forudsætter altså ikke eksistensen af to forskellige ting, bevidstheden og genstanden” (Zahavi, 2011, 

s. 35). Trods intentionalitetens enhed af bevidsthed og genstand indfører Husserl en skelnen, der 

har lighedspunkter med Searles skelnen mellem intentional content og psychological mode (se 

                                                           
18 Argumentationen herfor er hentet hos Husserl, der på dette punkt står i modsætning til den repræsentative 
perceptionsteori og forudsætningen om, at genstanden påvirker sanseapparatet og forårsager en mental 
repræsentation. En sådan antagelse indebærer, at perceptionen implicerer både en genstand uden for bevidstheden 
og et mentalt billede heraf i form af en bevidsthedsmæssig repræsentation (Zahavia, 2011, s. 30), hvorved erkendelse 
af verden bliver et forhold mellem et subjekt på den ene side og et objekt på den anden.  
19 Andre fænomenologers afvisning, erstatning eller videreudvikling af Husserls intentionalitetsbegreb medtages ikke i 
nærværende anvendelse af begrebet − og ikke i min bestemmelse af den didaktiske opmærksomhed. Det betyder, at 
hverken Heideggers ontologiske vending og det, at subjektet nødvendigvis altid allerede (som Dasein) er i verden, 
Merleau-Pontys kropslige intentionalitet, Gadamers horisontsammensmeltning eller Ricoeurs distancering fra det 
iagttagede objekt ligger til grund for nærværende begrebsbestemmelse. Flere af disse indbringes dog i 
videnskabsteoretisk og metodologisk øjemed i forbindelse med den empiriske undersøgelse.  
20 Dog påpeger både Searle (1983, s. 2) og Husserl (i Zahavi, 2011, s. 44-45), at der findes bevidsthedsniveauer, som 
ikke er intentionale, og oplevelser, der mangler genstande, fx opstemthed eller lykke.  
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Zahavis, 2011, s. 39 og Searle, 1983, s. 12). Husserl nuancerer intentionalitetsbegrebet via 

underbegreberne aktintentionalitet og fungerende intentionalitet. Aktintentionalitet henviser til en 

objektiverende form for genstandsrettethed, en bevidsthedsakt der kendetegner det 

bevidsthedsmæssige forhold mellem subjektet og genstanden og dermed genstandsbevidstheden. 

Fungerende intentionalitet refererer til en ikke-objektiverende rettethed, et ikke-teoretisk 

verdensforhold, en førsproglig væren-i-verden - fx som lærer (Collin & Køppe, 2003; Zahavi, 

2004)21. 

Efter denne koncentrerede fremstilling af intentionalitetsbegrebet bliver det påtrængende at 

spørge, hvordan det er relevant for lærerens opmærksomhed i didaktisk perspektiv og dermed for 

undervisningsopgavens fremtrædelse forud for dens gennemførelse. Præmissen om bevidsthedens 

genstandsmæssige korrelat og de præsentationelle oplevelser indebærer først og fremmest, at 

lærerens bevidsthedsmæssige rettethed eller opmærksomhed på fx sin klasse eller et bestemt 

værdisæt er præsentationel − hvorved det er klassen eller værdien, der opleves, ikke en 

repræsentation af den! Dernæst indebærer nuanceringen af intentionalitetens genstand at gælde 

såvel objekter i den ydre og indre verden, at lærerens didaktiske opmærksomhed kan repræsentere 

en rettethed mod og af genstande både i den undervisningsrelevante omverden (institutionelle 

faktorer, elever, relationer, rammer etc.) og i lærerens indre verden (værdier, vidensaspekter, 

overbevisninger).  

Hvis lærerens bevidsthed fx er rettet mod en hensigt om, at eleverne skal lære, er det at intendere 

den intentionale tilstand udtrykt ved aktkvalitet eller lærerens ’psychological mode’, og elevernes 

læring udgør det intentionale indhold, aktmaterien eller ’the intentional content’. Hvis læreren 

bevidsthedsmæssigt er rettet mod en analyse af elevforudsætninger, er den analytiske indstilling 

lærerens intentionale tilstand, og elevforudsætningerne det intentionale indhold. Lærerens 

fungerende intentionalitet refererer til lærerens væren i verden og dermed til en væren, som er 

afgørende for det perspektiv, genstandene fremtræder i. Den fungerende intentionalitet kan 

dermed give forklaringskraft til en implicit rettethed i form af en prærefleksiv didaktisk 

opmærksomhed.  

Den didaktiske opmærksomhed henviser som nævnt til, hvad læreren er rettet imod, men også 

tilstanden af rettethed som aktintentionalitet og fungerende intentionalitet. Dermed pointeres 

betydningen af den sammenhæng, læreren indgår i, ved at konteksten for læreren, herunder 

faktorer i skolens fysiske, kulturelle, institutionelle og interpersonelle verden, medkonstituerer 

lærerens didaktiske opmærksomhed og det, den er rettet imod. Ved sammenbringningen med 

didaktikbegrebet afgrænses genstanden for lærerens opmærksomhed til ikke at referere til alt, hvad 

                                                           
21 Se hertil desuden Van Manen om specific intentionality og general intentionality (Van Manen, 2006, s. 182). 
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læreren måtte være opmærksom på og have sin opmærksomhed rettet af og mod, men til rettethed 

mod ’undervisningsrelevante’ opmærksomhedsfelter. Når disse fremtræder som intentionale 

objekter med betydning for dannelsen af lærerens hensigter med undervisningen, får de funktion af 

didaktiske betingelsesmomenter i lærerens didaktiske planlægningspraksis, hvorved det 

underforstås, at disse potentielt har betingende effekt for lærerens didaktiske beslutninger, de 

planlægningsmæssige valg og for etableringen af lærerens didaktiske begrundelser i 

planlægningsarbejdet. Dette er tilfældet, når læreren lader opmærksomhedsfelter få betydning for 

de konkrete planlægningsvalg eller laver en formel betingelsesanalyse (Klafki, 2011). 

 

Didaktiske hensigter  

I hverdagssproget er begrebet intention synonymt med det ’at have en hensigt’. Det gælder også i 

denne sammenhæng. Som nævnt indebærer min didaktiske optik en intentionel rettethed eller et 

telos i form af lærerens hensigt med undervisningen, der henter sin begrundelse i den almene 

pædagogik og den kontinentale didaktiktradition. At lærerens praksis er intentionel, og at læreren i 

denne forståelsesramme har en hensigt på elevens vegne er der redegjort for i ovenstående afsnit 

herom, og det er denne hensigt, som henvises til i nærværende afsnit i form af de intentioner, som 

læreren i almen pædagogisk perspektiv nærer forud for undervisningen, og som kan have karakter 

af begrundelsesmomenter i lærerens didaktiske praksis. Det er i en didaktisk forståelsesramme 

nærliggende at forstå hensigtsbegrebet igennem begreberne om undervisningens mål og formål, og 

begge har nær sammenhæng med min anvendelse af hensigtsbegrebet, men begge er tillige bærere 

af flerfoldige konnotationer i uddannelsesmæssig sammenhæng, der gør, at jeg i denne 

sammenhæng ser bort fra begreberne. Mål, læringsmål, undervisningsmål, de formelle mål osv. 

bruges i forbindelse med undervisning som betegnelse for noget, der kan opfyldes, og for det, 

eleverne skal opnå gennem undervisningen, men målformuleringer herom er ikke nødvendigvis 

lærerens. Mit ærinde er lærerens didaktiske hensigter, der ikke nødvendigvis kan opfyldes, hvorfor 

begrebet er tættere på begrebet om undervisningens formål, der bruges som betegner for 

overordnede idealer og langsigtede mål med undervisningen og om det formelle lovmæssige formål 

i folkeskoleloven. Dette falder heller ikke nødvendigvis inden for denne undersøgelses genstand, 

der sigter mod lærersubjektets villende hensigtsrettethed. Med begrebet om lærerens didaktiske 

hensigter viser jeg videre end til mål og formål med en åbenhed for de hensigter læreren nu engang 

måtte have med undervisningen forud for dens gennemførelse.22  

                                                           
22 Om end lærerens hensigtsbaserede undervisning lovformeligt skal være i overensstemmelse med skolens 
formålsbestemmelse, og at dette også er muligt inden for en almen pædagogisk forståelsesramme jf. formålets 
fortolkningsåbne karakter og indhold. Se http://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Folkeskolens-maal-love-og-
regler/Om-folkeskolen-og-folkeskolen-formaal/Folkeskolens-formaal  

http://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Folkeskolens-maal-love-og-regler/Om-folkeskolen-og-folkeskolen-formaal/Folkeskolens-formaal
http://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Folkeskolens-maal-love-og-regler/Om-folkeskolen-og-folkeskolen-formaal/Folkeskolens-formaal
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Anliggendet i det følgende er at begribe lærerens didaktiske hensigt ved først at differentiere den 

fra ovennævnte intentionalitetsbegreb og dernæst at præcisere begrebet ved hjælp af 

handlingsteoriens begreb om ´intention forud for handling´ (se Ricoeur, 2008/1986, kap. 9; 

Bratman, 1999a; 1999b).  

At intentionalitet og intention har samme etymologiske oprindelse kunne indikere, at intentioner 

spiller en særlig rolle i teorien om intentionalitet. Men som Searle betragter jeg intention eller 

hensigt blot som en tilstand af rettethed på linje med mange andre: ”Intentionality is directedness; 

intending to do something is just one kind of intentionality among others” (Searle, 1983, s. 3). Når 

det at intendere betragtes som aspekt af intentionaliteten, en bevidsthedsmæssig rettethed (på linje 

med fx håb eller viden), indebærer det ikke nødvendigvis en efterfølgende handling. Hverken det at 

intendere eller fx at håbe indebærer en forudsætning om, at der handles for at tilgodese hensigten 

eller opfylde håbet. I sit arbejde med at kaste lys over relationen mellem intention og handling 

introducerer Searle (1980) en forskel mellem forudgående intentioner og intentioner i handling, 

derved at der ikke eksisterer handlinger uden korresponderende intentioner, men at handlinger 

meget vel kan være intentionelle uden forudgående intentioner. Denne skelnen ligger til grund for 

min opdeling i dette og det næste afsnit, som henholdsvis repræsenterer didaktisk hensigt som 

lærerens forudgående intention og didaktisk planlægning forstået som lærerens intention i 

handling.23  

Intentioner forud for handling er kun meningsfulde at tale om, når det underforstås, at de 

omsættes i en senere udført handling (uanset at dette ikke nødvendigvis er tilfældet). Det er 

handlingen, der er genstanden for bevidsthedens rettethed, intentionen sigter med andre ord til 

noget, man vil gøre. Det at intendere forud for handling betragtes dermed som en praktisk attitude, 

med afgørende betydning for planlægning af fremtidige handlinger (Setiya, 2015, sektion 4, 

Bratman, 1999a, 1999b).24 Når der som her er tale om didaktiske hensigter (forud for handling), 

indebærer det, at der er tale om hensigter på elevernes vegne, og hensigter om handlinger, der 

tilgodeser disse. De forudgående intentioner forpligter til en vis grad, de fungerer som 

                                                           
23 Adskillelsen er omstridt. Se fx Setiya (2015): “Philosophical perplexity about intention begins with its appearance in 
three guises: intention for the future (…); the intention with which someone acts (…); and intentional action…” (…) The 
principal task of the philosophy of intention is to uncover and describe the unity of these three forms.” Dette er 
anliggendet for Anscombe (1957/1979, § 50), når hun hævder, at intention i handling er sammenfaldende med 
intention for en forestående handling, og for teoridannelser, hvor Intentionen forstås som indledningen til 
intentionelle handlinger (Thompson, 2011; Bratman, 1999b) eller at en forudgående intention svarer til intentionen i 
handling − bortset fra tidsforskellen (McDowell, J., 2011, s. 15). 
24 Tanken om forudgående intentioner for planlægning af undervisning kunne måske indikere en underliggende 
kausalitet eller årsagskæde mellem intentioner og handlinger. Intentionerne er dog ikke at betragte som årsager, men 
som grunde med en potentiel følge. Årsager har effekt, ellers er de ikke årsager. Det har intentionerne i denne 
udredning ikke nødvendigvis. Og årsager kan ligge til grund for ufrivillige handlinger eller adfærd, det kan intentioner 
ikke, de er i stedet grunde i en teleologisk didaktisk praksis, der er intentionel og dermed frivillig. 
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fremtidsudkast, foreløbige planer, der ikke er fuldstændig udspecificerede, men som indbyder til og 

retningsgiver yderligere overvejelse og korrektion, efterhånden som situationen ændrer sig 

(Bratman, 1999b, s. 3). I Anscombes teori om intentioner (1957), anføres disse som kontekst-

uafhængige, baseret på desires and beliefs; værdier, viden og med et sigte på det sande. Bratman 

betragter intentionerne som beslægtede med desires and beliefs og ledt af et underliggende ideal 

om at kunne integreres med og være konsistente med ens øvrige intentioner og overbevisninger 

(Bratman, 1999a, s. 16-31). Men han afviser, at den intentionelle handling er en afspejling af den 

pågældendes desires and beliefs. Med sin planning theory of intention fremskrives intentionerne 

som distinkte og karakteriserede på samme vis som ”… partial plans in the ongoing practical 

reasoning and action of limited, planning agents like us” (Bratman, 1999b, s. 10). Som planlæg-

gende agenter er vi her begrænset af den tilgængelige information, vores kognitive forudsætninger 

og den tid, vi har til overvejelser. Intentionerne − og planerne for handling − afstemmes med og 

baseres på en accept af omstændighedernes betydning (Bratman, 1999a, s. 20). Dermed bliver der 

overlap til intentioner i handling, som jeg i denne analytiske fremstilling adskiller fra intentionerne 

forud for handling og behandler i næste afsnit.25 Inden da vil jeg dog i det følgende samle op på, 

hvordan teorien om de forudgående intentioner informerer hensigtsbegrebet som didaktisk.  

Det netop gengivne citatet om de forudgående intentioners distinkte kendetegn kan relateres til 

fremtidsudkast, foreløbige planlægningsovervejelser og praktiske ræsonnementer hos lærerne som 

planlæggende, didaktiske agenter. Som didaktiske hensigter henviser de forudgående intentioner 

til 1) lærerens hensigter om at foretage planlægningsmæssige valg, som 2) tilgodeser de hensigter, 

læreren har på elevens vegne. At de ikke nødvendigvis udføres i handling, men korrigeres i 

overensstemmelse med situationen, forstås i dette perspektiv fx derved, at opmærksomheden på 

didaktiske betingelsesmomenter, og dermed en analyse af den givne situation, kan indebære, at 

den udførte handling afviger fra den forudgående intention. Når de didaktiske hensigter ikke 

nødvendigvis omsættes i reale beslutninger, men omfatter, hvad læreren vil, intenderer, lægger til 

grund for sin planlægning og dermed for undervisningen forud for dens gennemførelse, har de 

egenskab som didaktiske begrundelsesmomenter. Disse kan konvergere eller divergere fra 

lærerens opmærksomhed på de didaktiske betingelsesmomenter, og fra lærernes didaktiske 

planlægningshandlinger og dermed de didaktiske beslutningsmomenter, som udfoldes i det 

følgende afsnit.  

                                                           
25 Det er behovet for koordination, organisation og integration af intentioner og planer, der følger med en fremstilling 
af mennesket som praktisk ræsonnerende og handlende, begrænsede planlægningsagenter, der udgør Bratmans 
argument imod Anscombes (1957/1979) og Searles (1980; 1983) prioritering af intentioner i handling som en 
afspejling af ’beliefs and desires’. ’Planlægningsteorien’ udgør et argument for de forudgående intentioner, der er 
centrale såvel som input og output af agentens praktiske ræsonnement. Som input strukturerer de overvejelserne, og 
som output bliver de grundlaget for yderligere overvejelser eller for handling (Bratman, 1999b). 
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Didaktiske valg − intention i handling 

Som nævnt ovenfor er der overlap mellem intentioner forud for og i handling. Det fremgår af 

Bratmans (1999a, s. 2) Planning theory of intention, hvori kernen er ”… to see intentions as 

elements of stable, partial plans of action concerning present and future conduct.” I denne 

formulering præsenteres intentionerne både som forudgående for fremtidige handlinger og som 

gældende i handling. Det fælles er intentionen som praktisk attitude og dens planlæggende 

funktion, der hjælper til at koordinere og organisere handlinger. Intentioner i handling betegner 

det intentionelle indhold i den aktuelle handling, hvor handling og intention er uadskillelige − og 

hvor ændrede intentioner ville betyde ændrede handlinger og vice versa. At jeg fokuserer på 

lærerens intentioner indebærer, at læreren tilskrives agens på en måde, der er overensstemmende 

med den kontinentale didaktiske tradition, hvor læreren tillægges myndighed til at intendere og 

beslutte. Ved indbringelse af handlebegrebet understreges dette perspektiv på læreren som 

rationel, myndig lærer, der på teleologisk vis kan træffe planlægningsbeslutninger intentionelt - 

med en ’stedfortrædende’ didaktisk hensigt for øje.  

I Searles udlægning kan læreren godt udføre handlinger, fx foretage planlægningsmæssige valg, der 

ikke baserer sig på forudgående intentioner, mens planlægningshandlingerne uomtvisteligt vil 

være et udtryk for lærerens intention i handling (Searle, 1983, s. 84). Dette indebærer med andre 

ord, at handlingerne afspejler intentionerne, at lærerens planlægningsmæssige handlinger og valg 

er et udtryk for lærerens aktuelle intention!  

Jeg er dog på linje med Bratman, der i modsætning hertil tager forbehold for, at man nødvendigvis 

må ville det, man gør, derved at intentionen i handling er afstemt med konteksten, herunder en 

nødvendig accept af de aktuelle forudsætninger (Bratman, 1999a, s. 31). Intentionerne i handling, 

planlægningsmæssige valg og beslutninger bliver dermed kontekstafhængige i kraft af de 

varierende betingelser og en drift mod kohærens og integration med lærerens øvrige intentioner og 

planer for handling. De forudgående intentioner er mindre påvirkelige af kontekst og situation, 

men når de bliver konkretiserede i overvejelser, ræsonnementer og handlinger, bliver de praktiske 

ved inddragelse af den konkrete sammenhæng og en tilpasning til de forudsætninger (didaktiske 

betingelsesmomenter), man/læreren vælger at acceptere og tage for givet. Der er tale om en 

kontekst-relativ tilpasset baggrund for at overveje og foretage planlægningsmæssige valg 

foranlediget af forudgående didaktiske hensigter − men potentielt ændrede i forhold til disse, fordi 

agenten, i dette tilfælde læreren, over tid ’skifter mening’, korrigerer sine intentioner 

omstændighederne taget i betragtning (McDowell, 2011). 

I didaktisk perspektiv indebærer Bratmans og McDowells indvending, at lærerens intentioner i 

handling, som de kommer til udtryk i de planlægningsmæssige valg, kan være afstemt med de i 
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bevidstheden fremtrædende opmærksomhedsfelter i den undervisningsrelevante omverden og 

egenverden og altså med de aktuelle didaktiske betingelsesmomenter. Potentielt har konteksten, 

situationen og betingelsesanalysen med andre ord betydning − sammen med de forudgående 

intentioner og de didaktiske begrundelsesmomenter − for lærerens intentioner i handling gennem 

de planlægningsmæssige beslutninger vedrørende undervisningen og de didaktiske kategorier, 

undervisningens indhold, mål, metode osv., der har karakter af didaktiske beslutningsmomenter. 

Og dermed er de grundlæggende ideale sammenhænge underbegreberne og de forskellige 

dimensioner imellem opsummeret.  

Didaktisk intentionalitet på refleksivt og prærefleksivt niveau 

Som det fremgik af modelleringen af den didaktiske intentionalitet ovenfor, forudsættes såvel 

opmærksomhed som hensigter forud for og i planlægningshandling at være virksomme på både 

refleksivt og prærefleksivt niveau, hvorfor den didaktiske intentionalitet samlet set kan være 

refleksiv og gøres eksplicit, men også prærefleksiv, der i denne sammenhæng ikke nødvendigvis 

betegner noget ubevidst, men noget momentant ubevidst, noget endnu-ikke-bevidstgjort. 

Opdelingen af den didaktiske intentionalitet og bevidstheden i to niveauer er naturligvis endnu en 

analytisk reduktion, der er illustrativ for og repræsenterer glidende overgange, flere trin og 

dimensioner af hensigter og opmærksomhed, som ikke blot har med bevidsthedsniveauer mellem 

det refleksive og præ-refleksive at gøre, men også med tid og bevidsthedens funktion og kapacitet.26 

Det fører dog for vidt i denne sammenhæng at gå ind i disse spørgsmål, hvorfor jeg blot tilføjer et 

prærefleksivt niveau, der supplerer med en kompleksitet og et situeret perspektiv til den didaktiske 

intentionalitet og læreren. 

Det prærefleksive knytter sig i første omgang til lærerens opmærksomhed. Denne blev udfoldet 

med inspiration fra fænomenologien, der orienterer sig mod undersøgelse af ’den naturlige 

indstilling’ og dermed såvel refleksive som prærefleksive dimensioner (Smith, Flowers & Larkin, 

2009, s. 188). Anvendelsen af Husserls intentionalitetsbegreb implicerer en fungerende 

intentionalitet og dermed en opmærksomhed, der ikke er objektiverende, sproglig eller teoretisk. 

Begrebsparrene implicit/eksplicit, forgrund/baggrund eller Polanyis begreber om fokal og 

subsidiær opmærksomhed (1966) kan måske bidrage med klarhed over de to dimensioner. Noget 

kan være prærefleksivt, implicit, være trådt i baggrunden, påkalde sig subsidiær opmærksomhed. 

Men det er ikke det samme som, at man ikke kan være opmærksom derpå eller bevidst derom. Blot 

er man sig ikke bevidst i øjeblikket, om dette noget falder inden for ens bevidsthed.  

                                                           
26 For uddybning af forskellige bevidsthedsniveauer i fænomenologisk perspektiv se fx Smith m.fl., 2009, s. 189: 
”Layers of reflection”. Intentionalitetens prærefleksive niveau indbefatter Smiths niveau 1: ”Pre-reflective reflexivity” 
og delvist også niveau 2: ”The reflective ’glancing at’ a pre-reflective experience”. 
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Opsamlende indbefatter refleksiv didaktisk opmærksomhed, hvad læreren er optaget af og 

opmærksom på i sin planlægningspraksis. Lærerens opmærksomhed på noget specifikt, som kan 

ekspliciteres og objektiveres, fx via formuleringer om hensigten med undervisningen eller viden om 

og refleksioner over bestemte didaktiske betingelsesmomenter i lærerens omverden. Præ-refleksiv 

didaktisk opmærksomhed betegner, hvad læreren ikke er opmærksom på, at hun er rettet af og 

mod. Lærerens opmærksomhed på et implicit, fungerende niveau. Her er tale om lærer-

bevidsthedens forvikling med forskellige opmærksomhedsfelter i omverdenen, eller hvad man 

måske kan udtrykke som det, læreren ikke er opmærksom på, optager hendes opmærksomhed. I 

kraft af opmærksomhedens rettethed kan den ene eller anden hensigt være tildelt eller ikke tildelt 

opmærksomhed. Givetvis vil lærerne have andre hensigter end dem, der i øjeblikket optager deres 

opmærksomhed. Når opmærksomheden rettes mod lærernes didaktiske hensigter, vil disse kunne 

betegnes som refleksive didaktiske hensigter i overensstemmelse med min bestemmelse af 

didaktik som intentionel praksis og læreren som myndig aktør. I det øjeblik opmærksomheden ikke 

rettes mod de pågældende hensigter, eller der er tale om hensigter, som læreren ikke umiddelbart 

er sig bevidst, er der tale om prærefleksive didaktiske hensigter.  

Det er dog mere tvivlsomt at tale om prærefleksive didaktiske planlægningsvalg eller -handlinger. 

Umiddelbart forekommer dette som et oxymoron og i opposition til mit begreb om didaktik og om 

læreren. Hvis planlægning betragtes i overensstemmelse med Dales K2-niveau som en rationel 

praksis og planlægningshandlingerne som identiske med intentioner i handling, er det nonsens at 

tale om egentlige planlægningsmæssige valg, som har prærefleksiv karakter. Dette indebærer et 

forbehold for ovenstående modellering af den didaktiske intentionalitet og for matricens felt 

’prærefleksivt didaktisk planlægningsvalg’. Dog vælger jeg foreløbigt (forud for den empiriske 

undersøgelse) at bibeholde kategorien som en mulighed. Dette fordi min skelnen mellem 

forudgående intentioner og intentioner i handling er en analytisk skelnen, hvorfor prærefleksive 

aspekter af lærerens forudgående intentioner kan antages at overlappe intentioner i handling, men 

også fordi det, at handlingerne per definition er intentionelle, ikke er det samme som, at de er 

refleksive, al den stund intentioner kan være prærefleksive. 

Forbindelser mellem den didaktiske intentionalitets dimensioner og niveauer 

Af den figurative fremstilling fremgik dobbeltpile mellem begrebskonstruktionens tre dimensioner 

på to bevidsthedsniveauer. Disse tilføjer og illustrerer kompleksiteten i lærerens didaktiske 

intentionalitet, når begrebets dimensioner og niveauer anses for gensidigt forbundne og 

påvirkelige. Forbindelserne og potentielle modsætningsforhold mellem de forskellige dimensioner 

uddybes i det følgende, inden jeg skitserer, hvori den didaktiske intentionalitet tænkes at kunne 

bestå, og samler begrebet i en foreløbig didaktisk model. 
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Hvis den ideale sammenhæng imellem didaktisk opmærksomhed, hensigt og 

planlægningshandlinger uddybes og sammentænkes med den almene pædagogik, kan den 

formidles nærmest lineært:  

De forudgående didaktiske hensigter baseres på overvejelser over almene pædagogiske 

problemstillinger, der bl.a. adresser dannelsesspørgsmålet og afvejes med fremtidsudkast eller 

foreløbige planer for at imødegå udfordringerne med at retningsgive elevens læreprocesser på 

hensigtsmæssig vis.  

I kraft af en opmærksomhed på de i konteksten betingende faktorer korrigeres og afstemmes 

lærerens hensigter hermed, fx i forhold til elevens forudsætninger og/eller de lovmæssige 

bestemmelser om undervisningens mål og formål, og omsættes via lærerens praktiske 

ræsonnement og professionelle skøn i didaktiske planlægningsvalg vedrørende undervisningens 

indhold m.m.  

Men helt så enkelt er det ikke! Det er en pointe, at samtlige aspekter af den didaktiske 

intentionalitet potentielt er gensidigt påvirkelige: Lærerens hensigter kommer ikke ud af ingenting, 

de eksisterer ikke blot som ’bare intentions’ om dannelse osv., men kan være influeret af, hvad 

læreren har sin opmærksomhed rettet mod, og omvendt kan opmærksomheden rettes af de 

forudgående intentioner, hvorved disse bliver sammenfaldende. Ligeledes fører opmærksomheden 

ikke nødvendigvis til handlinger, der ofte vil involvere de forudgående hensigter, der tillige kan 

påvirkes af de foretagne planlægningsvalg.  

Disse forbindelser frembyder desuden potentielle modsætningsforhold, som repræsenterer 

spændingsforhold internt i lærerens didaktiske intentionalitet − mellem lærerens didaktiske 

hensigt, de i konteksten fremtrædende opmærksomhedsfelter, de didaktiske betingelsesmomenter 

og de intentioner i handling, som lærerens didaktiske beslutninger repræsenterer. Jeg afstår 

foreløbigt fra at gisne om sådanne forbindelser og modsætningsforhold. Der er et anliggende for 

den empiriske undersøgelse.  

Afslutningsvis vil jeg præcisere begrebsdannelsen yderligere ved at redegøre for, hvorved den 

didaktiske intentionalitet adskiller sig fra henholdsvis det praktiske ræsonnement og det 

professsionelle skøn, fordi der er åbenlyse overlap. I Ricoeurs diskussion af forskellene på det 

praktiske ræsonnement og praktisk fornuft (Ricoeur, 1986/2008) beskriver han førstnævnte ved, 

at det er begær- og motivbaseret og vedrører de individuelle, psykologiske og strategiske 

tankeprocesser vedrørende hensigtsmæssige handlinger til opfyldelse af et mål. Den praktiske 

fornuft tilfører det ’strategiske’, målopfyldende ræsonnement et normativt aspekt, der i kraft af 

arven fra Aristoteles og begrebet phrónesis indbefatter etikken og i praksis den dydige og rigtige 

handling: ”.. i relation til ret person, i hensigtsmæssig udstrækning, på ret tidspunkt, med rigtigt 

sigte og på en hensigtsmæssig måde” (Aristoteles i Gustavsson, 2001, s. 161). Den didaktiske 
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intentionalitet i min udlægning trækker tråde fra begge begreber. Den kan sammenholdes med det 

praktiske ræsonnement, men adskiller sig derfra i kraft af dens kontekstafhængighed og behovet 

for planlægning og koordination, der informerer de intentionelle handlinger. Desuden inkluderer 

den didaktiske intentionalitet den bevidsthedsmæssige rettethed og derigennem dannelsen af 

intentioner. Den didaktiske intentionalitet er normativ − inden for en almen pædagogisk 

forståelsesramme, som er en afgrænsning af begrebet om den praktiske fornuft.  

Jeg beskrev bl.a. undervisningen som udøvelsen af praktisk fornuft via et professionelt skøn. 

Skønnet har i kraft af handletvangen en mere udpræget pragmatisk karakter end de intentioner, 

der udtrykkes i lærerens planlægningshandlinger distanceret fra den pulserende 

undervisningspraksis, og dertil fremtræder en forskel i kravet til skønnet om at være professionelt 

− et kontekstafhængigt, normstyret valg mellem tilladte alternativer. Denne definition levner ikke 

meget plads til lærerens didaktiske hensigt, når denne anskues i lyset af den almene pædagogik, 

lærerens ’villen noget med nogen’ i den pædagogiske subjekt-subjekt-relation. 

Som det er fremgået, indbefatter den didaktiske intentionalitet både opmærksomhed på 

betingelsesmomenter i omgivelserne (fx på samfundsmæssige, politiske krav eller 

elevforudsætningerne) og lærerens almen pædagogiske og didaktiske intentioner forud for og i valg 

vedrørende undervisningen. Ved at placere læreren i feltet herimellem undgår jeg at reducere 

lærerne til passive objekter for styring – og at de tilskrives fuldstændig autonomi. Ikke desto 

mindre udgør min foreløbige skildring af intentionaliteten en formalistisk idealtænkning eller 

bevidsthedsfilosofisk analyse af didaktisk intentionalitet. Behovet for afgrænsning gør, at jeg ikke 

har medtaget gennemslag af sociokulturel art eller implikationer af den empiriske virkelighed, 

læreren er stedt i! Sidstnævnte er dog den empiriske undersøgelses ærinde. Forud derfor og 

begrundet i denne undersøgelses hermeneutiske karakter skitseres nedenfor ganske kort, hvori 

lærernes didaktiske intentionalitet, bevidsthedsindholdet, kan antages at bestå empirisk.27  

Didaktisk intentionalitet − teoretisk udviklet forforståelse om dens empiriske beskaffenhed  

Min ganske begrænsede skitse af lærernes didaktiske opmærksomhed, deres hensigter forud for og 

i handling fremstilles for overblikkets skyld i en matrice nedenfor, inden de kort uddybes. Som det 

fremgår, er overkategorierne (i kolonnen tv.) formuleret anderledes end i grundmodellen for 

didaktisk intentionalitet. ’Opmærksomhed’ er erstattet af ’opmærksomhedsfelter’. Dette skyldes en 

forventning om, at opmærksomhedsfelter, forstået som de intentionelle objekter, lærerne retter 

deres opmærksomhed mod eller får rettet deres opmærksomhed af, kan ’give adgang til’ 

                                                           
27 Udover at tjene som eksplicitering af egne forhåndsantagelser og dermed bidrage med transparens i mine 
forskningsaktiviteter illustrerer matricen tillige analysekategorier til brug for min empirianalyse (se kap. 4). 
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opmærksomhedskategorien28. Opmærksomhedsfelterne henviser med andre ord til de 

betingelsesmomenter, læreren måtte være opmærksom på. Lignende greb er foretaget og af 

lignende årsager ved min udveksling af ’hensigter’ med ’hensigtsaspekter’, der betegner, hvad 

lærerens hensigt, som begrundelsesmoment, ’handler om’, og ved anvendelse af 

’planlægningsaspekter’, der betegner aspekter af lærerens konkrete planlægning og valg 

vedrørende de didaktiske beslutningsmomenter, og derigennem formodes de at repræsentere 

lærerens intentioner i handling (Se Rønn, 2006, for brug af begrebet om aspekter). Fremstillingen 

er orienteret af almen pædagogisk og didaktisk (planlægnings)teori (Klafki, Biesta, Jank & Meyer, 

Hiim & Hippe, Heimann m.fl.), idet den søger at konkretisere de didaktiske begrundelses-, 

betingelses- og beslutningsmomenter, som de aktiveres af undervisningsopgaven forud for dens 

gennemførelse (Se desuden Iskov, 2017). Med dette teoretiske ophav har fremstillingen et idealt og 

normativt skær fra de didaktiske teoridannelser, som den er et konglomerat af. Under matricen 

beskrives underopdelingen og underkategorierne kort.  

  

                                                           
28 Jeg forveksler altså ikke opmærksomhed og opmærksomhedsfelter. Opmærksomhed henviser til bevidstheden og 
det fænomenologiske begreb om intentionalitet, der med Husserl (se ovenfor) betegner enheden af bevidsthedens 
rettethed mod og af noget i omverdenen i form af fungerende intentionalitet og aktintentionalitet. 



Didaktisk intentionalitet 
 

59 
 

Figur 2: Potentielle komponenter i lærerens didaktiske intentionalitet 
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Øvrige Stilistik m.fl.   

 

Det er afgørende at gentage, at også denne model er tænkt som en analytisk opdeling, og at 

underopdelingerne er analytiske og kunstige!29 Dette til trods vil de teoretisk kunne underopdeles i 

det uendelige, kun begrænset af rækkevidden af forestillingsevne, viden og plads. Min opdeling går 

for nærværende ikke videre end illustreret af modellen. Herfra er det den empiriske analyse, som 

skal undersøge og bidrage til at identificere lærernes didaktiske intentionalitet. 

  

                                                           
29 Jf. ovenstående om forbindelser og forviklinger mellem intentionalitetens dimensioner. På det konkrete plan kan 
det fx være vanskeligt at sondre mellem betingelsesmomenter i lærerens omverden og egenverden. Lærerviden om 
elever kan henføres til begge, ligesom fx didaktiske hensigter om tolerance eller selvdisciplin kan være vanskelige at 
henføre til begrundelsesmomenter om dannelse, socialisering eller videre uddannelse, idet disse ”..cannot really be 
separated” (Biesta, 2015, s. 78).  
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Didaktiske opmærksomhedsfelter ≈ betingelsesmomenter 

Opmærksomhedskomponenten refererer til forviklingen mellem lærerens bevidsthed og 

undervisningsrelevante betingelsesmomenter i lærerens egenverden og omverden, som formodes 

at kunne have betydning for dannelsen af lærerens pædagogiske hensigter og intentionelle 

handlinger. Momenter i lærerens egenverden repræsenterer betingelser som (delvist) er 

personbundne og refererer til læreren selv (jf. læreren som rammefaktor hos Hiim og Hippe, 1997; 

og Heimanns faktoranalyse i Jank & Meyer, 2006). Disse udgøres af lærerens vidensaspekter 

(Iskov, 2017; Lund m.fl., 2016), lærerens værdier (etiske principper, idealer, normativitet) samt 

lærerens vaner og rutiner (hverdagslig håndtering af de didaktiske gøremål). Momenter i lærerens 

omverden underopdeler jeg i kontekstuelle (fx elevforudsætninger, læringsfællesskaber, 

rammefaktorer som skema, tid, økonomi, materialer, institutionelle faktorer som kulturer, 

processer og strukturer i organisationen) og strukturelle (love, rammebestemmelser, som læreren 

er forpligtet på at planlægge og undervise i overensstemmelse med).   

Didaktiske hensigtsaspekter ≈ begrundelsesmomenter 

Denne kategori refererer til lærerens intention forud for og forbundet med undervisningen. 

Skolens og undervisningens formål repræsenterer som den primære kategori de hensigter, læreren 

måtte have med undervisningen, og som jeg underopdeler i overensstemmelse med hensigterne i 

den gældende formålsparagraf i uddannelse (kvalifikation til videre uddannelse og 

arbejdsmarked), socialisering (repræsenterer hensigter, der har at gøre med indføring i tradition, 

kultur, normativitet og dele af identitetsdannelsen) og dannelse (hvor sigtet er myndiggørelse som 

borger og individ gennem udvikling af indre potentialer i mødet med verden). Underopdelingen er 

inspireret af Biesta (2011; 2014; 2015), der anskuer undervisningens telos som ”.. a 

multidimensional question..” og hertil foreslår tre domæner i en treledet bestemmelse af skolens 

funktion og formål: qualification, socialization og subjectification. Jeg har dog valgt at ’fordanske’ 

tredelingen og anvende dannelsesbegrebet, særligt fordi det mere præcist end subjectification 

indbefatter det materiale dannelsesaspekt (Klafki, 2011).30 Lærerens hensigter forud for 

undervisningen rummer givet andet og mere end en kontinental udlægning af skolens formål. 

Sådanne andre hensigter gives plads i kategorien ’øvrige’.  

Didaktiske planlægningsaspekter ≈ beslutningsmomenter  

Disse repræsenteres af lærerens konkrete valg vedrørende de didaktiske kategorier, der i praksis 

indgår i et gensidigt vekselvirkningsforhold med hinanden og i vellykket didaktisk praksis vil være 

afstemt med hinanden og udgøre en helhed, hvorfor også opdelingen imellem dem er at betragte 

                                                           
30 Det er dog min opfattelse, at Biesta grundlæggende repræsenterer en kontinental forståelse af pædagogik, 
herunder også material dannelse som en del af skolens opgave, se fx Biesta, 2014, note 4.  
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som analytisk. Kategorierne opregnes i matricen via de didaktiske grundkategorier (Jank og Meyer, 

2006), undervisningens indhold, mål og metode. Indholdet betragtes som lærerens intenderede 

indhold31, og dette har jeg underopdelt i sagsforhold og arbejdsformer. Mål er sammenfaldende 

med det strukturelle betingelsesmoment, når de er lovbestemte, men kan derudover omfatte andre 

former for lærings- og undervisningsmål (Se fx Jank og Meyer, 2006; Kristensen, 2007, Brodersen 

m.fl., 2012). Metode kan ligeledes både udgøre lærerens og elevernes fremgangsmåder, men også 

her er der kun tale om lærerens fremgangsmåder for formidling (bredt forstået) af undervisningens 

indhold og mål. Når metoderne har værdi i sig selv, betragtes de som en del af indholdet (som 

arbejdsformer), ellers forudsætter jeg, at metoderne henviser til formgivning af undervisningen og 

indholdet mhp. elevernes læreprocesser (Hiim og Hippe, 1997), hvorfor spørgsmålet om læring 

som en del af lærernes hensigt henlægges til denne kategori. Derudover medtager jeg evaluering 

som særskilt kategori, der i en formativ udgave er at betragte som en del af lærerens metoder mhp. 

facillitering af læring, mens summativ evaluering betegner kvantificering af elevernes udbytte og 

kollapser som empirisk kategori med de strukturelle betingelsesmomenter, hvis den er 

overensstemmende hermed. ’Øvrige’ angiver en underkategori for såvel opmærksomhedsfelterne 

som hensigts- og planlægningsaspekter, der repræsenterer andre end de netop oplistede. Som 

eksempler nævnes relationer (både opmærksomhedsfelt og hensigt), trivsel, motivation (mulige 

hensigter) og lærerens stilistik eller materialevalg (planlægningsvalg). 

 

Som det bør være fremgået igennem teoriafsnittet, placerer jeg mig i en kontinental, almen 

didaktisk tradition og position. Denne er skrevet frem sammen med mine øvrige 

orienteringspunkter, der repræsenterer det teoriblik, jeg vil lade møde empirien og lærernes 

praksis med henblik på at udvikle teorien og skærpe begrundelsesdiskursen − så den kan bringes 

problematiserende og frugtbart i møde med anvendelsesdiskursen.  

Det er ikke den etablerede viden om læreren, undervisningen, didaktikken eller intentionalitet, der 

er skitseret, men min viden herom. Dermed placerer projektet sig også i en nordeuropæisk 

hermeneutisk forskningstradition, hvis filosofiske bagtæppe udfoldes i næste kapitel om 

undersøgelses- og erkendelsesprocessen.  

 

 

  

                                                           
31 Og dermed ikke som elevernes erfarede indhold i undervisningen (Jank og Meyer, 2006, s. 55), jf. undersøgelsens 
sigte. 
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Kap. 2: Undersøgelses- og erkendelsesprocessen 

I dette kapitel tager jeg videnskabsteoretisk afsæt via den epistemologi, der fremstilles som 

fænomenologisk hermeneutik. Denne udgør sammen med målet for erkendelsen genstanden, som 

forskningsspørgsmålene udpeger den, grundlaget for at tilrettelægge undersøgelsen. De 

efterfølgende afsnit redegør for og begrunder undersøgelsesprocessens metodologi og metode. 

 

Fænomenologisk-hermeneutisk undersøgelse af didaktisk intentionalitet 

Sproget udfordres, når undersøgelses- og særligt erkendelsesprocessen forsøges ekspliciteret, fordi 

ingen af dem lader sig fuldgyldigt beskrive kronologisk eller i sammenhæng. Der er dog hjælp at 

hente. Den fænomenologiske og hermeneutiske tradition, hvor jeg særligt er inspireret af 

epistemologien fra Husserl over Heidegger, Gadamer og til Ricoeur, tilbyder et vokabularium om 

subjektets erkendelse i og af verden, som jeg lægger til grund for min undersøgelse og erkendelse af 

lærernes didaktiske opmærksomhed og hensigt.  

Med Ricoeur betragter jeg hermeneutikken som ’en podning på fænomenologien’ og bevægelsen fra 

Husserl til Ricoeur som en bevægelse på en akse fra deskriptiv fænomenologi til kritisk 

hermeneutik. Omsat til min undersøgelse indebærer dette, at jeg betragter disse som yderpunkter 

på et kontinuum og ikke som indbyrdes inkompatible positioner.  

 

Jeg anvender betegnelsen fænomenologisk hermeneutik om mit videnskabsteoretiske grundlag (Se 

Gadamer, 1960, særligt hans omtale af Heideggers udkast til en hermeneutisk fænomenologi, s. 

242-253). Herved sammenbringes hermeneutiske forståelsesrammer med det fænomenologiske 

perspektiv som i Van Manens udlægning: 

Hermeneutic phenomenology tries to be attentive to both terms of its methodology: it is 

descriptive (phenomenological) methodology because it wants to be attentive to how things 

appear, it wants to let things speak for themselves; it is an interpretive (hermeneutic) 

methodology because it claims that there are no such things as uninterpreted phenomena. 

The implied contradiction may be resolved if one acknowledges that the (phenomenological) 

“facts” of lived experience are always already meaningful (hermeneutically) experienced. 

Moreover, even the “facts” of lived experience need to be captured in language (the human 

science text) and this is inevitably an interpretive process” (van Manen, 1997b).  
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Jeg vender begrebssættet og betragter min samlede undersøgelse som udtryk for fænomenologisk 

hermeneutik, fordi jeg er mere inspireret af Gadamer end af Husserl i mine metodiske 

tilnærmelser, og jeg ser fortolkningen som primær over beskrivelsen (jf. Giorgi, & Giorgi, 2008). 

Undersøgelsesarbejdet i dets totalitet er overvejende hermeneutisk og afspejler en bestræbelse på 

analytisk baseret fortolkning i en dialektik eller cirkelbevægelse mellem det essentielle, det som 

kommer fænomenologisk til syne og egen forforståelse, eksplicitte perspektiver og begreber 

(Rønholt, m.fl, 2003). Det er ikke således at forstå, at den epistemologiske grundfigur, forståelsens 

cirkelbevægelse, udgør en metodisk cirkel, men beskrivelsen af et ontologisk strukturmoment ved 

forståelsen. Gadamer tilbyder ikke en metodisk procedure, men betragter sit hermeneutiske ærinde 

som en klarlægning af de betingelser, hvorunder forståelsen sker (Gadamer, 1960, s. 278-293). 

Dermed er (forsker)subjektets horisont og indlejrethed afgørende for fænomenernes fremtræden, 

og en refleksiv anvendelse af forforståelse i en hermeneutisk fortolkende proces ses som 

forudsætningen for forståelsen − og dermed for min undersøgelses- og erkendelsesproces. 

Inden jeg redegør for de forskellige faser heri, følger et afsnit, som begrunder valget af perspektiv 

qua genstandsfeltets karakter og udfolder den erkendelsesmæssige betydning af forforståelsen. 

Subjektivitet − som genstandsfelt og epistemologisk forudsætning 

Undersøgelsens genstand, didaktisk intentionalitet, er forbundet med eller en del af lærernes 

subjektivitet. De betragtes som didaktisk handlende subjekter, og det er deres didaktiske 

opmærksomhed og hensigter, der er i fokus. Spørgsmålet er, hvordan jeg undersøger og fremstiller 

aspekter af subjektiviteten som genstande på et redeligt videnskabeligt grundlag? Undersøgelse 

heraf strider mod et klassisk (positivistisk) forskningskriterium om, at genstanden bør kunne 

iagttages fra et tredjepersonsperspektiv, idet individet jo har privilegeret adgang til egen 

intentionalitet. Gadamer (1960, s. 233) har dog en indsigelse: ”…men også den menneskelige 

subjektivitet (…) skal betragtes som ’fænomen’, dvs. også dens mangfoldige givethedsmåder skal 

undersøges.” Denne opfordring fra Gadamer er overensstemmende med min hensigt om at 

fremstille viden om lærernes didaktiske opmærksomhed og hensigter for på denne baggrund at 

begrebsbestemme didaktisk intentionalitet som fænomen.  

Fænomenologien − læren om det der fremtræder for bevidstheden − muliggør en 

forskningspraksis, der beskæftiger sig med didaktisk opmærksomhed og hensigt, som denne 

fremtræder for lærerne. Men under den forudsætning, at erkendelsen heraf må ses i relation til min 

bevidsthed. Dette gælder for begge undersøgelsens formål og heraf følgende to genstandsfelter: 

lærernes didaktiske intentionalitet og en almen begrebskonstruktion herom.  

Fænomenologiens repræsentanter adskiller sig ved deres lære om fænomenernes fremtræden for 

bevidstheden. Selvom min undersøgelse i hovedsagen baserer sig på en hermeneutisk 



Didaktisk intentionalitet 
 

64 
 

videreudvikling af Husserls fænomenologi (hovedsageligt som læst og fremstillet af Zahavi, 2004; 

2011), danner flere af hans centrale begreber et vigtigt udgangspunkt for min undersøgelse. Dette 

fordi nogle af mine metodologiske og metodiske dispositioner tager afsæt fra Husserls 

fænomenologi, men også fordi den senere hermeneutiske toning af fænomenologien baserer sig på, 

videreudvikler eller skriver sig op imod Husserls centrale begreber og antagelser. 

Et springende punkt vedrører spørgsmålet om forholdet mellem virkelighed og bevidsthed. 

Husserls slagord om at ’gå til sagen selv’ henviser til en bestræbelse på at tilgå fænomenets 

fremtræden i bevidstheden direkte, uformidlet af teorier m.m. og på dets egne betingelser. Målet er 

at nå frem til fænomenets væsen, essensen, og dette forudsætter eidetisk variation og reduktion og 

dermed varierende beskrivelser og afprøvninger af fænomenet mhp. at få de invariante strukturer 

til at fremstå utilsløret (For disse sammenhænge, se fx Zahavi, 2004; Brinkmann og Tanggaard, 

2010; Birkler, 2005; Smith m.fl., 2009). Forudsætningen herfor er, at forskeren må distancere sig, 

og det er i den forbindelse, at Husserl indsætter en ”…metodologisk suspension af forskerens 

normale og tankeløse accept af verden” (Collin og Køppe, 2003) i form af den fænomenologiske 

reduktion, epoché, der indebærer, at forskeren må sætte parentes om gyldigheden af sine 

begrebslige kategorier, fordomme, forforståelser og efterstræbe teorifri beskrivelse af sagen selv, 

som den fremtræder − i dette tilfælde − med mening i lærernes livsverden ( Zahavi, 2004, s. 21).  

Dette må dog ikke forstås som empirisme. Husserl forskyder den traditionelle ontologis udlægning 

af verden som noget objektivt målbart i en tilnærmet integration af det ontologiske og 

epistemologiske: ”.. forestillingens intentionale genstand er den samme som dens virkelige og i 

givet fald ydre genstand, og at det er absurd at ville skelne mellem de to” (Husserl i Zahavi, 2011, s. 

37). Her ophæves via begrebet om intentionalitet adskillelsen mellem den oplevende (intentio) og 

det oplevede (intentum); mellem lærerne og deres didaktiske opmærksomhed og hensigter; mellem 

mig og lærernes didaktiske intentionalitet.32 Det undersøgte fænomen kan dermed kun forstås 

relateret til subjektet, der ligeledes bliver synligt via relationen til fænomenet. Med Husserls 

opdeling af bevidsthedens rettethed i aktintentionalitet (en objektiverende form for 

genstandsrettethed) og fungerende intentionalitet (en ikke-objektiverende, før-sproglig, før-

refleksiv, væren-i-verden) (Collin og Køppe, 2003; Zahavi, 2004) understreges dog, at verden ikke 

anskues som en ren subjektiv konstruktion, men at også bevidstheden i Husserls epistemologi er 

rettet mod noget uden for og forskelligt fra sig selv. Der er med andre ord altid tale om 

fremtrædelse af noget for nogen (Zahavi, 2004) i et bestående verdensforhold.  

                                                           
32 Forskellen mellem Husserls intentionalitetsbegreb og mit begreb om didaktisk intentionalitet er udredt i afsnittet 
om didaktisk intentionalitet.  
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Som det er tilfældet med lærernes didaktiske intentionalitet, indgår også i min undersøgelse ”… 

fremtrædelsens subjektive korrelat, og derved den intentionalitet, der er på spil for at genstanden 

kan fremtræde, som den gør” (Collin og Køppe, 2003, s. 130). Konsekvensen er, at genstande og 

subjekter må begribes i lyset af hverandre − og forbundet med den værende involverethed, som 

Heidegger indfanger med Dasein og Mitsein (Pio, 2012, s. 39). Hos ham betegnes verden ikke som 

et ydre, forhåndenværende objekt (Vorhanden) bestående af løsrevet materialitet, men ”.. som 

vedhånden-værende (Zuhanden) som noget, der er givet i en levet brugspraksis” (Pio, 2012, s. 37). 

Spørgsmålet om en specifik genstand stilles dermed altid fra en allerede foreliggende 

værensforståelse, eller som Pio udtrykker det: ”Den væren, gennem hvilken vi forstår fænomener, 

er så omfattende og fundamental for det, vi er, at denne værenshorisont ikke fuldt ud kan 

ekspliciteres eller indkapsles i teoretiske principper (og dernæst bevidst sættes i parentes, som 

Husserl vil, så vi kan komme fri af alle fordomsprægede naturlige indstillinger) ” (Pio, 2012, s. 55). 

I Smiths læsning af Heidegger kommer han yderligere i opposition til Husserl ved at lægge vægten 

på forforståelsen: ”Whenever something is interpreted as something, the interpretation will be 

founded essentially upon the … foreconception. An interpretation is never a pre-suppositionless 

apprehending of something presented to us” (Heidegger, 1927, i Smith m.fl., 2009, s. 25). 

Dermed tematiseres korrelationen mellem subjektivitet og objektivitet, og subjektet betragtes med 

den hermeneutiske toning i stigende grad som skabende (Gadamer, 1960, s. 237-238). På denne 

baggrund hævder jeg ikke at vide, hvad der objektivt er at sige om fænomenerne. En uafhængig 

fremstilling er ikke mulig og baserer sig på en indstilling i opposition til hermeneutisk 

fænomenologi, hvorfor idealet for nærværende undersøgelse heller ikke er objektivitet forstået som 

’a view from nowhere’. Det er dog ikke det samme som at prise subjektivitet i forskningsprocessen. 

Hvor jeg foretrækker at tale om validitet eller gyldighed, baseret på redelighed og transparens, bl.a. 

via nærværende tydeliggørelse af min fænomenologisk-hermeneutiske videnskabsteoretiske 

positionering og dermed kompatible metodologiske greb og metoder. 

Heideggers begreb om Dasein og Gadamers begreber om situation, historicitet, autoritet og 

horisont (Gadamer, 1960, s. 255–295) får betydning for såvel den fortolkende som det fortolkede 

igennem horisontsammensmeltninger. Historiciteten og det udvidede tekstbegreb33 indebærer, at 

sammensmeltningen repræsenterer erkendelse som integrationen af mig og det andet i en 

cirkelbevægelse, der hverken er subjektiv eller objektiv, men med Heidegger at forstå som 

                                                           
33 Gadamer skriver sig op imod teksthermeneutikken og Dilthey og beretter ofte om fortolkning af ’tekst’. I min 
udlægning repræsenterer tekstbegrebet alle typer af empiriske fænomener, der søges forstået. Se Ricoeurs 
sammenstilling af tekst og handling (2008/1986) og Fredslund (i Nygaard, 2012, s. 78).  
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’forudforståelsens foregribende bevægelse’ mellem overleveringens bevægelse og fortolkerens 

bevægelse (Gadamer, 1960, s. 279).  

I dette tilfælde betyder det, at min erkendelse af didaktisk intentionalitet bliver til i en fortløbende 

proces af horisontsammensmeltninger, at den ikke bliver endelig og definitiv, men er underlagt en 

bevægelig udvidelse af min horisont. Karakteren heraf afhænger af, om jeg har ’puttet mig i den 

rette situation’ (Gadamer, 1960, s. 288) for at opnå den rette horisont, stille de rette spørgsmål og 

grundlægge den horisontsammensmeltning, der er mit anliggende. Heraf fremgår det, at 

forforståelserne ikke nødvendigvis ligger forud per se, men at de vokser frem i mødet med sagen 

selv, den undersøgte genstand, og her må stå deres prøve: ”Forståelsens bestandige opgave er at 

udarbejde rigtige udkast, der svarer til sagen” (Gadamer, 1960, s. 255).  

Dette indebærer, at jeg må lade mig bestemme af den undersøgte genstand, der på den anden side 

kun kommer til syne via mine forudfattede forventninger om en bestemt mening. Denne cykliske 

proces mellem genstand og forforståelse er grunden til, at jeg i undersøgelsen af lærernes 

didaktiske intentionalitet veksler mellem at prioritere en åbenhed for genstandens fremtrædelse og 

en refleksiv anvendelse af mine forhåndsantagelser. Denne vekslen kommer til udtryk i en omgang 

med epochéen som noget, jeg ’bevidst naivt’ tilstræber i bestemte undersøgelsesfaser, mens jeg i 

andre bringer mine begrebsdannelser aktivt i spil i den analytiske proces.  

I de undersøgende processer, som er inspireret af den fænomenologiske epoché, udgør 

forforståelsen den viden og de begreber, jeg ikke lader danne udgangspunkt for det dataanalytiske 

arbejde. Hvor jeg tilstræber åbenhed og at lægge en empatisk, indlevende attitude til grund for 

mine beskrivelser af fænomenet, som det fremtræder i den forskelligartede empiri, gør den 

ekspliciterede forforståelse det muligt at vide, hvad det er, jeg skal reducere betydningen af, 

parkere og sætte parentes om:  

”En forståelse, der er ledet af en metodisk bevidsthed, må bestræbe sig for ikke uden videre at 

fuldføre sine anticipationer, men gøre dem bevidste for at kunne kontrollere dem og hermed 

opnå den rette forståelse ud fra sagen selv. Det er meningen med Heideggers udsagn om, at 

man i udarbejdelsen af forehavende, forudsigte og forudbegreb ’sikrer’ det videnskabelige 

tema ud fra sagen selv” (Gadamer, 1960, s. 257). 

Et sådant møde mellem forforståelse og fænomen understreger det erkendelsesmæssige formål, at 

det er sagen, der ved at aktualisere bestemte aspekter af forforståelsen vil korrigere og ændre 

denne. Denne tilgang ligger til grund for de analytiske processer, hvor afsættet er fænomenet, som 

det fremstår empirisk. 
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Forforståelsen kan dog også danne det analytiske udgangspunkt i nogle af de hermeneutiske 

undersøgelsesprocesser, hvor erkendelsesprocessen får karakter af fremsættelse af hypoteser til 

afprøvning. De spørgsmål, jeg som fortolker bør være særligt opmærksom på at stille, drejer sig da 

om, i hvilken grad mine fordomme og forforståelser viser sig sande, derved at de muliggør 

forståelse, eller falske, så de indebærer misforståelse (Gadamer, 1960, s. 284). Ricoeur fører denne 

arv fra Gadamer videre og betragter således også den foreløbige forståelse som gående forud for 

fortolkningen. Han skriver sig ligeledes op imod den fænomenologiske epoché og bestræbelsen på 

at sætte parentes om forforståelse, men også op imod Gadamers pointe om at lade genstanden 

fremkalde og aktualisere en særlig forforståelse. I stedet indlægges forforståelse og 

forhåndsantagelserne som distance til den empiriske viden med henblik på at fremskrive en mere 

moden end naiv forståelse af fænomenet, der ifølge Ricoeur indbefatter et forklarende element (i 

Gustavsson, 2001, s. 227). 

Ricoeur lader sit begreb om fortolkning følge en spiralisk, dialektisk bevægelse mellem en naiv eller 

empatisk overtagelse af lærernes forståelser og en forventning om, at der er mere i sagen end den 

umiddelbare fremtrædelse og dermed et behov for at ’se bagom’ og forklare ved hjælp af egne 

forudfattede meninger og begreber: ”By dialectic, I mean the consideration that, rather than 

constitution of mutually exclusive poles, explanation and understanding would be considered as 

relative moments in a complex process that could be termed interpretation” (Ricoeur, 1986, s. 122). 

Med afsæt i Habermas’ kritik af Gadamers virkningshistoriske bevidsthed (traditionen og 

autoriteten som uoverskridelige og den affødte risiko for ubevidst ideologisk undertrykkelse) 

fastholder Ricoeur nødvendigheden af en kritisk distance og gør med denne: ”..forståelsens 

arkæologi til en del af et regulativt ideal om frigørelse i lyset af en kritisk fornuft” (Rendtorff, 2000, 

s. 105). Heri ligger argumentet for forklaringen via forhåndsetableret viden, som i min 

sammenhæng fx består i at indbringe viden om lærernes opmærksomhed og hensigter fra et almen 

didaktisk perspektiv til forklaring af lærernes praksis − sammen med en indlevende forståelse og 

’overtagelse’ heraf − i en fortolkende bestræbelse  

Ricoeur søger at overkomme den (for videnskabshistorien grundlæggende) dikotomiske sondring 

mellem forståelse og forklaring, og hans mål er en dialektisk forbindelse mellem disse som 

integrerede elementer i fortolkningen: “The activity of analysis as one segment on an interpretative 

arc extending from naive understanding to informed understanding through explanation” 

(Ricoeur, 1986, s. 126). Forklaring risikerer på sin side at objektivere og teknificere det 

menneskelige domæne, mens forståelse baseres på en direkte, umiddelbar og naiv overførsel af 

mening til den, der forstår.  
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I fortolkningen er det nødvendigt med distance som kritisk moment, og den henter sit rationale fra 

både forståelse og forklaring, derved at det ikke bliver enten et spørgsmål om, hvorvidt handlingen 

eller udsagnet forklares via årsag-virkning eller forstås som grund-følge: ”Human being is as it is 

precisely because it belongs both to the domain of causation and to that of motivation, hence to 

explanation and to understanding” (Ricoeur, 1986, s. 130.) Dette eksemplificerer Ricoeur med 

analytisk fortolkning af historiske begivenheder, hvor en direkte, umiddelbar og empatisk 

overtagelse af de historiske aktørers motiver og grunde ikke kan stå alene, men må suppleres med 

en rekonstruktion baseret også på andre mulige årsager og grunde ’uden for’ den historiske aktør. 

Forbindelsen til Gadamers hermeneutik udviskes dog ikke − der er også hos Ricoeur en subjektiv 

meningsdanner for enden af fortolkningsprocessen, som fuldender sin forståelse ved hjælp af 

forklaring og gør den til sin egen qua den subjektive horisont. Mit anliggende er i forlængelse heraf 

ikke at forklare ved at udpege determinerende årsager bag læreres hensigter eller handlinger, men 

på et oplyst grundlag at sandsynliggøre og opregne velbegrundede formodninger om virksomme og 

medkonstituerende faktorer. 
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Undersøgelsesprocessen 

Ovenstående udfoldelse af det videnskabsteoretiske kontinuum, som undersøgelsen refererer til, 

har jeg lagt til grund for en undersøgelsesproces, der i grove træk ser således ud:  

1) Etablering af undersøgelsens genstand og formål  

2) Oparbejdelse af forforståelse om didaktisk intentionalitet 

3) Empirisk undersøgelse af lærernes didaktiske intentionalitet − mellem deskriptiv 

fænomenologi og kritisk hermeneutisk fortolkning 

4) Analyse og fortolkning − konceptualisering af didaktisk intentionalitet på empirisk og 

teoretisk grundlag. 

Men som det blev fremført i afsnittet ovenfor, har den fænomenologisk-hermeneutiske 

epistemologi dialektisk og cyklisk karakter, hvorfor erkendelsesprocessen er anderledes kompleks, 

end de fire faser illustrerer. Disse er derfor elaboreret nedenfor, hvor jeg har forsøgt at illustrere en 

sammentænkning af undersøgelses- og erkendelsesprocessen med reference til de bagvedliggende 

videnskabsteoretiske positioner − dog stadig under den forudsætning, at illustrationen udgør en 

forsimplet fremstilling af processerne!34  

 

Boblerne på illustrationen repræsenterer videnskabsteoretiske og epistemologiske 

grundantagelser, som min undersøgelse er inspireret af og veksler imellem.  

De grå rektangler repræsenterer undersøgelsesprocesserne.  

Den snørklede spiral skal illustrere min samlede undersøgelses- og erkendelsesproces, som følges 

af de begreber, jeg har anvendt til beskrivelse af erkendelsesprocessen (spørgende undren, 

horisont, forforståelse, forståelse, fortolkning og forklaring).  

 

  

                                                           
34 At fremstille erkendelsesprocessen som en fremadskridende proces med et startpunkt, nogle stationer undervejs og 
en afsluttende fortolkning forud for nye erkendelser er i sig selv en reduktion. Fx afledes forståelse jo ikke alene af 
analysen af empiri, der i øvrigt blev genereret i de tidligste faser af arbejdet − og derfor naturligvis har 
medkonstitueret horisont, forforståelse osv. Illustrationens ene spiralbevægelse tjener et symbolsk formål; der har 
naturligvis ikke kun været lavet ét loop tilbage til én tidligere udarbejdet forforståelse. Hele processen er spiralisk og 
dialektisk med rekursive bevægelser og svingninger mellem de forskellige faser, erkendelser, begreber, analyser − 
mellem dele og helheder. Spiralbevægelsen gælder ikke blot den samlede undersøgelses- og erkendelsesproces, men 
kan siges at gælde hver eneste oparbejdede indsigt, tilegnelse af hvert eneste vidensaspekt undervejs. 



Didaktisk intentionalitet 
 

70 
 

Figur 3: Den samlede undersøgelses- og erkendelsesproces  

 

 

Som det fremgår, tager erkendelsesspiralen afsæt fra et sted mellem en fænomenologisk interesse i 

form af en spørgende undren over læreres intentioner med undervisningen i et accountability-

system og et udsyn bestemt af min horisont. Denne interesse fra mit udkigspunkt og den 

begyndende indkredsning af fænomenet har ført til en sammenknytning af erfaringer, viden, 

oplevelser med en løbende teoretisk oparbejdning af min forforståelse af begrebet om didaktisk 

intentionalitet. Denne er ekspliciteret som afsæt for empiriske undersøgelser af lærernes didaktiske 

intentionalitet operationaliseret og inspireret af fænomenologiske og hermeneutiske metoder og 

analyser, der har dannet baggrund for en spiralformet erkendelsesrytme og en tilbagevenden til 

min forforståelse og en sammenbringning af teoretisk og empirisk genererede forståelser som 

grundlag for at etablere en fortolkningsproces, hvor horisont og forforståelse bringes refleksivt i 

møde med de empiriske erfaringer og forståelsen heraf mhp. forklaring. På denne baggrund har 

den efterstræbte erkendelse af lærerens didaktiske intentionalitet og udarbejdelse af et alment 

begreb herom kunnet etableres − og danne baggrund for en ændret undren og horisont, som så 

igen kan danne udgangspunkt for og pege frem mod en ny erkendelsesproces.  

Processerne genfindes i opbygningen af afhandlingen. De første faser om etablering af 

undersøgelsens genstand og oparbejdning af en teoretisk forforståelse om fænomenet er udfoldet i 
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den indledende problemindkredsning og i teoriafsnittene om almen pædagogik, didaktik, 

undervisning og didaktisk intentionalitet. Yderligere begrundelse og udfoldelse heraf fremgår i 

bilag 3, som udgør en refleksiv fremstilling af min forskersubjektive etablering af genstandsfeltet 

og teoretiske oparbejdning af forforståelsen herom.  

 

I det følgende skildres og begrundes den empiriske undersøgelse på metodologisk niveau, inden jeg 

i det efterfølgende kapitel 3, ’Forskningspraksis’, redegør for den dataproducerende proces. 

Derefter i kapitel 4, Dataanalysestrategi, beskrives den dataanalytiske proces, inden analysen 

udfoldes i kapitel 5 via en datanær fremstilling efterfulgt af en sammenfattende fortolkning og 

diskussion af de væsentligste fund, som bidrager med etablering af et empirisk informeret begreb 

om didaktisk intentionalitet.  

Empirisk grundlag  

Den empiriske undersøgelses genstand er nogle bestemte læreres didaktiske intentionalitet, og 

med viden herom besvarer den forskningsspørgsmålet om, hvad der kan kendetegne lærernes 

didaktiske intentionalitet, som kan bidrage til den samlede undersøgelses interesse i en 

almengørelse af begrebet om didaktisk intentionalitet. Den empiriske viden oparbejdes med 

kvalitative studier blandt udskolingslærere i folkeskolen igennem et eksplorativt og multimetodisk 

forskningsdesign, der ved at kombinere forskellige forskningsmetoder muliggør et trianguleret 

perspektiv på intentionaliteten (Pedersen, Klitmøller og Nielsen, 2012).  

Det individuelle kvalitative forskningsinterview udgør en væsentlig del af min empiri, men i to 

varianter. Jeg anvender ’traditionelle’ semistrukturerede, deskriptive interview, der overordnet 

har til formål at stimulere deltageren til beskrivende udsagn og muliggøre for den didaktiske 

intentionalitet at fremtræde i den komplekse praksis og kontekst. Dertil benytter jeg mere 

refleksive, argumentative interview, inspireret af sokratisk spørgevis og gennemført på baggrund 

af forudgående refleksioner med det formål at stimulere til vidensbaseret argumentation. 

Derudover består undersøgelsen af kontinuerlige deltagerobservationer af udvalgte læreres 

planlægningssamarbejde, der muliggør, at den didaktiske intentionalitet træder frem − uden de 

begrænsninger og risici for idealisering, sublimering m.m., der er forbundet med gennemførelse af 

interview − i det mindste i den grad, min deltagelse og tilstedeværelse i observationerne tillader.  

Desuden gennemføres mere ’sonderende’ undersøgelser i felten via interviews med kommunal 

konsulent, skoleledere, observationer af diverse møder, bevægelser og samtaler i felten.  

Det bør gentages, at mine empiriske undersøgelser, mine bevægelser i felten og sporadiske 

feltstudier blev indledt samtidig med folkeskolereformen i august 2014, hvor undersøgelserne med 

et kontekstualiserende formål påbegyndtes og dannede baggrund for tilrettelæggelse og 
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gennemførelse af mine interviews med lærerne, der blev gennemført fra november 2014 og ind i 

foråret 2015, hvor jeg tillige gennemførte de argumentative interviews og fortsatte med at følge 

relevante møder og observere ved den fælles planlægning blandt udvalgte lærere frem til skoleårets 

afslutning i juni 2015. Gennemførelsen af de empiriske studier er et resultat af en balancering 

mellem mine planer herfor og skolernes praktiske muligheder for at deltage i den højspændte 

situation, som reformen, lov 409, og lockouten medførte. Som uddybet i næste kapitel om den 

empiriske undersøgelses design og metode deltog to skoler (Førsteskolen og Andenskolen), men i 

meget varieret omfang, hvilket afspejler sig i dette overblik over mine metodiske greb og min 

empiri: 

Figur 4: Empirigrundlag 

 

 

Metodologi  

Den empiriske undersøgelse udfoldes i et spænd mellem deskriptiv fænomenologi og kritisk 

hermeneutik, som jeg omsætter til et kontinuum mellem essentialisme og meningsskabelse.  

Metodologisk kontinuum:  

 

 

 

Flere metodologiske teoridannelser og metodiske tilgange tager afsæt i feltet herimellem, og jeg har 

primært ladet mig inspirere af Interpretative phenomenological Analysis (IPA) (Pietkiewicks & 

Smith, 2012; Smith m.fl., 2009; Smith, 2004) og Strandlers (2015) treleddede omsætning af 

Ricoeurs kritiske hermeneutik. Derudover danner Finlays (2009; 2014) diskussion af 
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fænomenologiske undersøgelsesmetoder samt Kvales (1997) metodologiske begrundelser for 

interviewforskningen baggrund for mine metodiske dispositioner.  

 

Jeg har også selv oversat og taget metodiske skridt anledt af det videnskabsteoretiske niveau. Den 

fænomenologisk-hermeneutiske metodologi bidrager til omsætning af de videnskabsteoretiske 

positioner til de metodiske tiltag. Hos Husserl anspores jeg til at undersøge fænomenet i sig selv, 

som det kommer til syne i et livsverdensperspektiv. Dette indebærer jf. Giorgis udlægning af 

Husserls fænomenologi (Finlay, 2009; Giorgi & Giorgi, 2008), at jeg via epoché og (eidetisk) 

variation af fænomenets fremtrædelsesmuligheder hos forskellige lærere på forskellige skoler søger 

at fremdrage og beskrive fænomenets essens og de generelle strukturer i lærernes didaktiske 

intentionalitet. Men set fra kontinuets andet yderpunkt er jeg desuden interesseret i en 

meningsdannelse af didaktisk intentionalitet ved hjælp af min forhåndsviden om fænomenet.  

 

Bevægelsen fra den fænomenologiske åbenhed mod ’tingen selv’ til den hermeneutiske besindelse 

på, at det ikke lader sig gøre, indebærer nøje overvejelser over måden at forholde sig til 

forforståelsen på. Forståelsens cirkelbevægelse indebærer, at jeg må sætte mig i den andens sted, 

hensætte mig i det perspektiv, hvorfra den anden er nået frem til sin mening, indlade mig med det 

og bestræbe mig på at lade det være rigtigt. Men forståelsens karakter byder mig desuden at 

medtænke egne fortolkninger og det, at forståelsen udspiller sig mellem fremmedhed og 

fortrolighed. ”Det er dette ’imellem’, der er hermeneutikkens sande sted” (Gadamer, 1960, s. 281). 

Og her placerer jeg mig i en vekslende position mellem ”hermenutics of empathy, and a 

hermeneutics of suspecion” (Smith m.fl., 2009, s. 36). Baseret på Ricoeurs kritiske hermeneutik 

opererer jeg med andre ord i en vekslen mellem ’naiv overtagelse’ af lærernes forståelser og en 

distanceret betragtning om, at der er mere til sagen end den umiddelbare fremtrædelse.  

Både IPA og Strandlers tilgang (samt Kvales og Finlays) udfolder anvisninger henover kontinuet, 

hvorfor placeringen af disse tilgange på illustrationen ikke skal tages alt for bogstaveligt.  

Interpretative Phenomenological Analysis 

IPA har sit udspring i sundhedspsykologisk forskning, men fra et filosofisk bagtæppe, der minder 

rigtig meget om mit (se Smith m.fl., 2009, kap. 1). Metodologien udfolder sig omkring tre 

teoretiske akser – en fænomenologisk, en hermeneutisk og en idiografisk. Disse betragtes ikke som 

konkurrerende, men komplementære i undersøgelsen af, hvordan udvalgte fænomener (i dette 

tilfælde didaktisk intentionalitet) opleves, men med en fortolkende, hermeneutisk ambition. IPA 

opstiller på denne baggrund retningslinjer for design og analysefaser i interviewundersøgelser. 

Metoden er fænomenologisk i den forstand, at fænomenets fremtrædelse og subjektets oplevelse 

heraf er i fokus. Tilsvarende kan læreroplevelsen af egen didaktiske intentionalitet kun erkendes 
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via første-persons-perspektivet. Min adgang dertil går via, hvad der kunne kaldes ’instrumentel 

subjektivitet’, at jeg med fænomenologisk inspiration forsøger at tilgå fænomenerne med åbenhed 

– og møde lærernes fremstillinger og dispositioner med indføling og nysgerrighed – og en villighed 

til accept og respekt af deres fremstillinger på egne vilkår. Finlay (2009) udlægger det som en 

fænomenologisk attitude, åben og indlevende og sådan omgås jeg den fænomenologiske epoché 

som noget, man blot kan tilstræbe, som en ’bevidst naivitet’, man med Kvale (1997) kan forsøge at 

anlægge i de dataproducerende og -analyserende faser. Dette gælder i særlig grad mine deskriptive 

interview, observationerne og i de indledende analysefaser af mine data.  

IPA indbefatter et ideografisk perspektiv, ved at hver enkelt deltager betragtes og analyseres som 

sådan: “IPA is committed to understanding how particular experiental phenomena (…) have been 

understood from the perspective of particular people, in a particular context” (Smith m.fl., 2009, s. 

29). Ligeledes er ærindet i min kvalitative caseundersøgelse en erkendelse af fænomenet didaktisk 

intentionalitet, som den fremtræder hos partikulære individer i deres partikulære kontekst. Hertil 

er casestudiet velegnet, fordi det er ”…intended to demonstrate existence, not incidence. (…) single 

case studies simply show us that (or how) something is” (Smith m.fl., 2009, s. 30). Ideografisk 

metode møder spørgsmålet om, hvorvidt det partikulære er af almen interesse, om det på nogen 

måde er generaliserbart med indvendingen om, at det partikulære er underliggende for det 

universelle, og at det universelle skal være foreneligt med det partikulære (Smith m.fl., 2009, s. 31). 

(Flyvbjerg i Brinkmann & Tanggaard, 2010, s. 473) hævder endog, at:  

”Man kan ofte generalisere på grundlag af en enkelt case, og casestudiet kan bidrage til den 

videnskabelige udvikling gennem generalisering som supplement eller alternativ til andre 

metoder. Formel generalisering er imidlertid overvurderet som kilde til videnskabelig 

udvikling, mens ’eksemplets magt’ er undervurderet”.  

På denne baggrund hævder jeg at ville kunne sige noget om ’sagen’, som ikke blot skal forstås som 

en gengivelse af lærernes egen fremstilling, men ud fra en hensigt om en almengørelse af 

fænomenet didaktisk intentionalitet.  

IPA understøtter også multiple caseundersøgelser og en integration af de forskellige cases (Smith 

m.fl., 2009, s. 106–107) som i mit tilfælde, hvor min ene delanalyse involverer deskriptive 

interview med 14 lærere, der analyseres på tværs. Derigennem varieres fænomenets mulighed for 

fremtrædelse − og på denne baggrund muligheden for at kunne udlede det almene. Med andre ord 

er hensigten med inddragelse af flere skoler, lærere og kontekster inspireret af Husserls princip om 

eidetisk variation ved at tilgodese varierende beskrivelser af fænomenet, så det bliver muligt at 

udlede det konstante ved fænomenets væsen, dets grundlæggende struktur eller essens (Birkler, 

2005; Finlay, 2009; Dan Zahavi, 2011). Intentioner der både tilgodeses af materialets variation, 
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men også af mine induktive analytiske greb og ’bevidste naivitet’ i de umiddelbare læsninger, 

kondenserende og tematiserende analysefaser.  

Den hermeneutiske akse i IPA tager afsæt i mennesket som meningsskabende individ og retter 

interessen mod individets fortolkning af fænomener, hvorved forskeren tilskrives en central 

betydning (frem for epochéen). Den oplagte IPA-metode er det kvalitative semistrukturerede 

interview, hvor de deltagende lærere i deres italesættelse af en oplevelse vil foretage fortolkende 

greb. Forskerens mulighed for at få adgang til informanternes oplevelser går nødvendigvis gennem 

denne italesættelse, og IPA-forskeren befinder sig således i en dobbelt fortolkerposition, idet han 

forsøger at fortolke en fortolkning af et fænomen. ”IPA aims to allow the researcher to develop an 

analytic interpretation of participants’ accounts which should be prompted by, and clearly 

grounded in, but which may also go beyond, the participants’ own sense-making and 

conceptualizations” (Smith m.fl., 2009, s. 186). Citatet annoncerer, at IPA kan bibringe forskeren 

mulighed for at fortolke deltagernes fortolkning, men det peger desuden på potentialet for også at 

undersøge ud over deltagernes egen meningsskabelse.  

Dermed tilbydes en undersøgelsesoptik, der både kan rumme lærernes gennemreflekterede 

forståelser, men tillige deres præ-refleksive bevidsthed − og intentionalitet: ”We consider the 

natural attitude of everyday experience, which is the site for phenomenological inquiry to have a 

wide spectrum of bandwidth and that it contains within it both pre-reflective and reflective 

activity” (Smith et al., 2009, s. 188). Dette er overensstemmende med Husserls begreb om 

’bevidsthedsliv’, der ifølge Gadamer ”… indikerer den senere, markante tendens til ikke blot at 

studere enkelte bevidsthedsoplevelser, men også bevidsthedens skjulte, anonyme og implicitte 

intentionaliteter” (Gadamer, 1960, s. 235). Interessen i det, der ligger bag, under eller før det 

umiddelbart oplevede og beskrevne, udgør begrundelsen for IPA’s sammentænkning af det 

fænomenologiske og hermeneutiske og indikerer behovet for kritisk hermeneutik.  

Trods det at Smith m.fl. (2009, s. 106) hævder ”a middle position between a hermeneutics of 

empathy and a hermeneutics of suspicion” under henvisning til Gadamer og Ricoeur, er der i mine 

øjne langt til en begrebsbrugende kritisk hermeneutisk forskningspraksis. Fortolkningen baseres 

på ”… a close reading of what is already in the passage, helped by analysis of what the participant 

said elsewhere (…) but without being influenced by a specific pre-existing formal theoretical 

position” (Smith m.fl., 2009, s. 105). Her indlægges en klar forskel til min forståelse af den kritiske 

hermeneutik, og IPA understreger da også forskellen: ”So for IPA, a succesful interpretation is one 

which is principally based on a reading from within (…) It is not usually based on importing a 

reading from without. In this sense our questioning hermeneutics is clearly different from 

Ricoeur’s hermeneutics of suspicion” (Smith m.fl., 2009, s. 37) .Af denne grund baseres såvel de 
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argumentative interview som de begrebsdrevne analyser af mine data kun i begrænset omfang på 

elementer fra IPA. Der veksles med andre ord fra Ricoeurs empatiske til den mistænksomme 

hermeneutik, som Strandler bidrager med en metodologisk omsætning af.  

Strandlers treleddede tilgang 

Strandler (2015) operationaliserer den kritiske hermeneutik som metodologi til empirisk forskning 

via tre faser, der illustrerer en progression fra en empatisk forståelse over en distanceret forklaring 

til en dybere forståelse, der potentielt kan være både nyskabende og kritisk. Metodologiens formål 

er som nævnt at begribe dialektikken mellem lovmæssige og autonome dimensioner af 

undervisning, men desuden mellem forståelse og forklaring: ”The main idea behind this framework 

is that the interdependence between understanding and explanation is operationalised as an 

oscillation between different ways to approach the policy-practice relation” (Strandler, 2015, s. 7). 

Tilgangen peger direkte ned i positionen mellem vilkår, hensigter og handling med potentiale til at 

forklare eventuelle sammenhænge. Derfor egner dens rammesætning og bevægelse mellem policy 

og praksis sig for mit fokus på sammenhænge mellem lærerens opmærksomhed på 

betingelsesmomenter, fx i form af politiske rammebestemmelser og bureaukratisk accountability, 

og dannelsen af lærernes hensigter og valg.  

Med Ricoeur tilskriver Strandler individet kritisk distance som en forudsætning for praktisk 

fornuft, hvorved det hverken anskues som et resultat af omgivelsernes påvirkning eller som 

selvdefineret, men i en dialektisk grundspænding herimellem, som medieres af praktisk 

ræsonnement mellem individuelle intentioner og samfundsmæssige påvirkninger (Ricoeur, P., 

1986, s. 78; Strandler, 2015, s. 5). Det samme har jeg gjort gældende for lærernes didaktiske 

intentionalitet, hvorfor viden herom kan etableres via indsigt i og kendskab til deres praktiske 

ræsonnement. Udgangspunktet for Strandler er, at undervisning − og dermed didaktisk 

intentionalitet − kan forstås i lyset af begrebet om lærerens praktiske ræsonnement (jf. også min 

redegørelse for undervisning), der ifølge Strandler ”.. concerns how teachers weigh, assess and 

consider different alternatives and reasons for teaching” (Strandler, 2015, s. 5). Under henvisning 

til Ricoeur placerer han læreren og dennes ræsonnement i et dialektisk felt mellem agens og 

betingende strukturer, mellem refleksive og politisk regulative dimensioner − som i mit tilfælde er 

mellem intentioner og bureaukratisk accountability. Spændingsforholdet herimellem bliver på 

denne baggrund et centralt anliggende for de datafrembringende metoder og de analytiske 

processer ved, at jeg spørger dertil, om end på forskellig vis, i mine to interviewtyper og orienterer 

mine observationer herimod. 

Strandlers tre faser ligger til grund for mine observationer − der netop orienterer sig efter dette 

spændingsfelt, og for de argumentative interview, der har til formål at frembringe lærernes 
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praktiske argumentation som en vej til deres praktiske ræsonneren. Analyserne af min empiri vil 

uundgåeligt foretage rekursive bevægelser mellem de tre faser, men jeg har ladet mig guide af 

rækkefølgen som strukturerende baggrund for mine observationer og begge typer interview, 

ligesom min samlede analyse også følger bevægelsen igennem de tre faser (Se Strandler, 2015, 

table 1, s. 9).  

1. Tæt forståelse  

For at lærernes oplevelser skal kunne fremtræde for mig, forudsættes en empatisk modtagende, 

’naivt’ indlevende, lyttende attitude over for lærernes forståelser, fortolkninger og praksis med en 

hensigt om at etablere en forståelse af deltagerens udsagn som en ’helhed’. Lærernes planlægning 

er det primære, og målet er at forstå, hvordan de oplever og forstår betydningen af de didaktiske 

opmærksomhedsfelter, hensigts- og planlægningsaspekter. Konkret ligger denne fase til grund for 

åbne beskrivende interviewspørgsmål og overtagende beskrivelser i mine feltnoter. I analysen 

omsættes fasen i ’fordomsfrie’ indledende læsninger, meningskondensering og tematisering af 

interviewene i videst muligt omfang på deltagernes og empiriens præmisser.  

2. Distanceret forklaring:  

For at blive kritisk må den hermeneutiske fortolkning kombinere den lyttende og empatiske 

attitude med distance og kritisk mistænksomhed. I de argumentative interview udfordres derfor 

lærernes udlægninger og forståelser, ved at jeg efterspørger begrundelser og forklaringer med afsæt 

i mine egne meningsdannelser. Fremfor at prioritere konteksten og subjektiviteten fokuseres der i 

denne fase via forhåndsbestemte kategorier. Målet er at gå “.. as far as possible along the route of 

objectification” (Ricoeur 1981, i Strandler, 2015, s. 8), og det indebærer i modsætning til fase 1, at 

fokus i analysen flyttes fra lærernes fremstilling af deres praksis til en indsættelse af de 

meningssammenhænge, jeg har genereret teoretisk, og den udbygning af mine forudbestemte 

teoretiske kategorier, som blev etableret i fase 1.  

I stedet for en nær forståelse, hvor jeg åbent og umiddelbart går til fænomenet, tilstræbes en 

distanceret forklaring via begrebsdrevet kategorisering mhp. at etablere en informeret og analytisk 

baseret fortolkning. Med Ricoeur (1986, s. 79):  

”First, on the epistemological level, I shall say that there are not two methods, the explanatory 

method and the comprehensive method. Strictly speaking, explanation alone is methodical. 

Understanding is instead the nonmethodical moment that, in the sciences of interpretation, 

combines with the methodical moment of explanation. This moment precedes, accompanies, 

concludes and thus envelops explanation. Explanation, in turn, develops understanding 

analytically.”  
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3. Didaktisk intentionalitet og praktiske argumenter:  

Strandler foreslår, at vejen til en kritisk-hermeneutisk fortolkning går ad forskelligartede læsninger 

af det empiriske materiale, der til en start entres i sin helhed mhp. en sammenhængende forståelse 

af praksisforbindelsen til policy, og på den anden side søges det forklaret og åbnet på en baggrund 

af viden om policy. Endelig i fortolkningsfasen betones de steder, hvor de to tilgange krydser, hvor 

spændinger rejser sig, eller hvor policy og praksis ses i sammenhæng og i lyset af hinanden. Dette 

udfoldes i formidlingen af min analyse og i diskussionen af den, hvor disse krydsfelter fremskrives. 

Denne fase illustrerer, at de to ovenstående gennemføres i nær forbindelse – og syntetiseres i en 

fortolkning, som illustrerer sammenhænge mellem de adskilte opmærksomhedsfelter, hensigts- og 

planlægningsaspekter.  

Samlet set betragter jeg mit empirisk-metodiske arbejde på ovenstående kontinuum som en 

bevægelse fra åbne, bevidst naive, fænomenologiske beskrivelser, tilstedeværelse mhp. sansning og 

fremtrædelsen af genstandsfeltet – imod mere kritisk undersøgende analyser og fortolkning. Både 

IPA og Strandler samt mine metoder og analyser repræsenterer også dette spænd, men tonet 

forskelligt i hver sin ende af skalaen. IPA ligger til grund for mine deskriptive interview, der 

gennem lærernes beskrivelser søger at forstå deres didaktiske intentionalitet. Strandlers tre faser 

omsætter jeg i de argumentative interview, hvor fokus er på lærernes ræsonnement, begrundelser 

og på betydningen af de betingende faktorer for deres valg. Observationerne trækker ligeledes på 

Strandler ved at prioritere min indlevende forståelse af lærernes praksis. Som det vil fremgå af min 

analysestrategi for hver af de tre typer data, bearbejdes disse ligeledes i en bevægelse fra det 

indlevende datadrevne til en mere begrebsdrevet, kritisk analyse.  

På denne baggrund baserer jeg min undersøgelse på følgende principper, der udgør 

orienteringspunkter på et kontinuum mellem deskriptiv fænomenologi, fortolkende og kritisk 

hermeneutik, som ikke betragtes som modstridende, men komplementære, og som på skift træder 

frem eller i baggrunden i undersøgelsens forskellige faser og bevægelser ud fra en pragmatisk 

vurdering af deres anvendelighed35: 

- Tilstræbt åbenhed og en deskriptiv tilgang til de undersøgte fænomeners fremtrædelse  

- En empatisk og indlevende attitude i mødet med ’det andet’ 

- En kontinuerlig bevidstgørelse og eksplicitering af min forforståelse  

- En kritisk, distanceret fortolkende tilgang (vekslende mellem forståelse og forklaring). 

Denne eklektisisme er grundlagt af genstandsfeltet og den eksplorative tilgang til den didaktiske 

intentionalitet sammenholdt med mine forhåndsantagelser og særlige opmærksomhed på 

                                                           
35 Fredslunds fire metodiske principper for hermeneutisk forskning er indbefattet og udvidet: At bevidstgøre sin egen 
forforståelse, at sætte sin forforståelse i spil og derigennem sætte sin forståelseshorisont i bevægelse, at sætte sig i 
den andens sted – empatisk, at overveje strukturen og spørgsmålets horisont (Fredslund i Nygaard, 2012). 
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betydningen af ekstern accountability. Jeg har derfor ikke fundet anledning til fuldbyrdet 

overtagelse af en bestemt metodologi, men sammenvævet forskellige inspirationskilder, der 

tilgodeser såvel genstand som epistemologi. Oversættelsen herfra til konkrete metoder må jeg 

derfor selv udvikle, men for at disse kan blive adækvate, må den hermeneutiske fordring om 

refleksivitet i forskningsprocessen kort udfoldes som endnu et metodologisk princip.  

En refleksiv forskningsproces 

Det er en fænomenologisk pointe, at videnskabelse kræver refleksion over bevidsthedsakterne, der 

fører til forståelse af genstanden/dens fremtræden, hvorfor både lærernes og mine erkendelser må 

tematiseres og analyseres med henblik på en forståelse af forholdet mellem erkendelsesakten og 

erkendelsesobjektet (Zahavi, 2011, s. 22-25). Erkendelsen går ud over lærernes beskrivelser og 

repræsenterer ikke deres virkelighed, men min fortolkning af den. Ifølge Darmer (2012) er den 

empiriske fænomenologi kendetegnet af disse to niveauer. Analysen er funderet i lærernes 

virkelighed, men fortolkningen og undersøgelsens resultater er det, som jeg kommer frem til. 

Forskersubjektet, min bevidsthed, bliver med andre ord afgørende for resultatet. Denne præmis 

kan udsættes for et kritisk spørgsmål om subjektivisme, hvorfor endnu et fortolkningsniveau må 

tilføjes, derved at jeg anlægger et metablik på mig selv som væren-i-verden og tilstræber en 

fortolkning af min fortolkning af lærernes fortolkning af fænomener i deres virkelighed. Min 

fortælling om mine perspektiver, eksplicitering af forforståelse etc. skal sammen med min 

fortolkning og metodekritiske diskussion (kap. 6) om transparens og validitet ses som veje hertil.  

Med den dobbelte fænomenologiske hermeneutik bevæger jeg mig refleksivt mellem mig selv og 

det undersøgte genstandsfelt. Kirsten Hastrup bruger ’Skizofreni’ som metafor for denne 

splittethed mellem betydningen af forskersubjektets tilstedeværelse og det undersøgte objekt, og 

hun understreger dobbeltblikkets uomgængelighed som et krav om selvrefleksion (Hastrup, 1999). 

Som et forsøg på at tøjle forforståelsen og håndtere den totale forvikling mellem mig selv og det 

undersøgte fænomen (’shamanisme’ v/ Hastrup), har jeg som nævnt oparbejdet og systematiseret 

min forforståelse af såvel begrebet didaktisk intentionalitet som af potentielle kendetegn ved denne 

blandt lærerne sideløbende med design og gennemførelse af den empiriske undersøgelse. Den 

teoretiske konstruktion har hjulpet mig med at skelne empirisk mellem, hvad der falder inden for 

mit analytiske synsfelt, og hvad der falder udenfor. Men for at undgå, at selvsamme konstruktion 

står i vejen, virker definerende og begrænser udsynet, har jeg måttet besinde mig på, at lærernes 

didaktiske intentionalitet netop har været forudbestemt, foreløbig og et nødvendigt afsæt for en 

nærmere empirisk kvalificeret bestemmelse. Som afsæt for den empiriske undersøgelse, har 

forforståelsen kvalificeret udformning af design, interviewguider, analyse osv.: ”Det er sandt, at et 

åbent sind og en ”bevidst naivitet” (Kvale og Brinkmann, 2009) fra interviewforskerens side kan 
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være en frugtbar indstilling, der tillader informanten at udtrykke sig med sine egne ord, men et 

åbent sind er ikke det samme som et tomt hoved!” (Brinkmann og Tanggard, 2009). 

De metodologiske inspirationskilder hjælper mig til at veksle mellem at holde den oparbejdede 

forforståelse ud i strakt arm og suspendere eller reducere indflydelsen derfra − og at medreflektere 

den ud fra en ambition om også at kunne distancere mig fra undersøgelsesobjektet og -genstanden.  

Den fænomenologiske åbenhed er vanskelig at operationalisere og omsætte til konkrete 

instruktioner eller greb. Mere er der tale om ’at gå til sagen selv’, at være opmærksom, se og lytte, 

beskrive præcist uden at forklare og analysere (Spiegelberg og Giorgi i Kvale, 1997, s. 62). Dette 

indebærer en åbenhed for at lade de omtalte fænomener fremtræde for mig, og min subjektivitet er 

forudsætningen for afkodning, oplevelse, forståelse og fortolkning af data, mit perspektiv, og den 

sensitivitet det bærer med sig, er det adgangsgivende fortolkningsredskab. Under arbejde i felten − 

når jeg foretager interview og observerer lærernes samarbejde − aktualiserer det refleksion over 

den indforståethed, jeg har eller ikke har, når min opmærksomhed søges rettet mod de 

konfigurationer af betydning, der opstår i situationen (Hastrup, 2010, s. 66; Kvale, 1997, s. 45).36 

Og det er i denne virksomhed, at jeg anvender Kvales begreb om ’bevidst naivitet’, der henviser til 

den iboende dobbelthed mellem en naiv overtagelse af det iagttagede og en bevidsthed om, at dette 

forehavende netop er naivt (Kvale, 1997, s. 43, 62).  

Denne refleksive besindelse fører tre veje med sig til at bringe forforståelsen i spil som en del af 

undersøgelsesprocessen, der er i overensstemmelse med de komplementære principper og det 

proklamerede kontinuum mellem en fænomenologisk attitude og hermeneutisk fortolkning.  

1) Når jeg søger at se bort fra forforståelsen og beskriver fænomenet på dets egne præmisser, 

som det fremtræder i de varierede fremtrædelsesmuligheder. 

2) Når forforståelse og fænomen bringes i møde med hinanden, og det tilstræbes, at 

fænomenet, lærernes didaktiske intentionalitet, bliver definerende ved at den som genstand 

aktualiserer eller fremkalder bestemte elementer af min forforståelse.  

3) Når forforståelsen danner analytisk udgangspunkt og anvendes til at indlægge distance til 

de empiriske erfaringer mhp. fortolkning. 

 

Inden jeg i det følgende kapitel redegør for den metodiske udmøntning af mine metodologiske 

principper, er det nødvendigt at uddybe baggrunden for undersøgelsen af den didaktiske 

intentionalitets prærefleksive dimensioner igennem fremkaldelse af lærernes praktiske 

argumentation, som giver yderligere belæg for de argumentative interview.  

                                                           
36 Afhandlingens rammer levner ikke plads til uddybning af mit forskersubjektive perspektiv. Dette fremgår af bilag 3. 
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Prærefleksive dimensioner fremkaldt i lærernes praktiske argumentation 

Umiddelbart forekommer det vanskeligt at spørge lærerne om eller at se efter prærefleksiv 

intentionalitet, lærernes endnu-ikke-bevidstgjorte rettethed og hensigter i deres praksis. Når de 

beskriver, eller jeg observerer planlægningspraksis, kan jeg ikke generere viden herom, med 

mindre de kaster blikke på prærefleksive aspekter og fortæller om, at der er noget i deres praksis, 

de nok ikke er så bevidste om, hvis lærerne i situationen bliver opmærksomt reflekterende over de 

prærefleksive dimensioner eller via en egentlig analytisk-fænomenologisk refleksion over egne 

prærefleksive dispositioner.37 

 

Tidligt i min arbejdsproces gennemførte jeg to pilotinterview med lærere, jeg kendte. Her blev det 

dels klart, at de havde svært ved at formulere sig om deres planlægningspraksis, og dels at de 

italesatte sig selv som formående og kapable. Dette forstår jeg ved, at planlægningen netop er en 

praksis, og at den inkorporerer tavse vidensdimensioner og baserer sig på et begrænset 

vokabularium (Dreyfus & Dreyfus, 1986; Larsen, 2015; Lortie, 1969; 1975; Polanyi, 1966). Tillige 

indså jeg, at italesættelse af disse forhold kræver en ekstremt høj grad af refleksivitet og viden om 

hvilken viden, der ligger bag hvilke beslutninger – ud over det indlysende, at de prærefleksive 

bevidsthedsniveauer netop er prærefleksive, hvorfor de kun som i ovennævnte tilfælde kan 

italesættes diskursivt, når de ophører med at være det. Lærerne er som alle andre optaget af at 

skabe mening i eget liv − bl.a. ved at rekonstruere sammenhænge og mening i deres praksis, som 

når de fremsætter kohærente praktiske argumenter for undervisningsplaner osv., der indbefatter 

ønskværdige scenarier, selvbilleder og idealiseringer af egen didaktiske intentionalitet.  

Fordringen til mig er at frembringe viden herom, uden at det bliver idealiserende 

efterrationaliseringer, og at stimulere til videnfrembringelse, potentielt også om de prærefleksive 

dimensioner. Jeg har fundet hjælp hertil hos Brinkmann (2007) og Fenstermacher & Richardson 

(1993), der udgør grundlaget for mine argumentative interviews. 

Brinkmanns epistemic interviews udgør et alternativ til mine deskriptive interviews. De har afsæt i 

Dinkins’ ”socratic-hermeneutic interpre-viewing” og den sokratiske samtale, som ”.. is a mode of 

understanding rather than a method in any mechanical sense” (Gadamer i Brinkmann, 2007, s. 

1127). Den sokratiske samtale bibringer forståelse og viden ved at fremdrive begrundelser. 

Forudsætningen er, at for at noget betragtes som viden, må det kunne retfærdiggøres normativt, 

altså kunne begrundes (Brinkmann, 2007, s. 1123). Om det er viden afhænger med andre ord ikke 

af, om det kan bekræftes empirisk. I min udlægning er dette overensstemmende med 

                                                           
37 Jf. Smith m.fl.s bevidsthedsniveauer (2009, s. 189): ‘The reflective ’glancing at’ a pre-reflective experience’, 
‘Attentive reflection on the pre-reflective’ og ‘Deliberate controlled reflection’.  
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hermeneutikkens betoning af individets videnshorisont for frembringelse af begrundelser og 

yderligere viden. Som det vil fremgå i beskrivelsen af de argumentative interview, understøttes den 

videnfrembringende ambition af en aktivt konfronterende interviewstil. 

Til at fremspørge lærernes begrundelser bidrager Fenstermacher & Richardson (1993) via deres 

begreb om praktisk argumentation som illustrativ for den praktiske fornuft38. Ved at fremkalde et 

praktisk argument formaliseres det forudgående ræsonnement, og det bliver muligt at forholde sig 

analyserende og refleksivt dertil med henblik på at forstå de begrundelser, der ligger bag lærerens 

intentionelle handlinger:  

”For us practial argument is different from practical rationality or practical reasoning. Practical 

reasoning describes the more general and inclusive activities of thinking, forming intentions 

and acting, while practical argument is the formal elaboration of practical reasoning. (…) If 

called on to explain our action, we might set out our reasons in such a way that the inquirer 

learns from us what we are trying to accomplish, why we chose to act the way we did, and how 

the action we took fitted the goal we sought to accomplish. We can refer to this explanation as a 

practical argument, in the sense, that it lays out a series of reasons that can be viewed as 

premises, and connects them to a concluding action” (Fenstermacher & Richardson, 1993, s. 

103).  

Der er ligheder og overlap mellem praktisk fornuft, praktisk ræsonnement, praktisk argumentation 

og mit begreb om didaktisk intentionalitet. Alle refererer de til den tænkning, der går forud for 

handling, og alle opererer de med en komplementaritet mellem det ydre (hhv. de regulative 

dimensioner og de didaktiske betingelsesmomenter) og det indre (hhv. de refleksive dimensioner 

og lærerens hensigter). Hos Fenstermacher og Richardson undersøges det praktiske ræsonnement 

efter undervisningen som efterrationaliseringer, hvor tanke og handlinger tilpasses hinanden. I 

dette tilfælde, hvor det ikke er undervisning, men planlægning, der udgør den praksisform, som 

                                                           
38 Deres forståelse heraf er en anden end Ricoeurs og den, jeg opererer med som beskrivende for undervisningen. 
Fenstermacher og Richardson anvender praktisk rationalitet synonymt med praktisk ræsonnement: “Practical 
rationality, also referred to as practical reasoning, is the process of thought that ends in an action or an intention to 
act” (Fenstermacher & Richarson, 1993, s. 102). Med henvisning til afsnittet om den almene pædagogik og 
undervisning som udmøntning af praktisk fornuft bifalder jeg ikke denne identifikation af begreberne som 
ensbetydende. Praktisk rationalitet konnoterer rationalisme, mens praktisk ræsonnement ofte forbindes med praktisk 
fornuft, som konnoterer, hvad der er fornuftigt eller rigtigt (jf. phrónesis). Selvom Ricoeur slet ikke anvender begrebet 
praktisk rationalitet, gør differentieringen af begreberne sig også gældende hos ham, via hans hensigt med at udvikle 
begrebet om praktisk fornuft på en måde, så det gør sig fortjent til navnet reason uden at blive reduceret til 
”scientifico-technical rationality” (Ricoeur, 2007, s. 184). I forlængelse heraf illustrerer Fenstermacher & Richardsons 
bestræbelse på at bestemme og tilskynde lærere til at rekonstruere logisk kohærent argumentation, der er 
værdimæssigt, teoretisk, empirisk og kontekstuelt baseret og afstemt, en anderledes og mere rationalistisk-teknisk 
forståelse af undervisning, end jeg taler fra. 
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intentionaliteten går forud for, undersøges optimalt via lærernes praktiske argumentation efter 

endt planlægning.  

Argumentationen søges i min undersøgelse fremkaldt, ikke rekonstrueret. Fremkaldelse indebærer 

indramning af et praktisk argument, som læreren selv anser som beskrivende for hendes 

handlinger, mens rekonstruktion indebærer idealiserende forsøg på forbedring af 

argumentationen39:  

”…there is a difference between eliciting a practical argument and reconstruction one. 

Elicitation is the process of framing a practical argument that the agent regards as descriptive 

of his reasons for acting. Reconstruction is the process of assessing the elicited practical 

argument, judging its adequacy. (…) Practical arguments, as initially framed, are descriptive in 

the sense that they represent accounts of the agent’s action which the agent states are fair and 

accurate account of the action” (Fenstermacher & Richardson, 1993, s. 104).  

Til fremkaldelse af de praktiske argumenter har jeg desuden ladet mig inspirere af Larsen (2015) og 

hendes brug af Smyth (1989) til udvikling af kritisk refleksion, ifølge hvilken lærerne må engagere 

sig i de fire nedenstående praksisformer, hvis de vil opnå indsigt i, hvad der influerer deres praksis 

(Smyth, 1989, s. 6).  

1. Beskriv: Hvad gør du? Du skal beskrive deres planlægningspraksis, ikke selve planen! For 

at kunne forholde sig til det, der er på spil. 

2. Informér: Hvad vil det sige? For at afdække de vilkår der influerer din planlægning 

3. Konfrontér: Hvorfor blev det sådan? Hvorfor gør du sådan? Hvad har betydning for dine 

valg? Hvad fortæller din planlægningspraksis om dine værdier, formodninger, 

orienteringer? Hvor kommer disse fra? Hvad afgør dine betragtninger på undervisning?  

4. Genskab: Hvordan kunne dette være anderledes? 

 

Disse inspirationskilder omsættes metodisk ved, at lærerne tilsender mig undervisningsplaner fulgt 

af refleksioner og svar på spørgsmål, jeg har stillet med baggrund i Smyths fire praksisformer. 

Dette danner grundlag for udarbejdelse af guider til de argumentative interview og en interviewstil, 

der udfordrer lærernes begrundelser og bidrager til at fremkalde lærernes praktiske argumenter og 

derigennem deres forudgående ræsonnementer - og potentielt også lærernes prærefleksive 

intentionalitet, derved at spørgsmålene hjælper med at bevidstgøre og sætte ord på, hvad lærerne 

                                                           
39 Rekonstruktion af den praktiske argumentation under hensyn til et normativt ærinde om velunderbyggede 
didaktiske valg bør ifølge Fenstermacher bygge på et værdimæssigt aspekt og være teoretisk, empirisk og kontekstuelt 
begrundet (Fenstermacher & Richardson, 1993, s. 106). Dette normative ærinde deler jeg ikke. Det afspejler i mine 
øjne en forsimplet mål-middel-tanke om, at en bestemt viden bør lede til en bestemt praksis. 
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måske ikke umiddelbart var sig bevidste om i planlægningsøjeblikket. I lærernes argumentation for 

deres didaktiske dispositioner ligger en åbning for viden om, hvordan lærernes didaktiske 

intentionalitet måske ikke er overensstemmende med det ideale begreb − eller med den 

normativitet, efterrationalisering og selvidealisering, der er nærliggende, og som risikerer at 

influere de deskriptive interview. I begrundelserne er det muligt at fremdrage sprækker og 

åbninger imod på hvilke måder, lærerne ikke er rationelle lærersubjekter, der navigerer ud fra 

didaktiske intentioner velafstemt med de kontekstuelle betingelser. 

Som det er fremgået, er det fænomenologisk-hermeneutiske perspektiv anvendt som 

refleksionsbaggrund for det metodologiske grundlag, der kommer til udtryk igennem de angivne 

principper og ved en bevægelse på omtalte kontinuum. Denne bevægelse understøttes af 

refleksivitet, ideografisk fokus og mere konkrete tiltag via IPA, Strandlers tre faser og praktisk 

argumentation frembragt med hjælp fra Fenstermacher og Richardsson m.fl. I kapitlet herom 

fremgår det, at selve analysen følger samme bevægelse og i øvrigt er overensstemmende med de 

angivne måder at håndtere forforståelsens betydning på. Men inden da følger redegørelsen for, 

hvordan de omtalte metoder er bragt i anvendelse i de datagenererende processer af min 

forskningspraksis. 
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Kap. 3: Forskningspraksis − Metode og design af datagenererende proces  

Lærernes opmærksomhed og hensigter undgår på planlægningsniveau den indflydelse og tvang, 

som undervisningens praksis indebærer, og som udmøntningen af de forudgående didaktiske 

hensigter og beslutninger underlægges (Mottelson, 2010). Dermed falder det uden for mit arbejde, 

hvad lærerne intenderer i undervisningen, ligesom jeg ikke opholder mig ved, om lærernes 

intentioner i planlægningshandlingen gennemføres deri. Der er tale om didaktisk intentionalitet på 

planlægningsniveau, som jeg undersøger ved at observere lærersamarbejde om planlægning, men 

også via interview, hvor lærerne indgår i refleksiv kommunikation om deres planlægningspraksis.  

 

Min empiri er genereret på et kontinuum mellem beskrivelse og forklaring svarende til den 

metodologiske ambition om hhv. fænomenets fremtræden, essensen heraf og etablering af mening 

i en fortolkning heraf. De anvendte metoder er indsat på dette kontinuum nedenfor, men inden 

operationaliseringen af dem beskrives, følger en redegørelse for det empiriske grundlag, valg af 

skoler og lærere.  

 

Metodisk kontinuum 

 

 

Skole- og lærervalg 

Det viste sig som en udfordring overhovedet at få adgang til en skole. Og jeg har ikke kunnet følge 

forhåndsdefinerede kriterier for skolevalg (se disse på bilag 4), men været nødsaget til at 

gennemføre mine undersøgelser på de skoler og i samarbejde med de lærere, jeg har kunnet få 

adgang til. Efter i reformåret at have fået forståeligt afslag fra tre kommuner, vendte én tilbage med 

en mødeindkaldelse fra forvaltningens udskolingskonsulent. Der deltog desuden en skoleleder, 

som ville forsøge at få en naboskole med også. Denne afslog i første omgang, men efter nogen tid 

henvendte to lærere derfra sig på eget initiativ og spurgte om muligheden for deltagelse. Jeg 

indledte et samarbejde med dem, fik efterfølgende et møde i stand med skolelederen, der 

indvilgede i, at lærerne i udskolingen kunne deltage, hvis de havde lyst. Den ene af de to lærere 

søgte orlov i løbet af året og blev erstattet af en lærer, som også indvilgede i at deltage. Siden viste 

det sig, at ikke andre af udskolingslærerne ønskede at deltage, hvorfor der er stor forskel på, 
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hvordan de to skoler har deltaget og på karakteren af den empiri, jeg har kunnet lave på 

Førsteskolen (der indvilgede i at deltage i fuldt omfang) og på Andenskolen. 

Begge skoler ligger i samme middelstore kommune (små 40.000 indbyggere), og de ligner 

hinanden på en række ydre parametre: omkring 350 elever, ca. 40 ansatte i alle aldre og med 

varierende erfaring, en yngre mandlig leder, afdelingsopdeling, 17-18 klasser og elever fra 0.-9.  

årgang. Skolernes elevgrundlag er varieret med en overvægt af elever fra middelklassen og relativt 

få elever med anden etnisk baggrund end dansk. Ifølge skolelederne scorer eleverne på begge 

skoler højere end forventet, når der korrigeres for deres socioøkonomiske baggrund, til de 

nationale test, og begge skoler har resultater lidt højere end landsgennemsnittet til 

afgangsprøverne i perioden fra 2011-2014. Ifølge den kommunale konsulent er skolerne i 

kommunen inde i en gennemgribende forandringsproces i takt med implementering af 

skolereformen fra stor diversitet og værdsættelse af forskellighed til ”et mere fælles skolevæsen” 

med en række fællesnævnere, fælles kultur og en indsats mhp. samskabende ledelse. Ifølge 

konsulenten ligner de to skoler og deres ledelse hinanden. De er godt med, .. ikke bange for 

forandringer, .. de har forstået budskabet.. og .. de har forvaltningen med (…) ledernes 

tænkninger er der opbakning til.. (Citatmosaik fra interview med den kommunale konsulent med 

ansvar for udskolingsområdet). 

Førsteskolen udgør den eneste skole i en mindre by med ca. 2.000 indbyggere. Skolen er 

afdelingsopdelt, og udskolingen er tosporet. Den modtager elever fra tre små nabobyskoler efter 6. 

klasse. Eleverne kommer fra landdistrikter og små landsbyer i nærområdet, der er ifølge 

skolelederen få børn fra overklassen, et overtal af børn fra (lavere) middelklasse. Skolen er en af de 

få i kommunen med et stigende elevtal. Skolelederen har en fortid som lærer, ledelseserfaring fra 

en anden skole i kommunen, og han havde været ansat på denne i et år, da jeg indledte mit projekt. 

I udskolingen er ansat 11 erfarings-, alders- og kønsmæssigt blandede lærere. Overbygningen er 

struktureret således, at 7. årgang adskiller sig fra de øvrige årgange. Her modtages elever fra 2-3 

skoler i området, og for at håndtere de udfordringer, dette indebærer, er der et særligt ’7.-klasse-

projekt’, hvor den erklærede hensigt er at tilgodese ’det sociale’ og ’ryste eleverne sammen’ (jf. 

interview med leder og de to lærere fra 7. årgang; Puk og Kris). På 8. og 9. årgang er der oprettet 

fire ’profillinjer’, som eleverne kan vælge sig ind på. 

Andenskolen ligger i udkanten af kommunens største by (ca. 15.000 indbyggere) som en blandt fire 

skoler i denne by. Lederen, der har en fortid som fagdidaktisk konsulent på et UC, havde været 

ansat otte måneder, da jeg indledte mine observationer på skolen. I udskolingen er der 12 lærere, 

som også er blandet alders- og kønsmæssigt. Eleverne har forskelligartet socioøkonomisk baggrund 

med en overvægt af elever fra parcelhusområder og bedrestillede ’skilsmissekvarterer’ (daglig tale 

på skolen). 
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Sporadiske feltstudier 

Som en særskilt del af min samlede ageren i felten fokuserer jeg her på de sonderende studier, som 

dels løb forud for konstruktionen af den øvrige empiri, dels er foregået løbende under hele 

processen. Disse feltstudier, angivet som ’sporadiske’, varierer i omfang, kvalitet, systematik og i 

karakter. Men viden om situationen er værdifuld for indlevelsen og en empatisk forståelse, hvorfor 

jeg anvender dem som kilder til viden om den kontekst og sammenhæng, som det undersøgte 

fænomen, didaktisk intentionalitet, fremtræder for lærerne i. Studierne består af: 

Interview med kommunal skolekonsulent: I efteråret 2014 gennemførtes et interview med den 

kommunale konsulent med ansvar for udskolingen. Interviewet drejede sig om det kommunale 

skolevæsen, skolepolitik, om niveauer af ansvarlighed fra ministerielt til lærerniveau, visioner 

samt bløde og hårde veje til ansvarliggørelse af skoleledere og lærere. (Interviewguide, se bilag 

8.) Dette interview er ikke blevet transskriberet, men gennemlyttet mhp. kontekstforståelse.   

Interview med skoleledere: Der er foretaget to interview med skolelederen fra Førsteskolen i 

begyndelsen af mine empiriske undersøgelser. Lederen på Andenskolen fik jeg først mulighed 

for at interviewe i slutningen af undersøgelsesfasen. Det første interview med skolelederen fra 

Førsteskolen er gennemlyttet mhp. at uddrage faktuel viden om skolen (fordi det var, hvad det 

omhandlede), og de to øvrige interview ud fra en umiddelbar vurdering af relevans for 

genstandsfeltet. Af disse har jeg resuméret det, der relaterer sig til mit fokus på accountability 

(bilag 9) ud fra en forudsætning om, at skolelederne har en central betydning for 

konfigurationen af accountability og implikationer heraf (Mausethagen, 2013; Ball, m.fl., 

2012). 

Observation af diverse møder: Jeg deltog i flere møder, men det viste sig på Førsteskolen, at 

der ikke var organiseret møder eller samarbejde til fælles planlægning, og at lærerne næsten 

udelukkende planlagde individuelt, hvorfor afdelings- og teammøderne overvejende havde 

koordinerende og informerende indhold og kun i ringe grad kunne bidrage med data om 

didaktisk intentionalitet i planlægningsfasen. De har derfor primært tjent som en del af mine 

sonderinger og forsøg på at etablere en forståelse af lærernes kontekst. På Andenskolen var der 

meget få formaliserede afdelings- og teammøder, og jeg har blot haft mulighed for at deltage i 

et, som også viste sig at omhandle administrative forhold. Derimod er der selvbestaltet 

planlægningssamarbejde lærerne imellem, hvor jeg kontinuerligt har observeret en lærers 

samarbejde med to forskellige kolleger om at planlægge danskundervisning på 8. årgang 

gennem skoleåret 2014-2015. (Disse observationer er en af mine primære empiriske kilder og 

behandles mere indgående i afsnittet nedenfor om deltagerobservation.)  
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Deskriptive interview 

Disse interview udgør en væsentlig del af det empiriske grundlag for undersøgelsen. Der er tale om 

kvalitative semistrukturerede etnografiske interview, som er foretaget i arbejdskonteksten og har 

uformel natur (Spradley, 1979). Alle interview er transskriberet af studentermedhjælpere efter 

anvisninger fra mig om form og detaljeringsgrad (se afsnit om dataanalytisk proces). Der er 

gennemført interview med samtlige 11 udskolingslærere fra Førsteskolen. Heriblandt er tre lærere, 

der ikke fungerer som kontaktlærere, men primært betragter sig selv som faglærere. Lærerne 

varierer kønsmæssigt (fire mænd), alders- og erfaringsmæssigt (to med mere end 20 års erfaring, 

en med et års erfaring, og en stor del med 7-8 års erfaring). På Andenskolen er de to kvindelige 

dansklærere på 8. årgang, der havde interesse i at deltage i projektet, interviewet, samt den kvinde, 

der overtog den enes arbejde og derefter indgik i forløbet. De har henholdsvis ni, 10 og 16 års 

erfaring med lærerarbejdet. 

Som det ofte er tilfældet, har ydre faktorer, pragmatik og det muliges kunst også i mit tilfælde 

været lige så afgørende som epistemologiske og metodologiske afvejninger (Baker & Edwards, 

2012) for mit valg og antal af informanter. Jeg har valgt at involvere alle de omtalte lærere, der har 

været udvalgt tilfældigt. Som det fremgik af skolebeskrivelserne, er der på flere parametre tale om 

en homogen gruppe, der alle arbejder i udskolingen på skoler, der på adskillige områder ligner 

hinanden i den samme kommune. Der er dog variation på det institutionelle niveau, idet tre af 

lærerne arbejder på en anden skole end de øvrige 11, ligesom der er potentielt betydningsfulde 

forskelle på lærernes erfaringer, fag og årgange, som bidrager til bredden og varierer 

fremtrædelsesmulighederne. 

Introduktion til interviewguide 

Interviewguiden fremgår af bilag 7 sammen med begrundelser for spørgsmålene. Den er 

konstrueret med afsæt i IPA (Smith m.fl., 2009, kap. 4), og qua benævnelsen deskriptive interview, 

har hensigten været at åbne op for righoldige beskrivelser fra interviewpersonernes livsverden, 

beskrivelser af de fænomener, der har med undersøgelsens genstandsfelt og lærernes didaktiske 

intentionalitet at gøre. Interviewet er semistruktureret, bygget op om seks temaer afledt af mine 

forskningsspørgsmål, som der spørges ind til med i alt 15 spørgsmålskomplekser med en mængde 

mulige underspørgsmål, der lægger ud med at spørge til beskrivelser og oplevelser for at 

koncentrere blikket om genstandens essens og for at mindske den bias, der kan ligge i at blive 

interviewet af en pædagogisk forsker, som måske i lærernes øjne repræsenterer viden om, hvordan 

de burde gøre eller tænke − og derved fremkalder idealiserede betragtninger om skolens praksis. 

Jeg søgte at stimulere til fænomenologiske beskrivelser af lærernes planlægningspraksis via åbne 

spørgsmål og med opfordringer til at beskrive og udtrykke oplevelser på egne betingelser. I starten 

har jeg ligeledes ofte opfordret til yderligere uddybning, i håbet om at interviewpersonerne 
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efterhånden ville berette uddybende af sig selv. Mod slutningen stiller jeg dog flere, mere lukkede 

og styrende spørgsmål udledt af mine forhåndsantagelser og erkendelsesinteresse. Dette ud fra en 

erkendelse af, at forforståelsen under alle omstændigheder er styrende for guiden − og for at sikre 

mig viden om helt afgørende sagsforhold. Dermed får interviewene en tragtformet karakter 

(Larsen, 2015), som afspejler kontinuet fra beskrivelse til en mere begrundende og forklarende 

ambition. Udformningen af interviewguiden er blevet kvalificeret via de to forudgående 

pilotinterview40, der viste en drift mod at indbygge kohærens mellem situationen, egne hensigter og 

gennemførte handlinger. Dette forsøger jeg i guiden og interviewet at foregribe ved − jf. den 

fænomenologisk inspirerede deskriptive ambition − at insistere på og fastholde informanterne i 

deres beskrivelser af hændelser og oplevelserne heraf mere end i vurderinger.  

Men hvor deltagerne, efterhånden som interviewet skrider frem, risikerer at løbe tør for mættede 

beskrivelser, illustrerer interviewguidens tragtformede karakter en intention om at gå fra en 

receptiv, empatisk, lyttende tilgang til en mere styrende og kontrasterende stil og efterspørge 

begrundelser, andre mulige fortolkninger mv. for at udfordre eventuelle idealiseringer og 

efterrationaliseringer. Dette synes umiddelbart at gå direkte imod tanken om fænomenologiske 

beskrivelser, åbenhed for og forhåbningen om at få adgang til fænomenerne som de fremtræder for 

deltagerne på deres egne præmisser. Men med reference til Ricoeurs kritiske hermeneutik 

(Ricoeur, 2007), bevægelsen mellem empatisk og mistænksom hermeneutik (Strandler, 2015) og 

Smiths m.fl. (2009) hermeneutics of questioning samt Brinkmanns epistemiske interview (2007) 

bringer jeg også i disse interview denne mere assertive interviewform i spil. Dette dog kun i 

begrænset omfang, idet potentialet i en sådan interviewform i højere grad indløses i de 

argumentative interview. 

Guiden var i udgangspunktet konstrueret således, at interviewet kunne gennemføres ved at læse 

guiden vertikalt (ned gennem to kolonner, blå og grøn) ved først at anvende åbne spørgsmål med 

en beskrivende ambition, og siden returnere til de samme temaer, men med mere styrende 

spørgsmål, hvor jeg kunne − ud fra en vurdering af relationen, samspil og interviewsituationen - gå 

mere udfordrende frem i forsøget på at stimulere til eftertanke. Eller anvende den horisontalt og 

’færdiggøre’ hvert tema med først åbne, så mere lukkede spørgsmål. Jeg gennemførte det ene 

pilotinterview hovedsageligt vertikalt, det andet hovedsageligt horisontalt - og der var ingen tvivl 

om, hverken mht. dynamik eller tematik, at det var uhensigtsmæssigt at holde sig stringent til 

begge disse veje. Strukturen blokerede for en dynamisk samtale − både fordi jeg konstant måtte 

orientere mig i guiden − og fordi den ene fremgangsmåde bragte samtalen for hurtigt fra det ene til 

                                                           
40 Interviewguiden såvel som min anvendelse af den har på intet tidspunkt været at betragte som noget statisk eller 
bindende. Guiden er løbende blevet ændret og tilpasset mange gange, og min brug af den har varieret alt efter 
konteksten, dynamikken og ’kemien’ under de forskellige interview. (Uddybes i metodekritisk diskussion, kap. 6) 
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det andet, og fordi den anden dvælede for længe ved udtømte emner. Interviewguiden blev ændret, 

som det fremgår af bilag 7, hvor de forskellige spørgsmålskomplekser også er begrundet. Guiden 

repræsenterer ikke en slavisk fremgangsmåde, men en præcisering og systematisering, der kunne 

hjælpe mig til en formålstjenlig strukturering af samtalen og i tillæg sikre rammesætning med start, 

en nogenlunde rækkefølge og slutning. Den fungerede som en støtte for tanken og samtalen 

undervejs i interviewet – med henblik på at katalysere beskrivelser og fremstillinger af 

interviewpersonernes oplevelser og erfaringsverden. Derfor er den stillet op i en matrice, der viser 

alle muligheder samtidig og muliggør hensyn til dialogens dynamik og flow − fx ved at fortsætte 

med mere styrende spørgsmål om samme tema. Der er dog flere steder, hvor jeg for at undgå en for 

stor påvirkning og indflydelse på resten af interviewet ville undgå at gå horisontalt frem. Dette er 

markeret med en fed lodret streg, der markerer adskillelsen af de blå fra de grønne spørgsmål. I 

hovedsagen gik jeg vertikalt frem for at tilgodese det åbne og beskrivende − og muliggøre en 

tilbagevenden til temaerne for at spørge repeterende − og derved afklare forståelser og validere 

mine foreløbige fortolkninger af interviewpersonens svar undervejs i interviewet. Af guiden 

fremgår mange spørgsmål, og interviewene afgjorde, hvilke af dem der blev stillet. Jeg orienterede 

mig efter hovedspørgsmålene (fremhævet med fed) og informanternes svar, hvorfor der i høj grad 

er forskel på guiden og de gennemførte interview.  

Argumentative interviews  

Der er gennemført argumentative interviews som gen-interviews med to dansklærere på 8. årgang 

fra hver skole. De deltagende lærere på Andenskolen var dansklærere, og jeg valgte de tilsvarende 

lærere på Førsteskolen, fordi de havde centrale kriterier for undersøgelsen til fælles: Jeg 

formodede, at eksterne krav og ansvarliggørelse hos dem oplevedes påtrængende, idet der for faget 

dansk var stort fokus på outputtet i de nationale test, karakterer og den obligatoriske afgangsprøve. 

Dertil kommer, at dansklærerne i deres egenskab af klasselærere, har en mere nær relation til 

eleverne, og at de af disse grunde ville være eksemplariske for en mulig intentionel spænding 

mellem eleverne og ydre krav. På 8. årgang er de afsluttende prøver og videre uddannelse ikke helt 

så presserende som på 9., og klasserne er ikke lige sammenlagt og startet i overbygningen som i 7. 

Variationen mindskes ved at vælge lærere med samme fag på samme årgang, men til gengæld 

bliver de institutionsspecifikke faktorer tydeligere, fordi der på dette parameter er maksimal 

variation lærerne imellem.  

Tilrettelæggelse og gennemførelse af de argumentative interview er en konkret metodisk afledning 

af inspirationen fra Ricoeurs kritiske hermeneutik, Strandlers (2015) trefasede operationalisering 

heraf, Brinkmanns epistemiske interviews (Brinkmann, 2007), praktisk argumentation (Larsen, 

2015; Fenstermacher & Richardson, 1993) samt Smyths (1989) praksisformer, hvoraf 

’konfrontation’ og ’rekonstruktion’ adskiller sig fra de deskriptive interview. De argumentative 
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interview baseres på en grundtanke om lærerne som rationelt handlende, og det, at lærerne i det 

hele taget overlades et rum til skøn og valg på planlægningsniveau, baseres på en formodning om, 

at skøn og beslutninger kan retfærdiggøres, og dermed at deres beslutninger kan støttes af 

argumenter − som disse interview havde til formål at gøre eksplicitte (Wallander & Molander, 

2014). 

 Ambitionen var, at interviewene skulle generere viden (epistemic ambition) mere end være en 

arena for fremsættelse af erfaringer og holdninger (doxastic ambition). I stedet for at jeg som 

interviewer indtog en receptiv og lyttende position og overdrog lærerne de fulde rettigheder til 

deres fremstilling, stillede jeg konfronterende spørgsmål efter sokratisk forbillede (se figur 

nedenfor), hvor deltagernes begrundelser blev udfordret mhp., at deres fremstilling skulle blive 

mere argumenterende end beskrivende og derved åbne mod deres begrundelser for deres 

didaktiske valg: 

”… the epistemic interview is based on an epistemology, the idea that knowing something 

involves reference to a normative “space of reasons,” but also on an approach to interview 

style, which recommends a more widespread use of active and confronting questions that 

challenge respondents to give reasons for what they say” (Brinkmann, 2007, s. 1136).  

 

 

Figur 5: Epistemic interviewing (model fra workshop med Svend Brinkmann, sep. 2012, VIA 

University College) 

Umiddelbart synes det som om, at viden om didaktiske hensigter og opmærksomhedsfelter forud 

for undervisningens gennemførelse og måske særligt den prærefleksive dimension af disse kan 

være svært forenelig med at gennemføre interviews på baggrund af gennemført 

planlægningspraksis og forudgående besvarelser af refleksionsspørgsmål knyttet hertil. Men 
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begrundelsen er netop ambitionen om at generere viden herom. Lærernes argumentation 

repræsenterer refleksiv viden, og efterspørgslen af begrundelser skulle tilskynde deltagerne til at 

gøre sig bevidste, hvad de måske i første omgang ikke var sig bevidste om, at finde ord for det, de 

måske i første omgang ikke havde ord for, og tildele fokal opmærksomhed til det, der måske i første 

omgang blot var tildelt subsidiær opmærksomhed, og dermed understøtte ambitionen om indsigt i 

de prærefleksive dimensioner af lærernes didaktiske intentionalitet. Jeg forudsatte, at deltagernes 

fortællinger om egne hensigter og selvfremstillinger ikke nødvendigvis var i overensstemmelse med 

den intentionalitet, der præger det didaktiske planlægningsarbejde, og at mere konfronterende 

spørgsmål kunne åbne for begrundelser og flytte lærerne ”… from a state of being simply 

opinionated to being capable of questioning and justifying what they believe is the case” 

(Brinkmann, 2007, s. 1117). Bestræbelsen var at bidrage til praktisk argumentation for lærernes 

planlægningsmæssige valg med det in mente, at praktiske argumenter, som de oprindeligt 

rammesættes, er deskriptive i den forstand, at de repræsenterer forståelser af lærernes handlinger, 

som lærerne anser for fair og fyldestgørende (Fenstermacher & Richardson, 1993, s. 105). ”Gennem 

udarbejdelsen af et praktisk argument på baggrund af et umiddelbart praktisk ræsonnement, kan 

der åbnes op for de tavse dimensioner og via argumentationen udvikles et praktisk argument, hvor 

læreren i processen udfordres og støttes i dialogen med den Anden” (Larsen, 2015, s. 89). 

Inspireret af Larsen (2015) tilsendte jeg forud for interviewet lærerne refleksionsspørgsmål (bilag 

13), der gav dem mulighed for at genkalde sig specifikke planlægningsovervejelser, som de 

returnerede sammen med en aktuel undervisningsplan. Spørgsmålene i refleksionsnotatet er 

udarbejdet med afsæt i Smyths (1989) anbefaling af de fire praksisformer beskrevet i det 

metodologiske afsnit om praktisk argumentation, som aktualiseres af de fire spørgsmålstyper: 

beskrivende, informerende, konfronterende og rekonstruerende spørgsmål. Ved at få lærerne til at 

engagere sig i disse praksisformer og skrive om deres planlægningsmæssige valg og begrundelserne 

herfor er det hensigten, at de stimuleres til at overveje en eventuel udspændthed mellem egne 

orienteringer og de betingende faktorer. Som det fremgår af spørgsmålene på refleksionsnotatet, er 

det markeret (med små typer) hvilke af disse fire spørgsmålstyper, de forskellige spørgsmål er 

konkretiseringer af. Denne markering er såvel ment som en anvisning til de deltagende lærere, men 

også som en hjælp til mig under gennemførelse af det efterfølgende interview, der følger en 

spørgeguide, som jeg efter modtagelse af refleksionsnotaterne indskrev direkte i disse, og som 

indeholder spørgsmål til deres planer, overvejelserne herover m.m. (bilag 13). På denne måde fik 

jeg mulighed for at spørge mere præcist til helt konkrete planlægningsovervejelser og -valg samt at 

konfrontere og udfordre lærernes umiddelbare svar. De fire unikke interviewguider er inspireret af 

Fenstermacher & Richardsons anvisninger til fremkaldelse af lærernes argumenter. Som det 

fremgår af guiderne, koncentrerer jeg mig til en start om lærernes beskrivelser af, hvad der ledte 
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dem til hvilke valg, jeg undgår vurderinger og forsøger at være behjælpelig med lærernes 

opbygning af en argumentation uden at tilbyde min egen. Siden bliver jeg mere konfronterende, 

udforskende og udspørgende. Dette for at udfordre rekonstruktionerne og fremkalde mere 

adækvate udlægninger, argumenter og forklaringer − i lærernes øjne.  

Jeg var i det inviterende brev (se bilag 14) og i starten af interviewene opmærksom på at gøre 

deltagerne formålet klart: At hensigten ikke var kritik, men generering og eksplicitering af viden 

om forhold, som kan være vanskelige at tematisere. Dette som en forberedelse på en mere 

undersøgende og udspørgende tilgang til deres planlægningsmæssige valg og refleksioner, end de 

oplevede i de forudgående deskriptive interview, hvor de også medvirkede. Undersøgelsesmetoden 

havde som formål at give mig adgang til lærernes praktiske argumentation og derigennem til den 

didaktiske intentionalitet under den forudsætning, at deres begrundelser, belæg og hjemmel kunne 

bidrage med viden om deres opmærksomhed og hensigter i planlægningsarbejdet, og at 

konklusionen på deres argumenter i form af deres planlægningsvalg ville formidle viden om deres 

intention i handling41.  

Observation og nærstudie af to læreres fælles planlægning 

De to lærere fra Andenskolen, som lod mig observere deres samarbejde, planlagde stort set alt 

danskundervisning sammen på et ugentligt møde à to timer. Jeg deltog observerende 13 gange i alt 

fra august 2014 til juni 2015. En af lærerne gik på orlov 1. dec., og en anden overtog hendes plads. 

Jeg fik lov at fortsætte observationerne, hvilket betyder, at jeg har observeret samarbejdet i to 

forskellige par med én gennemgående deltager. Som studieobjekt er observationerne kendetegnet 

af enkelthed (i den sociale situation med blot to deltagere), tilgængelighed og hyppighed (Spradley, 

1980), hvilket potentielt kan understøtte undersøgelsens ideografiske ambition. Interaktionen 

mellem mig og lærerne var en anden end i de mere formaliserede interview. Jeg var i lærernes rum 

med mulighed for at samtale med dem og iagttage dem samtale der (Hastrup, 2010, i Brinkmann 

og Tanggaard, 2010). Med (Kristiansen & Krogstrup, 1999, s. 7) var der tale om ”... en forholdsvis 

intens social interaktion mellem forskeren og de subjekter, han eller hun studerer i subjekternes 

eget sociale miljø.” Jeg var deltagende i varierende grad. Det var en ret klar præmis, at jeg indtog 

en ’passivt deltagende’ rolle, og at de fik noget fra hånden. Men efterhånden som vi lærte hinanden 

at kende, blev jeg ind imellem en del af samtalen og var ’moderat deltagende’ (Spradley, 1980). 

                                                           
41 Ifølge Fenstermacher & Richardson (1993, s. 107) er der i filosofien en kontrovers om, hvorvidt handlingen eller 

intentionen for handling udgør konklusionen på et praktisk argument. Som en følge af min analytiske sondring mellem 

intention forud for og i handling betragter jeg intentionen i handling i som konklusionen på argumentationen. 



Didaktisk intentionalitet 
 

94 
 

Observationerne blev inspireret af (Rønn, 2006) fastholdt i et meget åbent skema (se bilag 17) med 

en bred kolonne til registreringer og en smallere til påtrængende fortolkende tanker under selve 

observationerne. (Til brug for analysen påsatte jeg siden endnu en kolonne til højre.) Opdelingen 

afspejler den fænomenologiske hermeneutik, derved at den brede kolonne til venstre repræsenterer 

et forsøg på at tøjle indflydelsen af min forforståelse og holde en beskrivende ’state of mind’ 

(epoché) adskilt fra de fortolkende tanker, der trængte sig på undervejs (hermeneutisk forståelse). I 

overensstemmelse med Ritchie m.fl. (2014, s. 260) indbefatter mine observationsnoter dermed 

detailed descriptions om, hvad der foregår, gøres og siges med såvel et kontekstualiserende som et 

beskrivende sigte. I kolonnen til højre fremgår analytic notes om de påtrængende 

fortolkningsidéer og i enkelte tilfælde subjective reflections, som indeholder min oplevelse. 

Adskillelsen af beskrivende fra analytiske noter repræsenterer ikke en ambition om neutral 

etnografisk beskrivelse, men en refleksiv bestræbelse. Jeg betragter observationerne som en 

fænomenologisk hermeneutisk forskningspraksis, hvor mit forudfattede blik er medkonstituerende 

(jf. også udviklingen i etnografien i Pedersen m.fl., 2012). På denne baggrund var det hensigten at 

observere med en ’åben’ tilgang, ustruktureret, med kronologiske noter, men bevidst orienteret af 

formålet om at generere empirisk viden om dominerende opmærksomhedsfelter og hensigter i 

forbindelse med lærernes planlægningsmæssige valg. 
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Overblik og illustration af undersøgelsen 

Nedenfor fremgår en forenklet illustration af positioner, perspektiver, elementer og sammenhænge 

mellem ovennævnte videnskabsteoretiske position, metodologiske dispositioner og metodiske greb.  

 

Figur 6: Overblik over den empiriske undersøgelse 
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Kap. 4: Dataanalysestrategi  

Ovenfor er processen skitseret, hvor jeg via de nævnte metoder har arbejdet med at generere data i 

en bevægelse mellem beskrivende arbejde og refleksive, fortolkende processer. Denne bevægelse 

videreføres i mit analytiske arbejde med empirien mellem data- og begrebsstyrede analysemetoder, 

hvor jeg har oparbejdet en fortolkning igennem tre delanalyser af de deskriptive interview, de 

argumentative ditto og mine kontinuerlige deltagerobservationer. Disse beskrives i det følgende i 

den rækkefølge, som de er foretaget i − for at synliggøre, når erkendelser fra forrige trin har 

influeret på de næste. Forud for den trinvise beskrivelse af strategierne giver jeg et overblik over 

analysestrategiernes teoretiske kilder, placerer dem på kontinuet mellem en beskrivende, 

datadrevet tilgang og en forklarende, begrebsstyret og indfører i de trianguleringsmuligheder, den 

treledddede analysestrategi indebærer.  

Udgangspunktet er analysens formål: at den skal give svar på, hvad der kendetegner lærernes 

didaktiske intentionalitet, og hvori den består, via viden om bevidsthedsindholdet i form af 

lærernes empiriske opmærksomhedsfelter, hensigts- og planlægningsaspekter og sammenhængene 

mellem disse. 

 

Min strategi til analyse af data udtrykker en bestræbelse på kompatibilitet med ovenstående 

fænomenologisk-hermeneutiske metodologiske og metodiske dispositioner samt 

kundskabsambitionen om at generere viden om lærernes didaktiske intentionalitet med et særligt 

blik for betydningen af ekstern accountability og med udviklingen af begrebet for øje. 

Analyseprocessen afspejler et multimetodisk design, derved at flere tilgange er repræsenteret, at 

disse er vinklet, ændret og anvendt på forskellig vis og i forening med andre tilgange, så de er gjort 

så sensitive som muligt i forhold til mit genstandsfelt og min empiri. Samlet set er mine analytiske 

greb hybridiseringer af: 

- IPA´s seks analyse’steps’ (Smtih et al., 2009, kap. 5), der i udgangspunktet sigter mod 

detaljeret ideografisk undersøgelse af subjekters livsverden og deres meningstilskrivelse til 

deres oplevelser.  

- De seks trin for ’Tematisk analyse’ ved Braun & Clarke (2006), der ifølge forfatterne er en 

teoretisk uafhængig og fleksibel analyse- og ‘mapping’-metode, som kan anvendes på 

forskellig vis inden for et bredt teoretisk felt og i forbindelse med de fleste kvalitative 

datatyper.  

- Strandlers trefasede model (Strandler, 2015), som ikke er helt så teknisk anvisende som de 

forrige, men implicerer såvel empatisk forståelse og distanceret forklaring i analysen. 
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- Kvales generelle og overordnede metodiske anvisninger til analyse af kvalitative interview 

(Kvale, 1997), særligt via begreberne om meningskondensering, -kategorisering og 

fortolkning. 

- Saldanas introduktion til kodning og kodningsprocedurer, der udgør et pragmatisk redskab 

til analyse af kvalitative data (Saldaña, 2016). 

- Anvendelse af en ‘Framework-matrice’ (Ritchie, Lewis, Nicholls, & Ormston, 2014), der via 

indeksering og sortering kan bidrage til håndtering af data i en hermeneutisk analyse.  

- Fenstermacher og Richardssons (1993) analyse af lærernes praktiske argumentation 

foranlediget af de argumentative interview og operationaliseret vha. Toulmins begreber 

påstand, belæg og hjemmel (jf. Kansanen m.fl., 2000 og Larsen, 2015). 

 

Analytiske iagttagelser og fortolkninger er foregået igennem hele processen som baggrund for 

meningsdannelser og dispositioner, der må ses i sammenhæng med analysen som en del af en 

fortløbende rekursiv proces. Denne proces stivner uundgåeligt i en fremstilling som denne, der kun 

vanskeligt kan afspejle de komplekse processer. Ikke desto mindre har jeg af formidlingsmæssige 

hensyn i de to følgende underafsnit bestræbt mig på at formidle et overblik over 

analyseprocesserne udspændt på et kontinuum og illustreret med en triangulering af de tre 

delanalyser.  

Mellem data- og begrebsdrevet analyse 

At jeg arbejder fænomenologisk-hermeneutisk indebærer fortolkende processer mellem del og 

helhed, mellem kendt og ukendt, forforståelse og empiri. I de forskellige analyser veksler det, hvad 

der er delen og helheden, og hvordan jeg jf. den refleksive ambition håndterer betydningen af det 

kendte, min forforståelse. Strategien for mine analyser er, at de skal videreføre udstrækningen af 

den fænomenologiske og hermeneutiske inspiration, repræsentere de metodologiske dispositioner 

og de metodiske operationaliseringer på omtalte kontinuum ved en tilsvarende bredde og 

bevægelse mellem data- og begrebsdrevet analyse (For denne begrebsbrug, se fx Brinkmann & 

Tanggaard, 2010 og Braun & Clarke, 2006). Dette udmønter sig i to overordnede analytiske greb, 

som jeg benævner tematisering og kategorisering. Nedenfor er disse greb indsat som poler på et 

dataanalytisk kontinuum, og det illustreres, hvor de tre delanalyser placerer sig.42  

  

                                                           
42 Illustrationen indikerer, at den datadrevne delanalyse 1 er ’mere fænomenologisk’ end de andre, jf. anvendelse af 
fænomenologiske analysemetoder og -greb. Som det vil fremgå, er også hver delanalyse udspændt mellem de øvrige 
kontinuas poler. 
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Figur 7: dataanalytisk kontinuum: 

 

Tematisering repræsenterer det datadrevne yderpunkt på kontinuet (se fx Smith m.fl., 2009; 

Kvale, 1997; Spinelli og Giorgi i Brinkmann & Tanggaard, 2010; Braun & Clarke, 2006). Hensigten 

er, at fænomenet får fremtræde ved en tilstræbt epoché, når min forforståelse forsøges ’indskudt i 

en parentes’, og min tilgang til data er åben og indlevende under umiddelbare gennemlytninger og 

-læsninger af data fastholdt i beskrivelser, kondenseringer og noter vedrørende deltagernes 

tilkendegivelser om, hvad og hvordan fænomenerne fremtræder for dem. Her er den 

hermeneutiske cirkelbevægelse mellem del og helhed en bevægelse mellem et udsagn og det 

samlede interview, som danner baggrund for ad induktiv vej at etablere temaer: nogle abstrakte 

konstruktioner i form af meningsenheder, som hovedsageligt har et datadrevet udgangspunkt, og 

hvor formålet er at tematisere ”… without trying to fit it into a preexisting coding frame…” (Braun 

& Clarke, 2006, s. 83). I det tematiserende arbejde udsættes indflydelsen fra mig som forsker 

længst muligt, og først i den abstraktion, som bestemmelsen af temaerne repræsenterer, bliver min 

stemme tydelig. Dermed bliver selve den tematiserende proces også en bevægelse fra det 

datadrevne mod det begrebslige.43 

Kategorisering repræsenterer min hermeneutiske position, som ligger til grund for det 

begrebsdrevne yderpunkt på kontinuet, der modsiger forestillingen om, at temaer findes i data og 

kan drives ud deraf: ”… be misinterpreted to mean that themes ’reside’ in the data, and if we just 

                                                           
43 Min tematiserende tilgang har lighedspunkter med Grounded Theory (GT), som den udfoldes teoretisk og med dens 
hjørnesten analytisk induktion: ”I analytisk induktion kombineres den induktive proces med den deduktive. Det 
foregår som regel på den måde, at man tager udgangspunkt i data. Herfra arbejdes induktivt: Hvad indeholder data? 
Hvad viser de? Men typisk arbejdes samtidigt deduktivt, idet der ledes efter bestemte forhold i teksten” (Boolsen i 
Brinkmann & Tanggaard, 2010, s. 208). Ligheden mellem min fremgangsmåde og GT gælder særligt metodikken, som 
den udlægges af Strauss og Corbin, og i mindre grad Glasers kompromisløshed og ”… insisteren på, at der eksisterer en 
særlig feltautenticitet, som forskeren er forpligtet på at fange” (Madsen, 2003, s. 82). Strauss og Corbins mere 
pragmatisk holdning til det grundprincip, at teori kan udvikles fra forskerens vekselvirkning med datametodikken, 
harmonerer bedre med min hermeneutiske podning på fænomenologien, der indebærer en mindre ’ren’ naturalistisk 
relation mellem studieobjektet og forskeren (Madsen, 2003, s. 98). GT i praksis indebærer et væld af kodeprocedurer, 
som sætter en struktur og ramme for analysen, og som det fremgår af analysestrategien for delanalyse 1, indebærer 
min fremgangsmåde ikke dem alle. Det, der i GT omtales som åben kodning og aksial kodning, kan dog overordnet 
sammenlignes med det, jeg omtaler som henholdsvis tematisering og kategorisering. 
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look hard enough they will ’emerge’ (…). If themes ’reside’ anywhere, they reside in our heads from 

our thinking about our data and creating links as we understand them” (Braun & Clarke, 2006, s. 

80). Udgangspunktet for kategoriseringen som analytisk greb er min forforståelse og mine 

begrebsdannelser, som den hermeneutiske cirkelbevægelse udfolder sig mellem. Tilgangen har et 

mere deduktivt og hypotesetestende præg, når data kategoriseres og forstås igennem 

prædefinerede begreber fra min teoretisk oparbejdede forforståelse. Grebet er inspireret af Kvales 

’meningskategorisering’ (Kvale, 1997, s. 190), men udmøntes ikke som optælling af, om de 

formulerede kategorier forekommer eller ej. Data kategoriseres under de prædefinerede kategorier 

ved hjælp af Framework matricen (Ritchie m.fl., 2014), hvorefter disse søges forstået og 

syntetiseret i en abduktiv bevægelse mellem data og forforståelse. 

Nuanceringen af intentionaliteten med såvel en refleksiv som et prærefleksiv dimension har 

konsekvenser for den analytiske tilgang, der ikke blot må bevæge sig på et kontinuum mellem en 

data- og en begrebsdrevet tilgang. Men også må finde sted i en bevægelse mellem et semantisk 

fokus og en orientering mod det latente. De prærefleksive aspekter kan kun identificeres på det 

semantiske niveau, når de bevidstgøres, men derudover også eftersøges i latent form begrundet i 

mine formodninger om prærefleksive opmærksomhedsfelter og hensigtsaspekter, hvorfor 

identifikationen nødvendigvis tager afsæt fra mine forhåndsantagelser og dermed får særlig 

opmærksomhed i de kategoriserende processer i delanalyse 2 og 3, der tager dette udgangspunkt: 

“… a thematic analysis at the latent level goes beyond the semantic content of the data, and starts to 

identify or examine the underlying ideas, assumptions and conceptualizations − and ideologies − 

that are theorized as shaping or informing the semantic content of the data” (Braun & Clarke, 

2006, s. 84).  

Tematiseringen og kategoriseringen udmøntes, som det vil fremgå i det følgende, forskelligt i 

delanalyserne og går efterhånden mod den syntetisering og fortolkning, som arbejdet sigter mod.  

Triangulering 

Mit metodiske og analytiske design afspejler genstandsfeltets kompleksitet og søger at gøre det 

tilgængeligt via en tilsvarende kompleksitet i en forskningsproces kendetegnet af gensidigt 

påvirkelige, interdependente og rekursive bevægelser. Nærværende beskrivelse søger at synliggøre 

og systematisere denne kompleksitet, som via de forskellige metoder, data og analysestrategier 

også bidrager til at validere undersøgelsen via forskellige former for triangulering, som kan 

medvirke til at reducere bias og indflydelsen fra uhensigtsmæssige mekanismer i de forskellige 

typer af dataproduktion.  

Dette via data source triangulation (Denzin i Stake, 1995), hvor forskellige datakilder trianguleres 

med henblik på at tage højde for, i hvilken grad genstandsfeltet fremstår på samme vis under 
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forskellige omstændigheder, dvs., i hvilken grad didaktisk intentionalitet er identisk på forskellige 

skoler, blandt forskellige lærere. Men der er også tale om methodological triangulation, når jeg 

anvender forskellige metoder til at undersøge det samme for at kunne imødegå indflydelsen fra 

eksterne faktorer: “With multiple approaches within a single study, we are likely to illuminate or 

nullify some extraneous influences” (Stake, 1995, s. 114). Endelig er der tale om theory 

triangulation i den udstrækning, at jeg anvender forskellige teoretiske perspektiver og 

begrebsdannelser i analysen mhp. en nuanceret genstandsbestemmelse (Stake, 1995, s. 113). 

 

 Figur 8: Triangulering af data                                                                                                                                                         

Trianguleringen er fremstillet i modellen 

nedenfor, hvor de lysegrå rektangler 

repræsenterer de sonderende feltstudier, 

teksten med sorte typer de primære data 

og pilene muligheden for triangulering.  

Modellen illustrerer først og fremmest 

trianguleringen i den datagenererende 

proces, hvor data produceres gennem de to 

typer interview og de kontinuerlige 

observationer af to læreres 

planlægningssamarbejde, mens de sonderende kontekstuelle studier bidrager som forståelses- og 

referencebaggrund.  

Men jeg triangulerer også både datakilder og metoder i den analytiske proces, hvor de forskellige 

typer empiri fra de to forskellige institutioner med forskellige lærere muliggør nuancer i den 

didaktiske intentionalitets fremtræden, og hvor de tre delanalyser repræsenterer såvel beskrivende, 

forstående og forklarende veje til etableringen af den fortolkning, analysen sigter mod. Dette 

illustreres af modellen nedenfor og uddybes i omtalen af de tre delanalyser i det efterfølgende. 
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Figur 9: De tre delanalyser 

I fænomenologisk-hermeneutisk perspektiv er det tvivlsomt, om det er fænomenet, der 

trianguleres – om det er samme fænomen, der træder frem for lærerne i den ene og i den anden 

type interview og i deres fælles planlægning − og for mig i de forskellige analyser af data. Den 

fænomenologiske perspektivisme, Heideggers Dasein og Gadamers betoning af horisonten 

udfordrer tanken. De deskriptive interview vil indeholde beskrivelser af intentioner og 

opmærksomhedsfelter forskellige fra det, der er tilfældet i de argumentative interview, som er 

influeret af fremsendte refleksionsnotater og planer og den kontekst, dette interview foretages i. 

Observationerne vil være illustrative for intentionaliteten, som den samskabes med en bestemt 

kollega i den bestemte situation i samarbejdet om et bestemt undervisningsforløb. (Triangulering 

af samme fænomen vil muligvis kunne hævdes i de tilfælde, hvor samtalen under de argumentative 

interview vedrører samme fænomen, som er beskrevet i det fremsendte refleksionsnotat, og som 

jeg derudover har observeret planlægningen af). I stedet er det i min fortolkning fænomenet, som 

det fremtræder for mig, der trianguleres. I den forstand er trianguleringen mellem deskriptive 

interview, argumentative interview og deltagende observationer hermeneutisk. Dermed mener jeg, 

at de tre forskellige metoder gør det muligt for min kontinuerligt tilblivende (for)forståelse og 

fremstilling af didaktisk intentionalitet at blive konstrueret ved hjælp af viden og forståelse fra de 

forskellige typer data, og at viden fra anvendelsen af én metode potentielt ændrer min forforståelse 

og grundlaget for at se på fænomenet med en anden metodisk tilgang. Det er altså min fortolkning 

af lærernes fortolkning af fænomenet, didaktisk intentionalitet, der trianguleres − men under den 

forudsætning, at mine fortolkninger ikke umiddelbart kan sammenstilles, fordi de ikke er blevet til 

under samme omstændigheder. I den forstand bliver trianguleringen mere en mulighed for 
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forskellige fremstillinger og alternative fortolkninger end for en essentialistisk bestemmelse af 

fænomenet didaktisk intentionalitet (Stake, 1995). 

Sammenhænge mellem genstand og analyse 

Omtalte pendulering mellem datadrevne og begrebsdrevne tilgange, forskellige former for 

triangulering og opstillingen af de tre delanalyser er affødt af min undersøgelses formål: den 

empiriske bestemmelse af lærernes didaktiske intentionalitet. I forlængelse heraf bidrager mine 

bevægelser på kontinuet mellem data- og begrebsdrevne tilgange derved, at et datadrevet, induktivt 

analyseblik er nødvendigt for, at lærernes rettethed og orientering i planlægningsarbejdet − deres 

didaktiske opmærksomhed og hensigter − kan fremtræde. I erkendelsen heraf kan jeg ikke gå 

begrebsdrevet, deduktivt frem, fordi mine forhåndsantagelser om lærerens opmærksomhed 

rimeligvis ikke er fyldestgørende eller tilstrækkeligt sensitive. Men omvendt bidrager et 

forhåndsorienteret blik (som i delanalyse 2 og 3) med at afgrænse og indfange opmærksomheden 

som didaktisk, når mine antagelser om, hvori denne består, omsættes i en begrebsdrevet analyse af 

lærernes argumentation og ræsonnement i didaktisk planlægning.  

Flerheden og forskelligheden af såvel lærere og skoler samt af metoderne og mine teoretiske 

perspektiver varierer fremtrædelsesmulighederne for den didaktiske intentionalitet. De forskellige 

trianguleringsmuligheder bidrager derigennem til empirisk videnskabelse om min genstand. 

Metoderne og de frembragte data bidrager med hver deres potentiale i forhold til undersøgelsens 

formål og genstand. Men det gør triangulering af analysemetoderne også. Hvordan dette 

operationaliseres fremgår af nedenstående udfoldelse af de tre delanalyser, som først gennemgås 

ganske kort. 

Delanalyse 1 og den datadrevne tematisering har særligt potentiale til at kaste lys over, hvad der 

for lærerne fremtræder som det, de orienterer deres opmærksomhed mod og har til hensigt med 

det didaktiske planlægningsarbejde, og hvordan elementer af den eksterne accountability 

præsenterer sig for dem. Denne analyse åbner for en bredde og for nye og overraskende aspekter af 

den didaktiske intentionalitets opmærksomhedsfelter hos lærerne i kraft af den ’empatiske’ (Smith 

m.fl., 2009, s. 106) eller ’bevidst naive’ (Kvale, 1997, s. 64) tilgang, hvor jeg søger at se bort fra 

forhåndsdefinerede strukturer og begreber i mødet med data. Her fremdrives koder, kategorier og 

temaer induktivt, som er beskrivende for, hvad lærerne har opmærksomheden rettet af og mod. 

Delanalysen bidrager med viden om lærernes opmærksomhedsfelter, mens deres hensigter 

hovedsageligt identificeres, når de italesættes som sådanne. Analysen vedrører den mest 

omfangsrige del af den samlede empiri; de 14 deskriptive interviews, og den åbne tilgang resulterer 

i en mængde interessante fund og tematikker, der dels fastholdes og indgår som egentlige fund i 

formidlingen af den samlede analyse og dels informerer de to efterfølgende analyser. Den første 
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delanalyse åbner feltet, og det gør den ved hjælp af analysestrategiske redskaber, hvoraf flere går 

igen i de efterfølgende analyser, om end de der er indsat i en anden ramme med en anden vinkel. 

Derfor udfoldes kilderne til analyserne mest indgående i omtalen af den første delanalyse.  

Delanalyse 2 er ikke mindre vigtig end den foregående, selvom den baserer sig på et mindre 

datamateriale i form af de fire argumentative (gen)interviews. Igennem den begrebsdrevne, mere 

’mistænksomme’ hermeneutiske analyse og argumentationsanalyse af lærernes begrundelser for 

deres didaktiske planlægningsvalg bliver det muligt at oparbejde viden om, hvilke og hvorvidt de 

forskellige didaktiske kategorier og elementer rent faktisk udgør betingelsesmomenter, 

begrundelsesmomenter, dvs. opmærksomhedsfelter eller hensigtsaspekter bag lærernes 

beslutninger. Min forforståelse, mine begreber og min sprogliggørelse bliver i højere grad 

rammesættende for fremstillingen af fænomenet. Analysen af lærernes belæg og hjemmel og dens 

iboende triangulering af datakilder og metoder (via lærernes fremsendte planer, deres skriftlige 

refleksioner herover og deres mundtlige fremstilling heraf under interviewet) gør, at jeg kan 

komme dybt og tæt på med mine fortolkninger og forklaringer af sammenhænge mellem 

opmærksomhedsfelter, hensigter og beslutninger − og fremanalysere åbninger til det prærefleksive 

niveau. 

Delanalyse 3 indbefatter en tematiserende og en kategoriserende bevægelse i analysen af mine 

kontinuerlige observationer af to læreres planlægningssamarbejde (13 planlægningsmøder). 

Analysen supplerer de øvrige to analyser med en trianguleringsmulighed via dens blik for, hvad 

lærerne rent faktisk vælger, planlægger, og hvad de siger i forbindelse hermed. Observationerne 

formidler en ikke-diskursiv og direkte adgang til situationen, hvor de didaktiske valg tages, og gør 

det, som de eneste data, muligt at oparbejde viden om lærernes didaktiske intentioner i handling. 

Men til de øvrige aspekter af den didaktiske intentionalitet, og til videnskabelse om lærernes 

hensigter, er de mindre anvendelige.  
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Delanalyse 1: De deskriptive interview 

Denne delanalyse er den ’mest’ fænomenologiske af mine analyser i kraft af dens deskriptive 

element og fokus på fænomenets fremtræden lige fra interview til fremskrivning af de centrale 

temaer. 

 

Tematiserende dataanalysestrategi 

Denne delanalyse gennemføres via syv faser, som uddybes i en skematisk opstilling, efter at jeg i 

det følgende har begrundet, hvorfor og hvordan jeg har sammenstykket analysestrategien. Som 

anført i afsnittet om mit valg af deskriptive interview som metode er disse gennemført med 14 

forskellige lærere på to skoler med forskellig alder, erfaring, køn, fag og arbejdsopgaver med 

henblik på at sikre varians og mindske risikoen for bias (Se beskrivelse af skole og informanter i 

kap. 3 og desuden den korte informantbeskrivelse øverst til højre på hvert transskriberede og 

kodede interview, Bilag 18).  

At analysen af lærernes opmærksomhed placerer sig tættest på den beskrivende og datadrevne pol 

på kontinuet skyldes, at fænomenet kun vanskeligt lader sig bestemme på andre måder end ved at 

undersøge, hvad der fremtræder for lærerne! Konsekvensen er den tilstræbte epoché, at jeg går til 

data med åbenhed og ikke lader mig styre af sandhedsværdien i deltagerens udsagn, men møder 

dette ’bevidst naivt’ (Kvale, 1997, s. 64) med en parentes om min indsigt i videnskabelige teorier og 

begreber, synspunkter og erfaringer (Ashworth, 1996, i Finlay 2009). Det indebærer, at jeg ikke i 

det tematiserende og kodende arbejde indbringer mine forhåndsbestemmelser af begrebet om 

didaktisk intentionalitet eller af underbegreberne om didaktisk opmærksomhed og hensigt forud 

for og i handling på refleksivt og prærefleksivt niveau.44  

Udviklingen af strategien har taget afsæt i IPA, der placerer sig på et metodologisk niveau og 

udstikker en tilgang til data, som dog er operationaliseret i nogle ’steps’ (Pietkiewicks & Smith, 

2012; Smith m.fl., 2009, s. kap. 5). Disse har jeg ikke fulgt slavisk, men suppleret og forsøgt at 

præcisere og konkretisere ved hjælp af Braun & Clarkes (B&C) tematiske analyse (2006), Saldañas 

                                                           
44 Dette til trods for den gendrivelse, der konstant må gentages: at kondenseringen og tematiseringen af data kun er 
mulig qua min forforståelse, og at denne til gengæld omskabes kontinuerligt i mødet med data. 
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introduktion til koder og kodning (2016, s. 1-43) samt Framework-matrice-tilgangen ved Ritchie 

m.fl., 2014, der bidrager med et værktøj til konkret at håndtere den sidste analysefase. Tilføjelserne 

og ændringerne udfoldes og begrundes i den skematiske opstilling nedenfor og desuden på bilag 5, 

som repræsenterer en synoptisk sammenstilling af faserne i IPA, B&C og Saldaña og Ritchie m.fl.45 

Disse inspirationskilder præsenteres desuden kort i det følgende som begrundelse for den senere 

anvendelse af dem, også i de øvrige delanalyser.  

IPA som forskningsmetodisk tilgang forpligter sig på dybe ideografiske og partikulære analyser af, 

hvordan et fænomen opleves og forstås af bestemte mennesker i en bestemt kontekst med en 

omfattende detaljerigdom til følge. Det er en tilgang med en ideografisk komponent, som er meget 

omfattende og tidskrævende, og som derfor anbefales til maksimalt seks cases og med tre cases 

som det optimale antal (Smith m.fl., 2009, s. 106). I tilfælde som mit med flere cases skriver Smith 

m.fl. (2009, s. 106), at analysen af hver case ikke kan være så detaljeret, og at fokus må lægges på 

de gennemgående emergerende temaer i det samlede materiale. Inspirationen fra B&C, Saldaña og 

Richie m.fl. hjælper mig til at kunne håndtere en systematisk fremgangsmåde i dette arbejde. Disse 

inspirationskilder er alle at betragte som redskaber eller teknikker, der kan bruges i meget 

forskellige forsknings- og analysedesign, og også i dette tilfælde er bevæggrundene for at indbringe 

dem pragmatiske.  

Braun & Clarke (2006) anviser en ret fleksibel tematiserende proces i form af en teknik, der kan 

anvendes uafhængigt af epistemologisk position: ”… thematic analysis is not wedded to any pre-

existing theoretical framework, and therefore it can be used within different theoretical 

frameworks…” (B&C, 2006, s. 81). Den tematiske analyses karakter af teknik eller værktøj46 anviser 

specifikationer for temabegrebet, seks faser fra læsning over kodning til tematisering af data og 

mindmapping som en egnet måde at strukturere temaerne på (B&C, 2006, Table 1, s. 87). Vejen fra 

rådata til organisering af det tematiserede (kodede) materiale er dog ret kort, hvorved forskeren, i 

forhold til min ambition om at arbejde datadrevet, kommer for hurtigt på banen med en af ham 

betinget systematisering af materialet. 

Saldañas kodning af kvalitative data er heller ikke hæftet op på et bestemt teorigrundlag. Han 

indtager en pragmatisk position og er åben for at vælge det rette redskab blandt eklektiske 

undersøgelsesmetoder til det rette job (Saldaña, 2016, s. 3). Og således anskuer jeg også hans 

                                                           
45 Efter Lund (2012), der laver en sammenstilling af IPA (Smith et al., 2009) og tematisk analyse (Braun & Clarke, 2006), 
men suppleret med Saldañas introduktion til kodning, analyseprocessen i Framework-matrice-tilgangen af Richie m.fl. 
(2014), samt kort om formål og teorigrundlag. Som det fremgår af bilaget, er der klare sammenfald trods forskellige 
formål, referencerammer, terminologier, detaljeringsgrader og måder at håndtere og strukturere data på. 
46 De hævder selv, at det er en metode i sin egen ret, men det mener jeg er diskutabelt uden epistemologisk 
fundament. 
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anvisninger, der kan bidrage til mit forehavende om at udskyde indflydelsen af min fortolkning og 

begrebsliggørelse. Han skitserer en manual og er mere konkret anvisende end IPA’s tilgang, som 

slet ikke opererer med kodning på anden måde end udvikling af emergerende temaer fra data.  

Richie m.fl. er eksponenter for noget, de selv har svært ved at placere mellem en Framework 

approach og et data management instrument (Ritchie m.fl., 2014, s. 21), men som de anbefaler 

som en pragmatisk tilgang til forskning, hvor det primære er, om redskabet passer til opgaven. Jeg 

anvender først og fremmest deres matricemodel i sidstnævnte betydning som en måde at håndtere 

data på. Men deler desuden i denne tematiserende analyse deres bestræbelse på data-nærhed og 

inklusion af alle de temaer, der viser sig i materialet, og som har med undersøgelsens formål at 

gøre, når de hævder “…a strong requirement for interpretation to be heavily grounded in and 

supported by the data. As far as possible, we aim to map the full range of opinions and experiences 

of participants, based initially on their own accounts” (Ritchie m.fl., 2014, s. 22). Et helt 

grundlæggende ærinde er her, at min udlægning er i overensstemmelse med data, og at min 

fremstilling er ’rimelig’ og yder deltagerne retfærdighed (se også autenticitetsreglen og 

korrespondenskriteriet i Dahler-Larsen, 2002). Derudover er det afgørende i analysen at give plads 

og stemme til alle de temaer, som den datadrevne tilgang fremdriver, også mere eksotiske eller 

overraskende fund, fordi ambitionen er viden om, hvordan og mod hvad lærerne orienterer sig i 

det planlæggende arbejde (se inklusionsreglen i Dahler-Larsen, 2002). Richie m.fl. deler 

analyseprocessen op i en deskriptiv og en fortolkende analyseproces. I delanalyse 1 blev kun den 

deskriptive del udført og derigennem nogle ’førsteordens-kategorier’, der repræsenterer en 

systematiseret gengivelse af centrale temaer i lærernes fremstillinger i de deskriptive interviews. 

Den fortolkende analyse, hvor de datagenererede temaer bringes i møde med og forstås teoretisk, 

er af formidlingsmæssige hensyn henvist til kapitel x, hvor der præsenteres en samlet fortolkning af 

de tre delanalyser.  

Allerede i de tidlige analysefaser, hvor jeg ’indlader mig med data’, kondenserer, koder og 

kategoriserer, er det dog uundgåeligt, men også nødvendigt, at lade sit blik orientere af noget − for 

hvilke af alle de ytringer og betydningsdannelser skal have opmærksomhed og tillægges betydning? 

Mine valg er bevidst orienteret af min interesse i lærernes didaktiske intentioner, deres villen i det 

didaktiske planlægningsarbejde og herunder deres intentionelle opmærksomhed. Jeg lader mig 

altså orientere af det, der er undersøgelsens drivkraft og formål, og herunder også spørgsmålet om 

intentionernes sammenhæng med accountability i uddannelsessystemet. 

Nedenfor følger en skematisk opstilling med trinvise forklaringer og begrundelser for min 

dataanalysestrategi, men forinden eksemplificeres de transskriberede, kondenserede og kodede 

interview med starten fra interviewet med ’Jesper’. Derefter er indsat en mindmap som illustration 
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af kategoriseringsprocessen for samme interview. Eksemplet viser fase 1-4 i analysestrategien. Den 

første kolonne indeholder transskriberede data, den næste er forbeholdt mine indledende noter i 

form af meningskondensering, sproglige iagttagelser og konceptuelle kommentarer. Den tredje 

medtager de datadrevne, deskriptive koder. Derudover henviser den farvede markering til særligt 

interessante formuleringer/citater til senere brug. Som det fremgår øverst, er der i starten af hvert 

transskriberet interview lavet plads til noter og observationer fra selve interviewsituationen og til 

informative oplysninger om den pågældende deltager.  

De øvrige 13 interviews er transskriberet, organiseret, lavet noter til og kodet på samme vis. Jeg har 

valgt at vedlægge samtlige interview som bilag (bilag 18), fordi mit noteapparat og kodningen 

udgør væsentlige aspekter af min analyse. 

 

Figur 10: Eksempel på transskriberet, kommenteret, kondenseret og kodet deskriptivt interview. 

 

Nedenfor er indsat en mindmap, der i første ’led’ illustrerer de i interviewet fremdrevne kategorier. 

Andet, tredje og fjerde led repræsenterer mere og mere datanært etablerede kategorier og koder. 

(Se fx kategorien: ’Det, der fungerer’, eller ’Læreren som performer’ og sammenhold med 

interviewuddraget ovenfor.) De indsatte pile eksemplificerer kategorier, der kunne have stået flere 
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steder, mens de indsatte hvide kommentarbokse illustrerer påtrængende tanker hos mig i 

kategoriseringsprocessen. 

Figur 11: Eksempel på kategorisering af interview via mindmap (De øvrige fremgår af bilag 11):  
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Dataanalysestrategi − tematiserende analyse af de deskriptive interview 

 

Faser Forklaring og begrundelser 

1 
Interview og 

transskription 

Interviewene blev gennemført med en diktafon i et møderum på skolen med afsæt i 

interviewguiden. Ofte blev denne ikke fulgt, men retningsgav interviewet og hjalp mig til 

vedblivende at opfordre til beskrivelse af planlægningspraksis. Undervejs tog jeg noter, som 

bidrog til interviewets dynamik, og som sammen med noter gjort lige efter interviewet var 

med til at orientere min første gennemlæsning (kondensat fremgår øverst på bilagene). 

Transskriptionen og organiseringen af data er blevet foretaget af studentermedhjælpere i 

den form, som fremgår af eksemplet. Forud for transskriptionen fremsendte jeg et eksempel 

udarbejdet på baggrund af erfaringer med mine pilotinterview, og medhjælperen blev 

informeret om, at det vigtigste var klarhed om, hvem der siger hvad, at ytringerne blev 

gengivet korrekt, og at pauseringer, rømmen m.m. skulle medtages, når hun vurderede disse 

som betydningsfulde for samtalen. Dette valg skyldtes, at meningsindholdet og ikke det 

sproglige udtryk var mit primære studieobjekt.  

Såvel interviewguide som selve interviewet er i hermeneutisk forstand aspekter af analysen 

(Kvale, 1997, kap. 11), men denne analysestrategi søger at minimere betydningen heraf i 

disse tidlige faser.  

2 
At indlade mig 

med data 

Hvert interview 

gennemlyttes og -

læses synkront.  

Hvert interview blev gennemlyttet samtidig med en første gennemlæsning forud for mine 

’indledende’ noter i fase 3. Jeg noterede ingenting, men dannede mig et helhedsindtryk som 

første skridt i en afklaring af materialet og som baggrund for næste fase. 

Fasen er inspireret af Braun & Clarkes (2006) fase 1 og overensstemmende med Smith m.fl. 

(2009), trin 1, bortset fra forslagene om noter og overstregninger, som jeg udskød til fase tre, 

fordi jeg under gennemlytningen var optaget af at lytte, forstå − og i meningsforstyrrende 

tilfælde at rette transskriberingen, som i enkelte tilfælde var mangelfuld. 

3 
Afklarende, 

indledende og 

kondenserende 

noter 

Interviewet læses 

igennem og jeg  

1: Kondenserer 

meningsindholdet 

2: Noterer, hvad 

der vækker 

opmærksomhed 

og fremtræder 

betydningsfuldt  

(jf. eksempel på 

figur 10 ovenfor) 

Fasen inkarnerer min bestræbelse på epoché og på at lade fænomenets, den didaktiske 

intentionalitet, fremtræden være rettesnor i et deskriptivt forehavende. Jeg havde 

oprindeligt en intention om at notere frit og fleksibelt, hvad der ’kom til mig’, et 

fænomenologisk inspireret forsøg på at dvæle ved meningsindholdet i data (Finlay, 2014), 

men jeg valgte efter læsningen af de første interviews at systematisere noterne, jf. 

eksemplet ovenfor og præciseringen nedenfor, for at gardere mig mod uklare orienteringer 

og en alt for styrende forforståelse i mit noteapparat. Disse noter udgør med Saldañas 

terminologi (2016) en eklektisk datadrevet præ-kodning, som jeg udviklede i 

overensstemmelse med IPA (Step 2 i Smith m.fl., 2009) og B&C’s tematiske analyse (fase 1, 

B&C, 2006). Noteapparatet består af: 

Meningskondensering: ”… indebærer, at de meninger, interviewpersonerne udtrykker, gives 

en kortere formulering” (Kvale, 1997, s. 227). (Overensstemmende med Descriptive 

comments i IPA (Smith et al., 2009, s. 84)). 

Konceptualiserende kommentarer: noter, som repræsenterer mit perspektiv i form af de 

fortolkninger, som uundgåeligt trænger sig på. Disse formulerer jeg i spørgende form for at 

undgå at etablere faste forståelser for tidligt. (At notere disse meningsdannelser på trods af 

forehavendet med epoché og en datadrevet læsning har jeg fundet mere gyldigt end at 

fornægte og fortrænge dem). 

Sproglige iagttagelser: Når udtryk eller formuleringer er sprunget i øjnene, har jeg markeret 

disse med rødt, jf. IPA om Linguistic comments. (Smith et al., 2009, s. 88). 
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Citatpotentiale: Jeg valgte at markere interessante og mættede formuleringer med gult, som 

jeg af den ene eller anden grund forestillede mig kunne være relevante at vende tilbage til, 

og som kunne indeholde potentielle citater til fremstilling af analytiske iagttagelser og fund. 

4 
Kodning 

Ved en 

genlæsning af 

materialet og de 

afklarende, 

indledende og 

kondenserende 

noter noteres 

datadrevne koder 

(i kolonnen th.). 

I denne fase anvendes datadrevne koder inspireret af IPA’s step 3: Developing emergent 

themes, som indebærer et analytisk skifte til at arbejde med afsæt i de indledende noter, 

bryde det narrative flow i interviewet op, og som i stigende grad involverer mig og mine 

forforståelser. Med Smith m.fl. (2009, s. 92): 

”(Temaerne, red.) …reflect not only the participant’s original words and thoughts but also 

the analyst’s interpretation. They reflect a synergistic process of description and 

interpretation. Whilst initial notes feel very loose, open and contingent, emergent 

themes should feel like they have captured and reflected an understanding.” 

Dette fortolkende aspekt udfordrer dog i denne udlægning min induktive ambition med 

denne datadrevne deskriptive delanalyse, og der er i mine øjne et ret stort og 

uigennemsigtigt spring fra de indledende noter til udviklingen af temaer i IPA, som jeg har 

forsøgt at synliggøre via Saldañas introduktion til kodning, særligt begrebet om deskriptiv 

kodning (Saldaña, 2016, s. 1-42). Som modtræk til at koderne bliver primære over data og får 

styrende effekt, er mine koder datadrevne, og deres ordlyd og udstrækning afgjort af, om jeg 

anså dem for dækkende for det betydningsindhold i data, de med min mellemkomst 

emergerer ud fra. 

Jeg foretager forskellige typer af kodning (i kolonnen længst til højre på eksemplet ovenfor): 

Deskriptiv kodning: Summerer datauddragets primære betydningsindhold og holder sig 

primært på et semantisk niveau. 

Eklektisk kodning: Koderne udtrykker mine umiddelbare indtryk.  

Simultan kodning: Når et datauddrag repræsenterer mere end én kode. 

5 
Kategorisering 

i mindmaps for 

hvert interview. 

Gruppering og 

sortering af 

koderne for det 

enkelte interview. 

(Se mindmap 

ovenfor)  

Jeg har valgt at anvende begrebet kategorier (selvom IPA og B&C anvender begrebet temaer) 

til at betegne de samordnede betydningsenheder47. Dette for at understrege intentionen om 

at blive længst muligt på interviewets præmisser. I denne fase ordnedes de kodede 

betydningsenheder i kategorier, jf. Saldaña (2016, s. 9):  

”…some use the terms code and category interchangeably when they are, in fact, two 

separate components of data analysis. I advocate that qualitative codes are essence-

capturing and essential elements of the research story that, when clustered together 

according to similarity and regularity (i.e., a pattern) actively facilitate the development 

of categories and thus analysis of their connections.” 

Som det fremgår af det indsatte eksempel, brugte jeg mindmapping til strukturering og 

illustration af kategoriseringen, hvor samordningen blev foretaget dels ved at gruppere 

koder med overlappende meningsindhold (se fx kategorien ’Lærerens personlige gevinst’ på 

eksemplet) og dels ved at indordne en række koder under en mere overordnet kategori (fx 

indholdsvalg). Disse principper for kategorisering og mapping er inspireret af B&C (2006) om 

over- og undertemaer og af Smith m.fl. (2009, s. 97) om abstraction og subsumption. 

Ambitionen om i denne fase at lade undersøgelsens genstand etablere ad datadrevet vej via 

empirisk fænomenologi betyder, at jeg i kategoriseringen fandt det nødvendigt at medtage 

kodning af stort set hele materialet (i de deskriptive interview). Dog får de databidder, som i 

fase 4 blev fundet mindre væsentlige for forehavendet og derfor blev kodet med holistisk 

                                                           
47 Med risiko for en forveksling med ’kategorisering’ som den hermeneutiske komponent i delanalyse 2 og 3. Her 
betegner kategoriseringen inddeling, sortering, samordning af de fremdrevne koder i kategorier med samme 
betydningsindhold. I de øvrige delanalyser henviser kategorisering til, at data kategoriseres efter kategorier hentet i 
den ekspliciterede forforståelse.  
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kodning, mindre opmærksomhed, ligesom jeg har udeladt koder og kategorier, der åbenlyst 

ikke er væsentlige i forhold til den helhed, interviewet udgør. 

6 
Tematisering af 

det samlede 

materiale 

Kategorierne for 

de 14 interviews 

samordnes i 

overordnede 

temaer via en 

mindmap for hele 

materialet 

(fremgår i 

indledningen til 

analysen, kap. 5) 

IPA’s ideografiske tilsnit og det fåtal af informanter, interview og cases, som tilgangen 

anbefaler, er ikke svarende til mine 14 interview, hvorfor analysen af hver case ikke får 

samme detaljeringsgrad. I stedet har jeg i overensstemmelse med anbefalingen til større 

datasæt fokuseret på nøgletemaerne for den samlede gruppe ved at udskyde etableringen af 

mønstre, forbindelser og samordning af kategorier til temaer, til dette kan gøres på tværs af 

samtlige interview:  

”If one has a larger corpus, then almost inevitably the analysis of each case cannot be so 

detailed. In this case, the emphasis may shift more to assessing what were the key 

emergent themes for the whole group. Here it may even be the caser that one identifies 

emergent themes (koder og kategorier i min terminologi) at case level but holds off the 

search for patterns and connections until one is examining all the cases together” (Smith 

m.fl., 2009, s. 106) 

Kategoriseringen og mindmappingen af de enkelte interviews er forudsætningen for at 

kunne danne overordnede temaer i det samlede materiale. Dette indebar en rekursiv 

bevægelse mellem data, koder, kategorier og temaer ved at den tematiserende proces 

virkede tilbage på kategoriseringerne, der måtte efterprøves og omdøbes flere gange for til 

sidst at blive tildelt en benævnelse, jf. det tema, der begyndte at tegne sig. Fx endte jeg med 

temaet ’Ansvarliggørelse’, der længe bestod af to temaer: ’Mål- og resultatorientering’ og 

’Ansvarlighed’, hvor førstnævnte repræsenterede meningsindhold om test, 

læringsmålstyring, ledelsesmæssige forventninger til karakterer osv., mens sidstnævnte 

omhandlede lærernes ansvarsfølelse over for skolen, elever, fag osv. Men jeg endte med at 

finde indholdet så forviklet, at jeg lod det udmønte i ét tema. 

Til min fremstilling af temaerne og overvejelser om, hvorvidt temaer kollapsede eller burde 

udskilles i separate temaer, har jeg anvendt principperne om Internal homogeneity og 

External heterogeneity (B&C, 2006, s. 91). Dermed har det været en prøvesten for mine 

temaer, om de lod sig adskille fra hinanden, og om deres interne betydningsindhold var 

foreneligt.  

Overgangen fra kategorier til temaer er central, fordi det er her, fænomenerne begynder at 

fremtræde, og min begrebsliggørelse kommer på banen i højere grad end i de foregående 

faser: ”When you compare major categories with each other and consolidate them in various 

ways, you transcend the “particular reality” of your data and progress toward the thematic, 

conceptual, and theoretical” (Saldaña, 2016, s. 14). I arbejdet med at etablere de 

overordnede temaer var tankegangen rekursiv og bestemmelsen af adækvate temaer 

koncentreret om forholdet mellem data, undersøgelsens formål, det samlede interview og 

det samlede materiale som hermeneutisk referenceramme. Vurderingskriteriet var temaets 

relevans, hvorved lærernes hensigt og opmærksomhed etableredes som rummelige kriterier 

for, om et tema blev medtaget. Men med denne delanalyses fænomenologiske og 

datadrevne formål in mente, har jeg heller ikke i denne fase bragt den ekspliciterede 

forforståelses kategorier i spil, men insisteret på datadrevne temaer adækvate i forhold til 

meningsindholdet. Identifikationen af overordnede temaer indebærer en kvalitativ afvejning 

af det enkelte tema op imod den helhed, jeg har dannet af interviewene som hermeneutisk 

referenceramme. Derfor blev heller ikke temaer bestemt, fordi de gik igen et bestemt antal 
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gange, men fordi jeg vurderede, at deres essentielle træk var en berigelse, der kunne 

nuancere, variere, min kvalitative interesse i lærernes didaktiske intentionalitet.48  

7 
Fremskrivning af 

temaer 

Rubricering af 

kondenserede og 

kodede 

datauddrag under 

hvert tema 

danner baggrund 

for opsummering 

og præcisering af 

meningsindholdet 

i hvert tema.  

Efter at have bestemt de endelige temaer ’vendte jeg tilbage’ til datasættet for at formulere 

substansen i en konsistent og datanær redegørelse for temaet. I dette arbejde henvises til og 

citeres fra de individuelle interview. I processen bliver den hermeneutisk bevægelse ’vendt 

om’, når jeg med afsæt i de datadrevne temaer (del) vender tilbage til det enkelte interview 

(helhed) for en dybere og adækvat forståelse. At etablere overordnede temaer forudsætter, 

at alle 14 interview er analyseret jf. de foregående faser, og at jeg forlader det enkelte 

interview, deltagerens livsverden som afgrænset meningsenhed, og som den helhed, den 

enkelte del tolkes op imod. Denne udgøres i stedet af det givne tema. Processen indebærer, 

at nogle temaer og kategorier underkastes endnu et fortolkende blik og eventuelt 

reformuleres. Ved samordning, indordning, under- og overordning af temaer med 

tværgående mønstre, reduceres det ideografisk betingede, og detaljerigdom og kompleksitet 

viger af hensyn til synteseskabelse og fortolkning af hvilke mønstre og temaer, der er 

centrale på tværs af materialet. Når mine konstruktioner af det tværgående møder 

deltagernes udsagn, er der i stigende grad tale om, at der stilles ’spørgsmål’ til udsagnene, at 

de ’prøves af’ i til forhold temaerne, og at man derfor nærmer sig ”hermeneutics of 

suspicion” mere end ”..of empathy” (Smith m.fl., 2009, s. 106).  

Den praktiske håndtering af dette arbejde lod jeg inspirere af Richie m.fl. (2014), der med 

anbefalingerne til data management anbefaler en rubricering af dataekstrakter under hvert 

af de identificerede temaer (Dette fremgår af matricen, bilag 12).49  

 

Delanalyse 1 blev udfoldet via citater fra mange af lærerne i beskrivelsen af temaerne ét for ét, jf. 

B&C (2006, s. 92): ”You do this by going back to collated data extracts for each theme, and 

organizing them into a coherent account (…) For each individual theme, you need to conduct and 

write a detailed analysis.” Et overblik over disse temaer fremgår af figur 14 forud for formidlingen 

af min samlede analyse i kap. 5.  

                                                           
48 Smith m.fl. (2009, s. 106-107) skriver om arbejdet med et stort antal cases, at man må præcisere, i hvor mange 

cases temaet skal fremgå for at være gennemgående. Ligeledes refererer Saldaña (2016, s. 25) til forskellige bud på, 

hvor ofte koderne skal forekomme for at være væsentlige. Dette rører ved balancen mellem det kvalitative og 

kvantitative, det idiosynkratiske og generelle. Og her placerer denne undersøgelse sig i førstnævnte kategori funderet 

på en intention om at identificere og karakterisere fænomenet didaktisk intentionalitet som en del af subjektiviteten, 

der kan fremtræde i det partikulære. Jeg har dog med henblik på transparens i undersøgelsen søgt at illustrere hvilke 

temaer, der kan genfindes hos hvilke informanter i en simpel matrice, som dog først er udarbejdet efter fase 8 (Se 

bilag 10), og som viser, i hvor mange tilfælde de fremdrevne temaer forekommer. Optællingen er ikke at forstå i lyset 

af kvantificering, men som simple counting (s. 329 i Ritchie m.fl., 2014). 
49 Hos Richie m.fl. er det dog forskningsspørgsmålene, der udgør det, data rubriceres under som baggrund for at 
udlede de overordnede temaer. Men jeg har valgt at benytte de fremdrevne temaer med henvisning til analysens 
induktive og datadrevne ambition (Jf. også Smith m.fl., 2009, s. 114: Writing up studies with larger samples.). Dette 
indebærer i forhold til Richie m.fl. (2014) ‘et par ekstra omgange’ i den hermeneutiske spiral, når jeg med de 
etablerede temaer ’vender tilbage til data’ mhp. at kunne udlægge disse så præcist og datatæt som muligt. 
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Delanalyse 2: De argumentative interview 

Formålet med denne delanalyse er at frembringe mulige forklaringer af, hvordan lærernes 

didaktiske hensigter indgår i sammenhænge med deres didaktiske opmærksomhed og 

planlægningsvalg. Analysen af de argumentative interview søger derfor at afdække sammenhænge 

mellem didaktiske betingelses-, begrundelses- og beslutningsmomenter. Derudover åbner analysen 

for den prærefleksive dimension af lærernes didaktiske hensigter og via den forklarende ambition 

for betydningen af ekstern accountability for den didaktiske opmærksomhed og hensigt.  

 

 

Analysen placerer sig modsat delanalyse 1 længst ude på kontinuets kritisk-hermeneutiske, 

begrebsstyrede og forklarende side. Hvor delanalyse 1 var induktivt tematiserende med et fokus på 

oplevelser og erfaringer, er denne delanalyse mere deduktivt kategoriserende med et fokus på 

lærernes forklaringer og argumentation. Selvom temaer udgør centrale analysekategorier, har jeg 

valgt at kalde det en kategoriserende analyse. Dette for at adskille den fra delanalyse 1, men også 

fordi analyseprocessen ikke så meget er kendetegnet af, at temaer drives frem, men mere af at data 

kategoriseres under bestemte temaer/begreber/kategorier med sigte på en 

horisontsammensmeltning mellem ’min kategori’ og ’temaet i interviewet’. Afsættet er den 

distancerende del af den treledede tilgang til empirisk analyse, som Strandler (2015) har udviklet 

med afsæt i Ricoeurs kritiske hermeneutik, og den videngenererende ambition, som også de 

argumentative interview er baseret på. Analysen markerer et skifte, fordi hensigten her er en mere 

distanceret, kritisk ’mistænksom’ læsning ved hjælp af begrebslige kategorier. Disse hentes i mine 

forhåndsantagelser om lærernes didaktiske intentionalitet (og delvist i den foregående delanalyse 

1). Spørgsmålet bliver dermed, om overhovedet og i givet fald hvordan mine forhåndsgenererede 

meningsdannelser og -sammenhænge kan identificeres i lærernes udlægninger og i data.  

Analysen tager afsæt i kilderne til de argumentative interview (Brinkmann, 2007; Fenstermacher & 

Richardson, 1993; Kansanenm.fl., 2000; Larsen, 2015; Smyth, 1989) og baserer sig derudover på 

elementer fra de analysemetoder, som jeg anvendte i delanalyse 1, der er forenelige med en mere 

begrebsdrevet eller kategoriserende tilgang.  
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Kategoriserende dataanalysestrategi 

Dette afsnit er struktureret ligesom dataanalysestrategien for delanalyse 1, og nedenfor følger 

dermed en skematisk opstilling af analysefaserne med tilsvarende uddybning. Men først efter at jeg 

kort har begrundet, hvorfor, hvordan, med inspiration fra hvem og af hvad nærværende 

dataanalysestrategi er sammenstykket og bygget op. Det er særligt Framework-matrice-tilgangen 

ved Ritchie, Lewis, Nicholls, & Ormston (2014), jeg bringer i anvendelse sammen med en 

systematik inspireret af Toulmin til analyse af lærernes praktiske argumentation (Fenstermacher & 

Richardson, 1993; Kansanen m.fl., 2000; Larsen, 2015), men inden udfoldelse heraf følger en kort 

omtale af inspirationen fra Kvale samt Braun & Clarke.  

Kvales begreb om ’meningsfortolkning’ refererer til en ’mistankens hermeneutik’ og en åbenhed 

for, at man fra en tekst kan fremanalysere mere, end hvad teksten udtrykker manifest (Kvale, 1997, 

s. 200). Jeg har fulgt Kvales anvisning til ’meningskategorisering’ via forhåndsbestemte begreber 

og hans hermeneutiske fortolkningsprincip om forudsætningsbevidstheden i kraft af 

sammenhængen mellem de svar, jeg kan få, og det, jeg spørger materialet om (Kvale, 1997, kap. 3). 

Braun & Clarke (2006) refererer til såvel en datadrevet, induktiv som en teoretisk, tematisk 

analyse, hvor denne delanalyse repræsenterer sidstnævnte, som er kendetegnet ved, at der kodes 

og kategoriseres med afsæt i forskningsspørgsmålet og de forhåndsbestemte begreber og temaer. 

Dette svarer til Saldañas topic coding (2016) og til indexing i Framework-matrice-tilgangen. Den 

tematiske analyse udstrækkes i arbejdet med at identificere mønstre til også at kunne favne et 

latent niveau (og dermed de prærefleksive dimensioner af den didaktiske intentionalitet) via en 

fortolkende og teoretiserende bestræbelse (Braun & Clarke, 2006, s. 84).  

Af analysemetoderne anvendt i delanalyse 1 er det især − om end med en anden vægtning − 

Framework-matrice-tilgangen v/ Ritchie, Lewis, Nicholls & Ormston (2014), jeg bringer i 

anvendelse. Den består i en serie af tematiske matricer, hvor hver deltager har en række og hvert 

undertema sin kolonne. Dermed kan den både læses horisontalt, ideografisk, for hver lærer og 

vertikalt, tematisk for hvert begreb eller kategori.  

 Tema/begreb/kategori 1 Tema/begreb/kategori 2 Tema/begreb/kategori 3 

 Undertema Undertema Undertema Undertema Undertema Undertema Undertema Undertema 

Lærer 1         

Lærer 2         

Lærer 3         

Lærer 4         

 

Man kan dermed også analysere ved at gøre én deltager færdig ad gangen i forhold til de opstillede 

temaer og undertemaer eller ved at fremanalysere ét tema ad gangen på tværs af deltagerne. Men 
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ingen af disse tilgange er som sådan fyldestgørende i denne sammenhæng, fordi de begge vil 

fragmentere den indre sammenhæng i lærernes praktiske ræsonnementer og argumentationskæder 

og løsrive komponenter heraf fra konteksten. For at modvirke dette analyserer jeg med afsæt i én 

deltager ad gangen ved at underopdele de vandrette rækker og analysere den enkelte lærers 

argumenter frembragt i de argumentative interview. Anvendelse af matricen inkluderer 

indeksering og sortering i forhåndsbestemte temaer udledt af begrebet om didaktisk intentionalitet 

samt teorien om det praktiske argument.  

 

Som nævnt ovenfor har denne delanalyse en ricoeursk ambition om forklaring som element i den 

endelige fortolkning. Dette er ikke at forstå som afdækning af mekaniske årsags-virknings-forhold, 

men som et ønske om kendskab til og velbegrundede formodninger (Ritchie, Lewis, Nicholls, & 

Ormston, 2014, s. 331) om, hvad der ligger til grund for læreres didaktiske intentionalitet, også 

faktorer uden for læreren selv, fx betydningen af bureaukratisk accountability. Ambitionen er 

forenelig med explanation i Framework-matrice-tilgangen, der eftersøges via  

”.. a complex interplay of different kinds of factors, including personal characteristics − 

the strengths, skills and capacities a person possesses, dispositions − individual intentions 

(min kursivering, red.) or motivations, norms − the beliefs or rules of behaviour among a 

particular social group, and contexts − structural factors, such as circumstances, 

opportunities and constraints, that are external to the individual” (Ritchie m.fl., 2014, s. 332).  

Via et analytisk blik på implicitte eller af lærerne ekspliciterede forklaringer fremanalyserer jeg 

forklaringer på, hvorfor lærernes didaktiske hensigter ser ud, som de gør. Eksplicitte forklaringer 

vedrører lærernes egne redegørelser for hvilke opmærksomhedsfelter og omstændigheder, der 

ligger til grund for deres didaktiske hensigter forud for og i handling. Det er i høj grad formålet 

med denne type interview at stimulere til sådanne forklaringer i lærernes fremstillinger. Men 

forklaringerne kan ikke bare hentes fra data − identifikationen involverer også min undersøgende 

teoretisering (Braun & Clarke, 2006) i arbejdet med at gøre implicitte forklaringer eksplicitte, hvor 

jeg fokuserer på mønstre og sammenhænge i data − og på at forklare disse (Braun & Clarke, 2006, 

s. 84; Ritchie m.fl., 2014, s. 32–36). I dette analytiske arbejde er jeg informeret af 1) min 

konceptualisering af didaktisk intentionalitet som praktisk ræsonnement, hvor opmærksomhed på 

betingelser i omgivelserne og forudgående hensigter ligger til grund for handlinger, og 2) mine 

forhåndsantagelser om bureaukratisk accountability og indflydelsen herfra på lærernes hensigt 

med undervisningen, jf. teoriafsnittet kap. 1 samt delanalyse 1 om temaet ’Ansvarliggørelse’. 

Udfordringen i dette arbejde er at balancere mellem data og de anvendte analytiske koncepter, så 

disse ikke bliver definerende og overflødiggør den empiriske undersøgelse, men at de analytiske 

koncepter udfordres og kvalificeres − fordi dette er målet med analysen.  
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Som det fremgik af begrundelserne for de argumentative interview i metodeafsnittet, var hensigten 

at fremkalde lærernes praktiske argumenter (sammenkædning af handlinger med forudgående 

hensigter og præmisser jf. Fenstermacher & Richardson, 1993) for deres planlægningsmæssige valg 

bl.a. med henblik på at synliggøre lærernes praktiske ræsonnement, eventuelle prærefleksive 

dispositioner og de virksomme opmærksomhedsfelter for tilblivelsen af lærernes didaktiske 

hensigter og handlinger. I analysen anvender jeg i overensstemmelse med Kansanen m.fl. (2000) 

og Larsen (2015) de tre grundbegreber fra Toulmins argumentationsteori: påstand, hjemmel og 

belæg til analyse af lærernes praktiske argumenter. Men som det fremgår af matricen nedenfor i en 

særlig udlægning. 

Figur 12: Matrice til analyse af lærernes praktiske argumenter for deres planlægningsvalg 

 Påstand  Belæg  Hjemmel 
 Didaktiske 

beslutningsmomenter/ 
hensigter i handling 

Didaktiske betingelsesmomenter/ 
Opmærksomhedsfelter 

Didaktiske begrundelsesmomenter/ 
hensigter forud for handling 

 Indhold 
Mål  
Metode 

Accountability50 

 

Lærerens 
omverden: 
elever, klasser, 
rammefaktorer 

Lærerens 
egenverden: 
viden, 
værdier, 
vaner 

Dannelse 
Uddannelse 
Socialisering 

Andre 
sammenhænge 
mellem påstand 
og belæg 

Jesper 
Argument  

      

Jesper 
Argument  

      

Jesper 
Argument  

      

Sonny 
Argument         

      

Sonny 
Argument  

      

Osv.       

 

Som det fremgår, underopdeles og afgrænses argumentationskategorierne påstand, hjemmel og 

belæg til henholdsvis lærernes didaktiske hensigt i handling, forud for handling og didaktisk 

opmærksomhed − eller det jeg i den teoretiske udredning af intentionalitetsbegrebet benævnte 

beslutnings-, begrundelses- og betingelsesmomenter. Med denne sammenstilling af begreber, der 

ikke helt betyder det samme, udvides og nuanceres de overordnede temaer til rummelige 

kategorier, der underopdeles og inkluderer begreber, der fremgår af min forforståelse og teoretiske 

                                                           
50 Accountability som analysekategori refererer til: 

- Ansvarliggørelse ovenfra: Opfølgning, dokumentation, kontrol, ’at have sin ryg fri’ 

- Målorientering: Standardiserede lovmæssige mål, læringsmålstyring, tjekliste, lovmæssige vs. lærernes mål 

- Resultatorientering: Karakterer, afgangsprøve, nationale test, washback-effekter 

- Markedsgørelse: Økonomi, konkurrence, markedsføring 

- Ansvarlighed vs. ansvarliggørelse: lovkrav vs. elevhensyn, lovkrav vs. Autonomi. 
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beskrivelse af lærernes didaktiske intentionalitet. Accountability-kategorien inkluderer desuden 

begreber genereret i delanalyse 1. Dertil er analyseapparatet suppleret med en underkategori, som 

er opstået og tilføjet som resultat af det analytiske arbejde: ’Andre sammenhænge mellem påstand 

og belæg’. Den rummer de former for hjemmel, der ikke kan henføres til dannelse, uddannelse eller 

socialisering, der jf. min afgrænsede forforståelse udgør de alment udbredte principper, der giver 

hjemmel til lærernes didaktiske beslutninger.  

Analysen gennemføres ud fra Toulmins logik om, at hjemmelen er begrundelsen for belægget, der 

er begrundelsen for påstanden (Kansanen m.fl., 2000): 

Påstandene udgøres i denne logik af lærernes didaktiske planlægningsvalg, der forudsættes at 

repræsentere deres didaktiske hensigter i handling. (Disse tilskrives altså i denne argumentative 

sammenhæng funktion som påstande eller konklusion på lærernes praktiske argumentation). 

Planlægningsvalgene afgrænses analytisk via de didaktiske grundkategorier: indhold, mål og 

metode.  

Analysen af lærernes belæg forstås som det grundlag påstanden bygges på, og det fremanalyseres 

ved at være orienteret mod, hvad læreren bygger sit planlægningsmæssige valg på. Belæggene 

kategoriserer jeg jf. de forhåndskonstruerede opmærksomhedsfelter og betingelsesmomenter i 

lærerens egen- og omverden (se figur 2, Overblik over potentielle komponenter i lærerens 

didaktiske intentionalitet, kap. 1, der refererer til en række underkategorier. Til 

betingelsesmomenter fra lærerens egenverden hører51: 

- Vidensaspekterne, der underopdeles i videnskabelig, teknisk, grundfaglig og personlig 

viden. 

- Værdikategorien er begrundet i en antagelse om, at praktisk fornuft − og i forlængelse heraf 

undervisning som praktisk ræsonnement − er moral- og værdibaseret (Molander, 2013; 

Ricoeur, P., 1986; Wallace, R. Jay, 2014). (Også hjemmelen vil være værdibaseret, men jeg 

tilskriver lærerens italesættelse af personlige værdier funktion som belæg, mens jeg lader 

lærerens henvisning til mere almene værdier udgøre lærerens hjemmel).  

- Rutiner og vaner forudsættes at kunne udgøre belæg for lærerens valg, fx ved henvisning til 

’plejer’. 

Betingelsesmomenter i lærernes omverden fungerer som analytiske kategorier ud fra en antagelse 

om, at lærerne henter belæg for deres valg i: 

                                                           
51 At sammenstille kategorien ’belæg’ med didaktiske betingelser indikerer en logik om, at lærerne begrunder deres 
beslutninger med de aktuelle betingelser. Dermed underkategoriseres læreres viden, værdier og vaner som 
betingelser, hvorved læreren bliver en rammefaktor. Men dette må tages med forbehold og betragtes som et 
analytisk greb, der forenkler og tilsidesætter lærerens agens, refleksivitet og dømmekraft i en omskiftelig kontekst − 
som står i modsætning til min indledende tilskrivning af netop disse egenskaber hos læreren.  
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- Kontekstuelle forhold, herunder rammefaktorer, elevernes forudsætninger, klasserne som 

læringsfællesskaber og institutionelle forhold.  

- Strukturelle forhold, de lovmæssige rammebestemmelser, der udgør ’rummet’ for 

intentionaliteten52. Disse indeholdes mestendels i accountability-kategorien. 

 

Lærernes hjemmel henviser til generelle eller alment accepterede principper, som kan give 

legitimitet til belægget. Jeg antager, at de forudgående intentioner, lærernes hensigter, der har 

karakter af begrundelsesmomenter, underbygger lærernes valg − og derved har funktion som 

hjemmel for den påstand, som valget repræsenterer. Dermed bliver undervisningens formål 

(dannelse, uddannelse eller socialisering) analysekategorier for hjemmelen i lærerens praktiske 

argumentation. Denne findes ved at spørge, hvordan påstand og belæg hænger sammen (L. L. 

Larsen, 2015; Molander, 2013). 

  

                                                           
52 Se Molander 2014 for uddybning. Han indfører en forskel mellem de epistemiske og strukturelle dimensioner af 
skønnet, hvor førstnævnte defineres som baggrunden for et skønsmæssigt ræsonnement og sidstnævnte som rummet 
for skønnets udøvelse. 
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Dataanalysestrategi − kategoriserende analyse af de argumentative interview 

 

Faser Forklaring og begrundelser 

1 
Analyse af tilsendt 

refleksionsnotat og 

undervisningsplan 

mhp. udarbejdelse af 

interviewguide 

Datamaterialet udgøres af fire datasæt i form af de fire deltagende læreres tilsendte 

undervisningsplaner, refleksionsnotater og transskriberede argumentative interview 

(bilag 19). 

De returnerede svar og de medsendte undervisningsplaner analyseres som baggrund for 

at udarbejde en interviewguide, hvor der kan spørges præcist til konkrete 

planlægningsovervejelser og -valg for at kunne udfordre lærernes umiddelbare svar og 

fremkalde praktisk argumentation. Sådanne spørgsmål stilles allerede også i de 

fremsendte refleksionsspørgsmål, og analysen heraf består i at fremdrage lærernes 

argumentation mhp. at kunne udforme en interviewguide, der bringer svarene videre 

end selvidealiserende rekonstruktioner og bidrager til at fremkalde praktiske 

argumenter, som lærerne selv anser for adækvate.  

2 
Gennemførelse af 

interview 

Interviewguiden har som formål at spørge yderligere begrundelser, sammenhænge og 

praktiske ræsonnementer frem end på det tilsendte − også prærefleksive aspekter. Det 

er min rettesnor under interviewet, og derfor er interviewguiderne (indskrevet i de 

fremsendte planer og refleksioner, bilag 13) forsynet med anvisninger til mig om hvilke 

spørgsmål, der er beskrivende, informerende, konfronterende og rekonstruerende (jf. 

Smyth, 1989). Min styrende og udfordrende funktion under interviewet, og Kvales (1997, 

kap. 3) hermeneutiske princip om forudsætningsbevidsthed, er påtrængende, idet mine 

spørgsmål, afledt af mit forklarende, videnfrembringende ærinde, er definerende for de 

fremkaldte svar og argumenter, som analyseres under interviewet og via min forståelse 

og fortolkning heraf indbygges i de efterfølgende spørgsmål og svar.  

3 
Familiarisering med 

data 

Som de deskriptive interview er også disse transskriberet af studentermedhjælpere, 

hvilket understreger behovet for og betydningen af denne fase, hvor jeg ’familiariserer’ 

mig med data (Ritchie m.fl., 2014). Hensigten er at komme til klarhed over, hvad den 

pågældende lærer siger eller skriver, som er relevant i forhold til mit ærinde. Det 

indebærer at involvere mig under gennemlæsningen af data for at identificere ”Codable 

moments worthy of attention” (Saldaña, 2016, s. 20).  

Disse noterer jeg i en kolonne til højre for det transskriberede interview (bilag 19) og i 

kommentarbokse på planer og refleksionsnotater (bilag 13). Der er tale om et 

noteapparat, der ligner Conceptual comments i IPA (Step 2 i Smith m.fl., 2009), som er 

begrebsbrugende og sammenfatter mine foreløbige forståelser af meningsindholdet i 

data, som jeg skønner relevant for at identificere lærernes praktiske argumentation for 

de didaktiske beslutninger, bredt forstået som indhold, mål og metoder.  

Jf. Strandlers udpegning af et eventuelt spændingsforhold mellem de refleksive og 

regulative dimensioner af lærerens praksis (Strandler, 2015), lader jeg også 

noteapparatet lede af sådanne spændingsforhold mellem det, lærerne mener sig 

ansvarlige for og oplever sig ansvarliggjorte for, hvorved mit fokus på bureaukratisk 

accountability aktualiseres. 

 

4 
Indeksering og 

sortering 

I denne fase udvælges temaer og underkategorier, som data indekseres efter. Disse 

udledes først og fremmest af min forforståelse om didaktisk intentionalitet som praktisk 

ræsonnement, synliggjort gennem lærernes praktiske argumentation. Med dette afsæt 

er temaerne og undertemaerne i matricen ovenfor etableret. Der fremgår desuden et 
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særskilt tema om accountability (forstået jf. underkategorierne fremdrevet i delanalyse 

1) og det angivne tema etableret undervejs i analysen. 

Efter indekseringskategorierne er etableret, indekseres data ved at databidder, der 

vurderes til at omhandle samme tema eller relatere til samme kategori, benævnes med 

denne (topic-coding ved Saldaña, 2016). Dette fremgår af den anden kolonne til højre for 

de transskriberede interview og af kommentarbokse på tilsendte planer og 

refleksionsnotater.  

5 
Matricemodellering og 

opsummering 

De indekserede databidder opsummeres og overføres til matricens rækker, som hver 

repræsenterer et praktisk argument. (Se bilag 15 for ’udfyldte matricer, der udgør mit 

Data summary and display, using Framework (Ritchie m.fl., 2014)). Det praktiske 

argument vedrører det forløb, som lærerne har fremsendt planen for, og de belæg og 

den hjemmel, lærerne baserer dette på. 

De overførte opsummeringer forsynes med et tal i parentes, der henviser til det udsagn 

fra interviewet, der opsummerer, eller med et (P), når der er tale om indhold fra den 

fremsendte plan, og et (R), når der er tale om indhold fra refleksionsnotatet. 

Undervejs i analysen og indekseringen forsøger jeg a have fokus på eventuelle 

prærefleksive dimensioner af lærernes didaktiske intentionalitet. Dette ved at bemærke, 

når noget tilsyneladende bevidstgøres for læreren under interviewet, når noget 

italesættes som prærefleksivt, og ved at være opmærksom på den implicitte hjemmel i 

lærernes argumentation. Hvis noget fremstår som sådan, noteres i indekseringen, at her 

potentielt er tale om den prærefleksive dimension.  

6 
Identifikation og 

forklaring af 

sammenhænge mellem 

komponenterne i 

begrebskonstruktionen 

om 

didaktiskintentionalitet. 

Forklaring af 

betydningen af 

bureaukratisk 

accountability. 

 

Ved at fremstille sammenhænge mellem lærerens didaktiske beslutninger, de 

betingelser, de henter belæg i, og de begrundelser, der udgør deres hjemmel, bliver det 

muligt at synliggøre aspekter af de empiriske sammenhænge mellem lærernes didaktiske 

hensigter i handling, opmærksomhedsfelter og hensigter forud for handling. Disse 

mønstre og sammenhænge53 eftersøges via lærernes eksplicitte forklaringer, når deres 

udsagn vedrører sådanne sammenhænge, og via implicitte forklaringer, når jeg 

fremanalyserer sammenhænge i lærernes argumentation (Ritchie m.fl., 2014, s. 331–

335).  

Jeg tager afsæt i de fremstillede matricer for hver lærer (bilag 15), som jeg først 

gennemfører en lodret læsning af, hvor jeg identificerer komponenterne i den didaktiske 

intentionalitet på tværs af de deltagende læreres argumentation. Denne læsning ’ned 

igennem’ de deltagende læreres matricer giver baggrund for at fremstille de nuancer, 

der kendetegner hver kategori, herunder også de prærefleksive dimensioner, som de 

potentielt bliver refleksive undervejs i interviewet. At læse på tværs af argumentationen 

muliggør en fremstilling af den kompleksitet og mangfoldighed, der kendetegner hver 

kategori, og derigennem supplere de empiriske kendetegn ved underbegreberne i den 

didaktiske intentionalitet fra delanalyse 1. 

Men den lodrette læsning suppleres af en vandret ditto, som sigter mod at fremstille 

udvalgte argumenter, der kan bidrage til at nuancere helholdsvis begrebet om didaktisk 

intentionalitet og betydningen af bureaukratisk accountability. En vandret læsning gør 

det muligt at identificere potentielt modsatrettede beslutninger, betingelser og 

begrundelser, hensigter og opmærksomhedsfelter, der er virksomme på én gang ved at 

fremstille den didaktiske intentionalitet, som den manifesterer sig i lærerens praktiske 

argumentation.  

                                                           
53 Begrebet om sammenhænge anvendes her om både korrelationer og grund-følge.  
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Delanalyse 3: Deltagerobservationer af planlægningssamarbejde 

Hverken den ene eller anden type interview er oplagte metodiske veje til data og viden om lærernes 

planlægningsvalg og de intentioner i handling, de er et udtryk for. Dette aspekt af den didaktiske 

intentionalitet kan observationerne af lærernes planlægningspraksis formidle adgang til og viden 

om. Analysen af deltagerobservationerne placerer sig som en hermeneutisk analyse midt på 

kontinuet mellem de fænomenologisk inspirerede data- og de kritisk hermeneutisk inspirerede 

begrebsdrevne yderpoler. Analysen gennemføres i mødet mellem lærernes intentionelle 

planlægningspraksis og min forforståelse herom. Dette møde etableres i selve de deltagende 

observationer og siden i det analytiske arbejde med disse, som udfoldes i det følgende.  

 

De to samarbejdspar repræsenterer forskellige kontekster, relationer, værensformer og Dasein. Jeg 

opererer ikke med en adskillelse af observationerne, men samordner analyserne af dem, idet mit 

ærinde er at variere intentionalitetens fremtrædelsesmuligheder med henblik på en bestemmelse af 

dens kendetegn og nuancering af det forhåndskonstruerede begreb, og dette understøttes af, at 

meningen forhandles forskelligt i de to konstellationer. I tillæg udgør observationerne, betragtet 

som data, mit skriftlige udtryk for, hvordan noget fremtrådte for mig, og derfor en af mig formidlet 

adgang til intentionaliteten i de to konstellationer med den betydning, dette uundgåeligt har for en 

udligning af de forskelle, der måtte være. Observationerne er begrænsede, formet og objektiveret af 

skriftsproget med konsekvenser for refleksiviteten i analyseprocessen, derved at min analyse af 

observationerne bliver en analyse af mit eget skriftsproglige udtryk, men de erfaringer og indtryk, 

jeg fik i mødet med lærerne og med fænomenet, didaktisk intentionalitet, spiller også ind og udgør 

sammen med min øvrige forforståelse den horisont, inden for hvilken jeg kan gå til empirien.  

Delanalyse 3: Forstående dataanalysestrategi 

Dataanalysestrategien er baseret på samme inspirationskilder som de foregående delanalyser. 

Feltnoterne såvel som den indledende læsning baserer sig på den fænomenologiske attitude 

beskrevet i IPA (Smith m.fl., 2009), mens den efterfølgende indeksering og sortering af data henter 

inspiration i Saldañas (2016) topic coding, Kvales (1997) omsætning af hermeneutikken og 

anvendelse af den tidligere omtalte framework approach ved Ritchie m.fl. (2014). Disse kilder 
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beskæftiger sig i udgangspunktet med analyse af kvalitative interview, men såvel IPA som Ritchie 

m.fl. ekspliciterer, at tilgangen ligeledes kan anvendes til analyse af andre datatyper, herunder 

deltagerobservationer.  

Datamaterialet i denne del af analysen udgøres af de deltagerobservationer, jeg har lavet, mens jeg 

har fulgt to læreres ugentlige planlægningssamarbejde på Andenskolen i skoleåret 2014-2015. 

Frem til d. 1. dec. samarbejdede Mie og Jane. Sidstnævnte tog orlov, og i stedet samarbejdede Mie 

med Naja, og jeg fik lov at fortsætte deltagerobservationerne. I alt observerede jeg til fem møder 

mellem Mette og Jane og til otte møder mellem Mette og Naja. Observationerne blev fastholdt som 

beskrevet i metodeafsnittet og illustreret nedenfor (inspireret af Rønn, 1998), hvor der dog er 

suppleret med kolonnen længst til højre og de gule markeringer, der er tilføjet efterfølgende i 

analytisk øjemed.  

Figur 13: eksempel på analytisk bearbejdede feltnotater fra observation 

 

Som det fremgår af det indsatte eksempel markeres passager med gult, når der træffes didaktiske 

beslutninger. Det skyldes, at analysens primære formål er at bibringe forståelse af lærernes 

intentioner i handling, som disse kommer til udtryk via deres didaktiske planlægningsvalg og 

eventuelle afstemning med de kontekstafhængige betingelsesmomenter og lærernes forudgående 

intentioner samt prærefleksive dimensioner af deres intentioner i handling.  
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Dataanalysestrategi − tematiserende og kategoriserende analyse af deltagerobservationerne  

 

Faser Forklaring og begrundelser 

1 
Deltagende 

observationer 

Min selektive perception (Andersen, 2002) og bevidste udvælgelse er afgørende for den del 

af analysen, der pågår under observationerne. Det var fra starten ikke mere afgrænset end 

hvad lærerne var opmærksomme på og deres hensigter i relation til den undervisning, de 

planlagde, samt indflydelsen fra ansvarliggørende styringsteknologier, prøver, test og 

resultater. 

Jeg var ’moderat deltagende’ (Spradley, 1980), balancerende mellem passiv deltagelse, hvor 

jeg blot registrerede, og så aktiv medvirken, når jeg blev inviteret ind i lærernes 

planlægningsovervejelser eller selv spurgte opklarende. 

Ved at udtrykke observationerne via feltnoter, reducerer og meningskondenserer jeg 

allerede i felten.  

2 
Familiarisering 

med data 

Efter at have gennemført observationerne og fastholdt dem på skrift, vender jeg tilbage til 

dem og gennemlæser dem for ét møde ad gangen. Også her tilstræber jeg at lade min 

forforståelse være parkeret i en parentes for at muliggøre en ’empatisk’ indlevelse og 

forståelse af lærernes samarbejde, deres handlinger og ytringer under det pågældende 

møde. De notater fra observationerne, der er kontekstualiserende, beskrivende, er vigtige i 

denne fase. Jeg ser på én observation ad gangen som et eksempel på 

planlægningssamarbejde frembragt den dag i den pågældende kontekst af de to deltagende 

lærere i fællesskab og gør mindre ud af, hvem der siger hvad.  

Den hermeneutiske cirkelbevægelse i min læsning og indlevelse i observationerne foregår 

mellem de enkelte udsagn og den samlede observation, hvorved processen ligner læsningen 

af interviewene i delanalyse 2 beskrevet med ’den hermeneutiske bevægelse frem og tilbage 

mellem dele og helhed. Også i denne delanalyse anvender jeg begrebet at ’familiarisere’ mig 

med data under henvisning til Ritchie m.fl. (2014) og Braun & Clarke (2006) med den hensigt 

at komme til klarhed over, hvad der foregår, som er relevant i forhold til min 

erkendelsesinteresse.  

3 
Indeksering 

Denne fase markerer et skifte, idet jeg (med afsæt i min forforståelse om didaktiske 

beslutningsmomenter, de didaktiske grundkategorier) identificerer og markerer med gult, 

når lærerne træffer didaktiske beslutninger/planlægningsvalg, fordi det er i forbindelse med 

disse valg, at lærernes intentioner i handling søges identificeret.  

I kolonnen til højre indekseres eller kodes efterfølgende, om planlægningsvalget vedrører 

indhold, mål eller metode. (Disse grundkategorier forstås alle tre meget bredt, jf. 

teoriafsnittet om didaktik, hvorved også evalueringstiltag får plads under 

metodekategorien). I forbindelse med indekseringen opsummeres meget kort, hvad valget 

drejer sig om. Dette med henblik på næste fase. (Fremgår af det indsatte eksempel ovenfor 

og af observationerne på bilag 17.) 

4 
Sortering og 

opsummering i 

matrice 

De kategorier eller koder, som data er indekseret efter, anvendes til sortering i en matrix (Se 

Indexing og Sorting i Ritchie m.fl., 2014) for hvert planlægningspar (for overskuelighedens 

skyld), hvor kolonnerne repræsenterer de tre sorteringskategorier og rækkerne de 

observationer (med dato), som data stammer fra. Observationerne er i gennemsnit et par 

sider, så jeg anser en sådan henvisning (også i formidlingen af analysen) som tilstrækkelig 

præcis til at sikre transparens, og mine tolkninger kan spores til de oprindelige data. 
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 Indhold Mål Metode 

Lærere og dato    

Lærere og dato    

…    

 

Data overføres fra observationerne til matricerne via opsummeringer, der ligger tæt på mine 

oprindelige observationsbeskrivelser for at sikre detaljerede og datanære udlægninger. Der 

medtages så vidt muligt, hvad der har med lærernes valg at gøre og beslutningsprocessen 

forbundet hermed. Særligt er jeg orienteret mod betingelsesmomenter i konteksten og 

betydningen af forudgående didaktiske hensigter i beslutningsprocessen. Men der medtages 

også didaktiske planlægningsvalg, som ikke begrundes. Disse placeres i en underkategori i 

hvert af matricens felter benævnt ’Ubegrundede beslutninger’. De udfyldte matricer fremgår 

af Bilag 16.  

5 
Kvalificeret 

forståelse af 

didaktiske 

intentioner i 

handling 

De udfyldte matricer illustrerer Data summary and display, using Framework (Ritchie m.fl., 

2014). Hensigten er en sortering af data, der gør det muligt at se isoleret på og analysere 

lærernes planlægningsvalg for hver af de tre didaktiske grundkategorier for at etablere en 

forståelse af didaktisk intentionalitet i planlægningshandlinger vedrørende undervisningens 

indhold, mål og metode. Derfor gennemføres en lodret læsning efter lærernes beslutninger 

informeret af min forforståelse om intentioner i handling ved at fremanalysere valgenes 

forbindelse med didaktiske betingelsesmomenter og begrundelsesmomenter.  
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De tre delanalyser som afsæt for formidlingen af en samlet empirisk analyse 

Efter at have præsenteret strategierne for min analyse af data og inden resultaterne heraf udfoldes 

og formidles via en tematisk fremstilling i kapitlet nedenfor, opsummeres ganske kort, hvad de tre 

delanalyser hver især har frembragt og bidraget med til den samlede analyse.  

Delanalyse 1: Den fænomenologisk inspirerede, datadrevne analyse af de deskriptive interview, 

blev gennemført som en beskrivende analyse, der udmøntede sig i en beskrivelse af otte 

overordnede temaer og de mange undertemaer, som fremgår af mindmappen nedenfor, og som 

hovedsageligt repræsenterer lærernes didaktiske opmærksomhedsfelter. Flere af disse temaer er 

fastholdt i den efterfølgende tematiske fremstilling, mens andre er benævnt anderledes, opløst eller 

samlet i andre undertemaer i den samlede analyse og i mødet med resultaterne fra de andre 

delanalyser.  

Figur 14: Temaer fra analyse af de deskritpive interview 

 

Delanalyse 2: Den kritisk forklarende argumentationsanalyse af de argumentative interview 

indebar, at jeg læste de frembragte matricer lodret for at uddrage viden om 

beslutningsmomenterne og vandret for at fremstille sammenhænge i argumentationen og 

intentionaliteten. Den lodrette læsning lod jeg udmønte i en opsummering for hver af matricens 

underkategorier (for beslutnings-, betingelses- og begrundelsesmomenterne), og den vandrette 

læsning af matricen lod jeg fastholde i fremskrivning af argumenter, der 1) fremtrådte 

inkonsistente og kunne repræsentere modsætningsforhold i lærernes praktiske argumenter eller 
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ræsonnement og dermed bryde med min begrebskonstruktion. Og argumenter, der 2) 

repræsenterede spændingsforhold mellem de regulative og refleksive dimensioner; mellem 

ansvarliggørelsen og andre betingelsesmomenter og hensigter i eller forud for handling.  

Delanalyse 3: Den dialektisk forstående analyse af deltagerobservationerne havde som hovedsigte 

at identificere lærerintentioner i handling. Dette indebar en analyse af de kontekstafhængige 

intentioner i handling (jf. teoriafsnittet herom), ved at jeg fremanalyserede valg af indhold, mål og 

metode i sammenhæng med de aktuelle didaktiske betingelsesmomenter og af de 

kontekstuafhængige intentioner i handling ved at fremanalyse de (få) tilfælde, hvor beslutningerne 

var foranlediget af forudgående didaktiske hensigter. Endelig identificerede jeg de tilfælde, hvor de 

didaktiske beslutninger i samarbejdet blev taget uden videre begrundelse, og søgte via konteksten 

at udlede eventuelle prærefleksive intentioner forbundet med disse valg.  

De tre delanalyser blev foretaget og gennemskrevet hver for sig, men at lade disse delanalyser 

repræsentere mine fund indebærer for meget redundans i formidlingen og en efterfølgende 

triangulering. Derfor har jeg valgt at formidle dem tematisk med en integration af fund fra hver 

analyse.  
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Kap. 5: Formidling af empirisk analyse 

Resultaterne af mine tre delanalyser formidles i det følgende. Som nævnt har jeg valgt ikke at 

gengive mine analyseresultater, som de blev etableret undervejs for én analyse ad gangen. I stedet 

formidles de tematisk. Jeg har tilstræbt at strukturere formidlingen af hvert tema ved først at 

udfolde det via en datanær redegørelse med ophav i den mest valide empiri for det pågældende 

tema og dernæst supplere med indsigter fra de øvrige delanalyser. Dernæst at fremskrive en samlet 

forståelse af det pågældende fund og bringe det i et fortolkende møde teoretiske perspektiver54. En 

sådan fremstilling indebærer også for hvert tema en bevægelse fra en deskriptiv fremstilling af 

temaernes essentielle træk over det forstående til det forklarende svarende til min metodiske 

ambition. Den faktiske fremstilling i det følgende er dog begrænset af, hvad analyserne frembragte, 

og af at hver delanalyse har haft sit særlige sigte og potentiale, hvorfor ikke alle tre delanalyser 

aktiveres til alle temaer. 

Som nævnt har delanalyserne haft hver deres sigte, og derfor tages udgangspunktet i første afsnit 

om lærernes opmærksomhed på de didaktiske betingelsesmomenter i delanalyse 1, der netop havde 

til formål at generere viden herom55. Afsnittet om lærernes didaktiske hensigter indledes med 

viden fra delanalyse 2, mens formidlingen af lærernes intentioner i deres didaktiske 

planlægningshandlinger indledes med indsigter fra den tredje delanalyse af observationerne. Jeg 

supplerer i alle afsnit med de øvrige delanalyser, når disse har frembragt viden, der kan bidrage 

med nye eller andre forståelser. Dette er også generelt et kriterium for fremstillingen: at 

nuanceringer, tilføjelser eller afvisninger af det, teorien i forvejen bidrager med viden om, 

prioriteres, og at jeg ofrer mindre opmærksomhed på det, der er mere selvfølgeligt og 

overensstemmende med forforståelsen. 

Mit specifikke fokus på betydningen af bureaukratisk accountability for lærernes didaktiske 

intentionalitet har jeg integreret i analysen, hvor det fremgår som et selvstændigt 

opmærksomhedsfelt, kaldet ’Ansvarliggørelse’, og derudover har jeg fremanalyseret det som 

didaktisk hensigt forud for handling i lærerens argumentation for deres planlægningspraksis og 

observeret dets indflydelse på lærerens didaktiske beslutninger og dets fremtræden i deres 

intentioner i handling.  

                                                           
54 Den fortolkende del af fremstillingen refererer primært til det teoriunivers, der er skitseret i indledningen og kap. 1. 
55 I fremstillingen af lærernes opmærksomhedsfelter (lærerforudsætninger, elever, tid, ansvarliggørelse) har jeg 
prioriteret de fænomenologiske beskrivelser, fordi jeg netop er interesseret i, hvad og hvordan lærerne retter deres 
opmærksomhed, hvorfor dele heraf fremstår detaljerig og med mange referencer til data.  
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Når analyserne sammenbringes, gælder det også den empiri, de hver især er baseret på. For at det 

skal forblive klart, hvad der refereres til, og være muligt at forfølge eksemplerne i empirien 

henvises til den på følgende vis: 

- De deskriptive interview, bilag 18: Lærerne citeres ved, at deres udsagn kursiveres (i 

modsætning til citationer fra litteraturen, der igennem afhandlingen er sat i citationstegn) 

og efterfølges af et tal i parentes, der henviser til det nummererede udsagn på 

transskriptionen af det pågældende interview.  

- De argumentative interview, bilag 19: Lærerne citeres på samme måde som i de deskriptive 

interview, men i teksten ekspliciteres og understreges det hvilke af de to typer interview, 

der henvises til. Desuden henvises til det tilsendte refleksionsnotat med (R) og til den 

tilsendte plan med (P). Begge fremgår af bilag 13, hvor interviewguider er indskrevet på 

refleksionsnotat og plan. 

- Observationerne, bilag 17: Disse henvises til med en dato, der refererer til den pågældende 

dato for observationen på bilaget.  

I de tilfælde, hvor jeg inddrager min sekundære empiri, mine interview med lederne eller mere 

sonderende iagttagelser på skolerne, anføres dette.  

Fremstillingen struktureres med afsæt i min forforståelse af den didaktiske intentionalitet. Det 

indebærer afsnit i det følgende om didaktisk opmærksomhed, hensigt og planlægningsvalg på 

refleksivt og prærefleksivt niveau og afsnit om sammenhænge og modsætningsforhold kategorierne 

imellem. Disse fem afsnit illustreres af nedenstående mindmap, som tillige angiver de 

undertemaer, analysen har frembragt, og som vil blive uddybet og underbygget i formidlingen. 

Figur 15: Temaer og undertemaer i analysen 

 

Inden disse frembringelser om didaktisk intentionalitet præsenteres, fremgår en beskrivelse af 

lærernes planlægningspraksis. Den udgør ikke et tema som de øvrige, men refererer snarere til den 

praksis, som den didaktiske intentionalitet fremtræder i, og udgør dermed en kontekstualisering 

for læsningen af de efterfølgende temaer. Beskrivelsen er fremdrevet primært via min delanalyse 1, 
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der med sit fænomenologiske udgangspunkt og induktive tilgang bidrager til, at planlægningen kan 

beskrives, som den fremtræder for lærerne. 

Didaktisk planlægningspraksis 

Planlægningsarbejdet er på Førsteskolen hovedsageligt en individuel praksis, som foregår ved 

kontorpladser i et arbejdsrum på skolen. Der er ikke organiseret noget formelt 

planlægningssamarbejde, men lærerne mødes sporadisk for at koordinere parallellagte forløb, 

samarbejde om årsplanen og i et enkelt tilfælde mødes Jesper, der er en erfaren lærer, med Sonny, 

der er ny lærer, for at strukturere og skriftliggøre den parallellagte undervisning i dansk på 8. 

årgang. På Andenskolen har de tre deltagende lærere (Mie, Naja, Jane) selv valgt, at de sammen 

planlægger danskundervisningen på møder hver fredag (som jeg har observeret).  

Lærernes planlægning omtales i interviewene som en arbejds- og tankeproces meget forskelligt fra 

lærer til lærer, men også i form af forskelligartede processer hos den enkelte lærer.  

Arbejdsprocessen beskrives som ukonkret, en kombination af flere faktorer, ustruktureret, 

zappende, styret af indfald, fx som udlagt af Mie: Altså så er det, jeg ved det ikke – det er jo nogle 

idéer, idéudveksling helt vildt, som popper hist og her. Og hvad kan vi bruge, og hvad vil vi gerne 

– er det nu de skal – det er nu, de skal prøve at lave et oplæg og prøve at øve sig på at lave en 

synopsis igen. Det er et halvt år siden, de har gjort det. Godt, det skal vi så hen imod på en eller 

anden måde så (92). Processen fremstår ved første øjekast som tilfældig, men ser man nærmere 

efter, er der flere overvejelser i spil: Lærerne udveksler forslag, overvejer indholdet, egne 

intentioner og tidspunkt (…hvad kan vi bruge og hvad vil vi gerne − er det nu de skal…). De 

afvejer undervisningsaktivitet (… prøve at lave oplæg…), om eleverne skal forberede sig på 

prøveformen (øve sig på at lave synopsis), om tidspunktet og sammenhængen er velvalgt (… det er 

et halvt år siden…), og hvilke tiltag der kan understøtte beslutningerne (… det skal vi så hen imod 

på en eller anden måde.). Tankeprocesserne er usystematiske, intuitive, erfaringsbaserede, og 

lærernes viden herom er tilsyneladende kun i begrænset omfang refleksiv og eksplicit. Herom siger 

Mie: … og det er også derfor, det måske er så skide svært at sidde, altså og sætte ordene på, ikke. 

(Mie, 202) Dette udsagn gælder viden om planlægningsprocessen. Men det samme er tilfældet for 

viden i planlægningsprocessen. Jesper siger, at … 80 % af min planlægning, den er i mit hoved 

(102). Planlægningen fastholdes og gives en struktur og et udtryk, når den udmøntes i egentlige 

planer. Disse varierer afhængigt af lærer og fag, fx har Gitte forskelligartede planer for matematik 

og biologi, og afhængigt af om der er tale om forløbs- eller årsplaner eller mere detaljerede og 

konkretiserede time- og ugeplaner (som fx Gitte og Puk udarbejder).  

 

Når lærerne beskriver deres planlægningsovervejelser, fremstår tankeprocesserne både kaotiske, 

cirkulære og lineære. I Mies udsagn om planlægningen ovenfor beskriver hun tanker, der cirkler 
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eller rekursivt pendulerer mellem forskellige vilkår, begrundelser og valg. Et andet eksempel, som 

også åbner for en lidt anden læsning, findes hos Leila:  

Jamen fordi, når du har et langt forløb, så øh, så ser man, hvad skal man sige, det store 

perspektiv. Her har du nogle tekster, som er gode at dykke ned i. Jeg kender dem, jeg ved, at 

der er så og så mange sproglige virkemidler i. (…) Når man så går ned til timerne, jamen så 

er det jo, at jeg skal tænke, nå men nu skal vi læse den her novelle. Nu skal jeg have dem til at 

fange de her sproglige billeder. (…) hvordan skal jeg forvente, hun gør det, i forhold til 

hvordan han kan gøre det og sådan nogle ting (124).  

Her er også en mængde overvejelser om indhold, elevforudsætninger, fagligt indhold, læringsmål 

osv., som er cirkulære og interdependente. Men ikke samtidige. Leila indlægger et skift i tid: Når 

man så går ned til timerne… og udfolder efterfølgende andre overvejelser, der omhandler 

elevernes forudsætninger. Her fremgår det, at nogle overvejelser kommer før andre. Valg på ét 

område får betydning for valg på et andet, processen er mere fremadskridende spiralisk end 

cirkulær. Rie beskriver planlægningsarbejdet med, at .. det er ligesom at sætte en kædereaktion i 

gang (138). Her bliver processen gjort mere lineær og endda kausal.  

Lærernes arbejde med og anvendelse af årsplanerne underbygger iagttagelsen af planlægningens 

forskellige faser og indbygningen af kausalitet. Årsplanlægningen indebærer grundige og 

komplekse overvejelser, hvor de forskellige faktorer sammentænkes, og forløbene ses i 

sammenhæng: Fordi årsplanen for mig, altså det store træk, det er, hvor vil jeg hen, hvordan 

hænger min undervisning i løbet af året bedst muligt sammen. Så når jeg sidder og laver 

årsplanen, så er det egentlig den der, hvordan får jeg den røde tråd bedst muligt, sådan så at de 

føler, at det hænger egentlig sammen (Rie, 64). Jesper (20) beskriver årsplanlægning som arbejde, 

man må sætte sig ned for at lave. Og efterfølgende betragtes planen af lærerne som en betingelse, 

fx siger Kris (40), at den ’binder’, og ved at tage udgangspunkt i planen har man sikkerhed for, at 

man har taget de vigtige hensyn og når det, man skal.  

Planlægning er, som det er fremgået, et komplekst fænomen, der fremtræder forskelligt for 

lærerne, og som de tillægger forskellige formål og indhold. Begrebet anvendes i en meget bred 

betydning, der favner års-, forløbs- og timeplaner, detaljeret tilrettelæggelse, organisering af 

materialer og rækkefølger i den forestående undervisning, og læreren, der forbereder sig (selv) på 

undervisningen forud for dens gennemførelse, som når Jesper beskriver, at planlægning foregår ’i 

hovedet’ på vej til timen, hvor han forestiller sig situationen og ’sætter sig op’ til den. Adspurgt 

direkte om forståelse af planlægning karakteriserer Lena det som at strukturere en eller anden 

form for læring eller en eller anden form for aktivitet for eleverne (Lena, 2), men Puk beskriver 

det som at strukturere indhold: … prøve at finde ud af, hvad der er interessant for eleverne, 
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hvilken vinkel man skal tage på tingene for at vække deres interesse. Øhm … (Puk, 2), og hos 

Sonny som det at sammentænke de didaktiske grundkategorier: Så jeg tænker sådan meget med 

indhold og metode og mål (Sonny, 16). 

Det er meget forskelligt, hvad de forskellige lærere udlægger som planlægningens udgangspunkt 

(jf. også dens cirkularitet og rekursivitet) og dens indhold. Der indgår en enorm mængde 

komponenter, som tillægges forskellig betydning og plads, fx faglige mål, materialer, medier, tid, 

skema, økonomi, erfaringer, lærerpræferencer, elevforudsætninger, klassen, relationer, stemning, 

aktualitet, læringsmål, læseplaner, fælles mål, evalueringsresultater, test, undervisningsformer, 

eksterne bestemmelser, pragmatiske forhold, forældrehensyn, organisatoriske og strukturelle 

forhold, lokale bestemmelser, indsatsområder osv. Disse er på forskellig vis repræsenteret på 

overbliksskemaet over de didaktiske betingelses-, begrundelses- og beslutningskomponenter (kap. 

1), og flere af dem indgår i og vil blive uddybet og eksemplificeret i de efterfølgende temaer. 

I de argumentative interview fremtræder planlægningen stort set som udlagt ovenfor, og i 

observationerne får jeg syn for sagen. Analysen af disse data understreger kompleksiteten, og at 

lærerne oftest ikke er sig refleksivt bevidste om processen og hvilke beslutninger, der bliver til 

hvordan og med hvilke begrundelser. Det bliver tydeligt, at lærernes behov for at vide hvad de skal 

og for at have en plan indebærer en strukturering og fastholdelse af valg, der tilskrives betydning 

som betingelser for efterfølgende valg.  

Sammenfattende fremtræder planlægningen som det at ordne og strukturere enormt komplekse 

sammenhænge gennem valg, der til en vis grad bliver til i lyset af forudgående og betingende for de 

efterfølgende valg. I den forstand er empirien illustrativ for den i teoriafsnittet fremsatte 

beskrivelse af læreren som planlæggende agent med ’behov for’ koordination og integration af 

didaktiske beslutninger, der som en formativ kraft medvirker til etablering af intentioner og 

dermed bliver underliggende for den intentionelle praksis (Bratman, 1999b, s. 138). Lærerens 

tilgang involverer konteksten og tilpasser intentionerne til gennemførbarheden af det forestående 

jf. Bratmans (1999a, s. 20; 1999b, s. 138) kontekstrelative kognitive og praktiske attitude. 

Planlægningen får karakter af en fantasifuld forudseenhed og udfoldes via lærerens 

scenariekompetence (Fougt, 2015), som integrerer de forskellige elementer i en forestilling om det 

forestående, der muliggør en slags foregribelse eller forberedelse derpå. Jævnfør fx Jespers ’gøren 

sig klar’ er der som en del heraf tale om at sætte sig op kognitivt og emotionelt til mødet med 

eleverne som en slags reflection-pre-action (Rønnestad, 2008, s. 287). 

 

Planlægningen viser sig i empirien anderledes kompleks end planlægningsdidaktikkens ordnede 

kategorier eller Dales ’planlagte læring’ på K2 og ’indre samspil’ mellem lærerens og elevernes 

aktiviteter (Dale, 1998, s. 50). Den viser sig også anderledes kompleks end indholdsanalysen og 
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valget i den kontinentaldidaktiske tradition. Planlægningen fremstår dog i overensstemmelse 

hermed som overvejelser og beslutninger, der ligger hos læreren, men hvorvidt udgangspunktet er 

indholdet og dets dannelsespotentiale, eller om det − i en mere angelsaksisk præget udgave − tages 

i målet med efterfølgende overvejelser over egnede midler, er ikke entydigt. Som det vil fremgå i 

den øvrige analyse, kan eksempler på begge dele identificeres, men som det er fremgået her, 

indbefatter planlægningsprocessen ofte mere og andet, hvorfor det kan forekomme omsonst at tale 

om et startpunkt. De didaktiske kategorier er i spil i deres bredde og mangfoldighed, og dét er 

essensen i lærernes praksis, ikke et bestemt hierarki eller udgangspunkt. 

Ofte er systematikken ikke synlig eller mulig for lærerne at italesætte. Den forekommer indforstået 

mellem de samarbejdende lærere, og som et tavst − eller prærefleksivt vidensreservoir i 

interviewene. Praksissen er erfaringsbaseret, men ikke blot som en teknisk kunnen i et 

instrumentelt felt. Feltet er modsætningsfyldt, pædagogisk og lærernes tavse virksomhed 

implicerer tillige normative og værdimæssige overvejelser i overensstemmelse med begreberne 

praktisk ræsonnement og fornuft. 

Lærernes orientering i den omtalte kompleksitet og hvad planlægningens foregribende valg 

nærmere ledes af og er et udtryk for, er ærindet for den følgende analyse af lærernes didaktiske 

intentionalitet, som indledes med en beskrivelse af de opmærksomhedsfelter, der fremtræder for 

læreren med betydning for de efterfølgende valg.  
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Didaktisk opmærksomhed på betingelsesmomenter 

Det aspekt af den didaktiske intentionalitet, som indbefatter lærernes rettethed og opmærksomhed 

på betingelsesmomenterne i det didaktiske arbejde fremstilles primært via analysen af de 

deskriptive interview og suppleres med de øvrige analyser. Analysen har frembragt de fire 

undertemaer, som fremgår af mindmappen nedenfor, og som udfoldes efterfølgende.  

Figur 16: Lærernes didaktiske opmærksomhed 

 

 

Lærerforudsætninger 

Dette tema er ikke at forveksle med læringsforudsætninger, der refererer til eleven, men om de 

forudsætninger, ressourcer og begrænsninger, lærerne har for at planlægge og undervise. Når 

lærerne er opmærksomme på og italesætter egne forudsætninger som centrale for deres 

planlægningsmæssige hensigter og valg, træder lærerne frem som betingende faktorer og 

forudsætningerne som et opmærksomhedsfelt, der vedrører lærernes didaktiske intentionalitet. 

Jeg laver ikke en fuldstændig kortlægning af de individuelle læreres forudsætninger, men 

koncentrerer fremstillingen om, at forudsætningerne fremtræder som et didaktisk 

betingelsesmoment ved at eksemplificere dette med henvisninger til interviewene, der illustrerer 

diversiteten og forudsætningernes betydning som betingelse i dette didaktiske arbejde. Som det 

fremgår, refererer ’lærerforudsætninger’ hovedsageligt til lærernes personlige stil og deres 

overbevisninger (beliefs) i form af deres viden og værdier56.  

                                                           
56 Overbevisningerne (teacher beliefs) indbefatter i sammenhængen hovedsageligt lærerens viden og værdier. I nogle 
teoridannelser er dette forhold vendt om, så beliefs underordnes videnskategorien (se fx Nisbett & Ross, i Kansanen 
m.fl., 2000, s. 60). De prærefleksive dimensioner heraf, som ikke italesættes direkte, indeholdes ikke i dette afsnit, 
men i afsnittet ’Didaktisk irrationel intentionalitet’ nedenfor. 
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På tværs af de deskriptive interview taler flere lærere om betydningen af personligheden og deres 

egen stil i arbejdet som her, hvor Lena betragter indholds- og emnevalg som personafhængige: Jeg 

lægger også meget personlighed i det, jeg laver. Og derfor er jeg jo også nok i virkeligheden 

meget personlig, i det jeg vælger, tænker jeg måske (Lena, 20). Og hun fortsætter senere i 

interviewet med også at forbinde de metodiske valg med sin personlighed og identitet: Jeg synes 

ikke, jeg kan tage tysklæreren ud af mig, lige så lidt som jeg kan tage mig selv ud af tysklæreren. 

Altså, vi hænger jo fuldstændig sammen. Og den måde jeg leverer mit fag på, det leverer jeg, 

fordi jeg er den, jeg er (34). Lena har tidligere arbejdet på en efterskole og fremtræder i det 

kollegiale fællesskab som bærer af en efterskolekultur, der inkluderer det Grundtvig-Koldske 

grundsyn, hun ekspliciterer som sit eget (Lena, 38). Som andre eksempler på personafhængig stil 

fremtræder forskellen på at være struktureret og mere flyvsk. Fx bekender Jane (6), at hun sætter 

for meget i gang og er ’zappende’, mens Carina understreger, at hun er meget struktureret (48).  

 

På det værdimæssige plan fremtræder også to − ofte brydende − positioneringer og italesættelser 

af trivsel og faglighed. Nogle lærere beskriver sig selv som fagligt orienterede (fx Carina, Rie, Lena), 

mens andre positionerer sig som værende primært optaget af elevernes trivsel (fx Leila, Gitte, 

Kris). Eksempelvis repræsenterer Leila i det kollegiale fællesskab en position, hvor elevens vel, ”det 

sociale”, identitetsdannelse og det ”at skabe gode mennesker” er centralt. I mit samvær med 

lærerne og de sonderende observationer blev jeg opmærksom på, at de tilsyneladende overfører 

denne skelnen til faglærere som primært fagligt orienteret, og klasse- eller kontaktlæreren57 med en 

særlig orientering mod trivslen eller ’det sociale’. Af interviewene fremgår det, at Carina og Rie 

betragter sig selv som faglærere i førstnævnte betydning, og at fx Mie og Leila beskriver sig selv 

som særligt orienterede mod eleverne og deres trivsel. Til denne skelnen knytter flere af lærerne 

forskelle på betydningen af og graden af nærhed i relationen til eleverne. Forståelsen af sig selv 

som klasselærer udtrykkes i det følgende af Mie, der lægger vægt på relationen til de elever, hun er 

klasselærer for, som mere nær, end til de elever, hun er faglærer for. Adspurgt om, hvordan hun 

omtaler eleverne hun er klasselærer for, svarer hun:  

M: Ungerne. Det er også ungerne. Men det er nok mere… det er en anden kontekst altså. Så 

er det, så er det jo bare, så bliver de jo så bare brugt som mine unger. Men øh. 

I: Dine? Dem, du er klasselærer for, er det dine? M: Ja det er det. I: Og de andre du er 

faglærer for? 

                                                           
57 På Førsteskolen opereres med en kontaktlærerordning, hvor de fleste lærere er kontaktlærere for en gruppe elever, 
men ikke for en hel klasse. På Andenskolen er man klasselærer, men ofte med delt klasselærerfunktion, således at 
dansk- og matematiklæreren i fællesskab varetager opgaverne.  
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M: Der er jeg bare faglærer (griner). I: Det er ikke dine? M: Jamen jeg kender dem ikke (…) 

Altså det er jo ikke dem, jeg har trøstet, når mor og far er gået fra hinanden. Det er ikke dem, 

som sender nogle signaler om, at jeg skal fortælle dem, at de er skønne.. (Mie, 38-48). 

 

Den relation, som Mie her er eksponent for, kommer til syne i materialet som en gensidighed i 

relationen, der er givende for begge parter og fremtræder som værdifuld og indimellem som et mål 

i sig selv. Det fremtræder i flere af lærernes udsagn, at de værdsætter den tætte relation, samværet 

med eleverne, at de har tillid til én, og at de har det rart sammen. Men Mie gør også opmærksom 

på, at det er en … balance, så de ikke kommer under huden (46). Udstrækningen af nærhed og 

relationen tillægges forskellig betydning af lærerne. Carina, der beskriver sig selv som faglærer, 

anser elevernes trivsel for sekundær i forhold til deres faglighed, læring og struktur:  

Der er mange, der bruger rigtig meget tid på at gå op i, hvordan den ene elev tænker, eller 

den anden elev tænker eller frem og tilbage og bliver helt stresset over, hvis man ikke har fået 

dem alle sammen ind under sine kyllingevinger. Jeg er ikke så meget hønemor. Selvfølgelig 

skal de have det godt. (…) Men det helt tydelige er for mit vedkommende, at de skal lære 

noget, mens de er her (Carina, 106).  

 

Netop lærernes oplevelse af relationen indeholder også lærerviden om eleverne, når relationen 

fremtræder i kraft af dens betydning for undervisning og læring. Her bliver det en nødvendighed 

for lærerne at have viden om og kendskab til deres elever, fordi det er gavnligt for kvaliteten af 

deres undervisning. Det samme gælder tryghed og tillid i samværet mellem elever og lærer. Rie, der 

hverken er klasse- eller kontaktlærer tillægger relationen betydning for undervisningen og 

muligheden for at understøtte læring, når hun fx har viden om elevernes ferieerfaringer og kan 

knytte dem til undervisningen om koralrev m.m. Hendes relation til eleverne går igennem faget og 

etableres i undervisningen: … altså jeg skal opbygge mine relationer i faget (…) Jeg behøver ikke 

at kende dem til bunds eller sådan noget, men det der med at kunne, øøh, interagere med dem og 

kende lidt til deres baggrund, og hvor kommer de fra og hvor er de på vej hen… (Rie, 2-4). Den 

undervisningsmæssige betydning af elevkendskabet og nærhed i relationen bliver til en del af 

argumentationen for at have og undervise de samme elever over tid og følge klassen i flere år, fordi 

man så ved, hvad der er bedst for dem, og kan skabe en rød tråd, kontinuitet og progression i 

undervisningen (Kris, 60). 

Det er dog den erfaringsbaserede viden, der fremtræder som dominerende vidensform hos lærerne. 

Her repræsenteret ved Sonny, der fortæller om at læne sig op ad sine få erfaringer og intuition: … 

man danner sig nogen erfaringer de første år som lærer, hvad der fungerer altså (…). Og du 

bliver nødt til at træffe nogen valg, og du bliver nødt til at gøre det hurtigt. Og så må du træffe 
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dem, på den baggrund du har (70). Betydningen af denne vidensform er dog tydeligere i den 

øvrige empiri. 

 

I de argumentative interview fremtræder ligeledes lærernes personlige stil, deres værdisæt og viden 

som centrale forudsætninger, der udgør betingelsesmomenter i den forstand, at forudsætningerne 

udgør opmærksomhedsfelter i lærernes ’egenverden’, som de henter belæg i, når de begrunder 

planlægningsvalg. Dette udtrykkes tydeligt af Naja, der siger, at de didaktiske beslutninger tages ud 

fra lærerens begejstring for det faglige indhold (22), og af Mie:  

Det børnene skal igennem, det kommer jo sindssygt meget an på, hvilken lærer de har. Altså, 

det er helt vildt. Fordi hvis jeg nu ikke synes, at den her tekst er skide god, men det synes 

Børge, så kører jeg den ikke og så, det gør Børge jo. Så det har jo meget at sige, hvad man 

som lærer selv synes (Mie, 80).  

Som en del af læreroverbevisningerne er lærerne opmærksomme på egne værdier og eksplicitte 

om, at de baserer deres planlægningspraksis derpå. Sonny henviser til værdier om tryghed, at 

arbejde i dybden, selvstændigt, og anvender frihed som belæg for et projektforløb (16, 18, 52, 60). 

Mie anser det for værdifuldt, at eleverne trives og er aktive (160), og Jesper anfører, at hans praksis 

er baseret på hans erfaring og livsværdier (168), og sidstnævnte uddybes med samvær, tillid, 

respekt, og det han kalder ’klassehygge’ (156-160). Derudover finder han det værdifuldt at gøre 

indtryk og blive husket (98), og han har en klar værdi om at min undervisning skal lykkes (R). 

Naja henter belæg for indholdsvalg i, at det appellerer til hende og hendes normer (26). Sonny 

fortæller, at motivation og medbestemmelse er værdier for ham, som han kæder sammen med 

viden, idet han hævder at vide, at eleverne arbejder bedst, hvis de finder det spændende og har 

medbestemmelse (36). Adspurgt om, hvorfra han ved, at medbestemmelse er godt, er hans belæg 

egen skoletid, aflæsning af elever og erfaringsviden (40). Lærerne henviser i udpræget grad til 

erfaringsbaseret viden (Sonny, 16, 198; Jesper, R, 50, 132, 176; Mie, 168-182, 188), hvori de finder 

belæg for at gøre det, der ’fungerer’: Sonny begrunder procesorienteret skrivning og vejledning 

med sine erfaringer (16), Jesper de opstillede læringsmål (132) og sit indholdsvalg, fordi han ved af 

erfaring, at avisgenren betyder rigtig meget (50). Naja hævder, at baggrunden for lærerens 

planlægningsvalg er lærerens erfaringsviden (74), og Jesper indskærper erfaringernes betydning 

ved udsagnet om, at 95 % af hans valg er baseret på egne erfaringer (176).  

Mie fortæller, at hun henter sin viden i sin erfaring og personlighed (188), men mener også, at den 

har ophav i noget, hun engang har læst. Hun har dog ifølge sig selv ikke teori-viden present (168-
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182), hvorfor det kan synes som om, lærernes teoretiske viden er latent eller prærefleksiv. Det 

samme fortæller Sonny (der dog refererer til didaktisk teori58):  

det er ikke sådan, at jeg går ind og tager bevidste valg og tænker at det her, det er Klafkis 

nøgleproblemer, jeg går ind og arbejder med i historieundervisningen. Nej det vil jeg ikke 

sige. Så er det mere nogen, der ligger i min, i mit baghoved, som det der ikke er italesat. Jeg 

godt ved, det er der, det er noget, jeg har arbejdet med, det er noget, jeg har læst om.. (158).  

Lærerne anvender dog pædagogisk-didaktiske begreber og fagdidaktiske termer (dannelse, læring, 

eksemplarisk, differentiering, læringsforudsætninger, cooperative learning, kriteriebaseret 

evaluering, mål- og lærerstyring, inklusion osv.) som en del af deres fælles sprog, men oftest i 

almene vendinger og betydninger. 

I mine observationer af Mies samarbejde med henholdsvis Jane og Naja er det vanskeligt at 

iagttage den enkelte lærers overbevisninger, fordi såvel den iagttagelige viden som værdierne 

farves af og kommer til udtryk i lærernes samværen. Dette muliggør dog iagttagelser af forskelle 

(vel vidende, at netop samværet kan medkonstituere sådanne forskelle). Kort fortalt fremstår Mie 

som meget optaget af at implementere lovmæssige bestemmelser og leve op til fordringer fra 

lederen, som når hun vedbliver at insistere på, at de skal sætte læringsmål som det første. 

Derudover orienterer hun sig i høj grad efter, hvad der kan medvirke til, at eleverne får gode 

resultater til afgangsprøven (14.11.2014). Hun er den, der skriver ned, strukturerer og fastholder 

aftaler i konkrete planer. Sammenlignet med Mie er Jane mere ustruktureret, hun kommer med 

skæve, kreative forslag til aktiviteter i undervisningen (29.08.2014), hun udtrykker omsorg for de 

udsatte elever og er optaget af inklusion. I samværet med Mie fremstår Naja fagdidaktisk 

orienteret, når hun inddrager danskfaglig viden om fx litteraturhistorien og foreslår mål for 

undervisningen på denne baggrund (14.11.2014, 05.12.2014). Denne forenklede karakteristik af 

forskelle mellem lærerne, der fremtræder i deres samarbejde, er medskabende for de 

lærerforudsætninger, der udgør betingelsesmomenter i lærernes samarbejde. Deri er det desuden 

gennemgående, at de trækker på situeret viden om klasserne og eleverne i planlægningen − og på 

didaktisk og fagdidaktisk viden i deres valg af indhold, mål og metoder, men oftest uden at disse 

vidensformer ekspliciteres (uddybes i afsnit om lærernes hensigter i handling), mens de stort set 

ikke refererer til teori- eller forskningsviden.  

  

                                                           
58 Sonny er en af mine tidligere studerende i almen didaktik fra læreruddannelsen i Aarhus. Det er sandsynligt, det er 
årsagen til, at han refererer til Klafki.  
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Fortolkende om lærerforudsætninger som opmærksomhedsfelt 

I en kontinental tradition betragtes læreren som formidler af elevens møde med det 

dannelsesrelevante indhold, og i den didaktiske litteratur fremstilles ofte dette idealbillede af 

læreren, der baserer sin undervisning på en forudgående analyse af elevernes 

læringsforudsætninger og af det pågældende indhold. (Se fx Klafkis (2011) indholdsanalyse, bl.a. af 

indholdets fremtidsbetydning og nutidsbetydning samt betingelsesanalysen, der omfatter 

eleverne). Men som det er fremgået, kan læreren også udgøre et begrænsende betingelsesmoment, 

hvilket bl.a. ligger til grund for som Hiim og Hippe (1997) at anskue læreren som rammefaktor, 

eller som Heimann at indeholde en normativ kritik og forudsætningsanalyse i struktur- og 

faktoranalysen. Pointen er her, at indsigt i undervisningens betingelsesfaktorer, herunder lærerens 

præferencer, kan medvirke til at forandre de konstaterede forudsætninger og derigennem 

undervisningen (Jank, & Meyer, 2006).  

 

I den empiriske forskning udgør teacher beliefs et selvstændigt felt, og som det er fremgået 

ovenfor, illustrerer mine undersøgelser og dette tema om lærerforudsætninger, at lærerne i en vis 

grad er opmærksomme på deres beliefs, der vedrører såvel deres værdimæssige som deres 

vidensbaserede orientering. men at disse også er aktive på et prærefleksivt niveau, jf. Davis & 

Andrzejewski (2009, s. 1): “Beliefs, and their influence, tend to be unexamined by teachers because 

many are implicit, unarticulated, or unconscious.” 

Jeg har kort angivet aspekter af førstnævnte (udfoldes yderligere i afsnittet om lærernes 

forudgående intentioner), som på et overordnet plan drejer sig om deres opfattelse af skolens 

formål og deraf følgende prioriteter om frihed, struktur, tryghed, selvstændighed, 

medbestemmelse, respekt osv.  

Det vidensmæssige aspekt af lærernes overbevisninger trådte i empirien særligt frem som 

elevkundskab, situeret viden om relationer, klasser, institutionelle faktorer og erfaringsbaseret 

kundskab. Som nævnt i teoriafsnittet om læreren som underviser, fordrer almen didaktisk 

undervisningspraksis en sammensat kundskabsbase. I Iskov (2017), lader jeg denne kendetegne af 

fire vidensformer, som jeg argumenterer for berettigelsen af i en professionel pædagogisk praksis 

og sammenfatter i nedenstående figur. 
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Figur 17: Lærerens kundskabsbase 

 

 

 

Hvis vi holder fast ved og anvender denne afgrænsning til en fortolkning af hvilke vidensformer, 

der træder frem i den empiriske undersøgelse, bliver det tydeligt, at lærerne kun i meget begrænset 

omfang inddrager dekontekstualiseret, forskningsbaseret viden59 som referenceramme i 

planlægningsarbejdet. Faktisk henvises kun dertil ved henkastet at nævne Hattie og Canada. 

Derimod er de øvrige vidensformer mere udbredt til stede i data. Lærerne anvender grundfaglig 

viden (Lund m.fl., 2016; Shulman, 1986), som kommer til udtryk igennem didaktiske, 

pædagogiske, psykologiske og fagdidaktiske termer, også til at sætte ord på deres situerede viden, 

som indbefatter deres interaktionskundskab i form af viden, der er bundet til interaktionen med 

elever, kolleger etc., og som er forudsætningen for, at de kan forholde sig refleksivt og distanceret 

til betydningen af egen indlejrethed, tilstedeværen og det pædagogiske møde med eleven som 

subjekt. Men disse vidensformer forekommer mig i hovedsagen at være ’tavse’ og derved at 

overlappe med den erfaringsbaserede viden og dens egenskaber (Dreyfus & Dreyfus 1986; Polanyi 

1966).  

I teoriafsnittet fremstillede jeg læreren som refleksiv didaktiker kendetegnet ved evnen til at 

indlægge distance til egne dispositioner og intentionalitet med henblik på at etablere 

forskningsafstand til egen praksis for ad den vej at kunne kvalificere og legitimere samme. Men 

sådanne eksplicit videnanvendende refleksive processer fremdrives ikke af min analyse, der viser 

hen til hurtigere, intuitive og altså tavse slutninger. Dette gør det let at fremstille lærernes 

                                                           
59 Se Abbott (1988), Freidson (2001) og Parsons & Platt (1973) for videnskabelig viden som kendetegn ved professionel 
praksis.  
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videnanvendelse negativt og som utilstrækkelig, men Polanyi giver med sit begreb om tavs viden 

forklaringskraft til lærernes videnanvendelse, fordi den på nogle områder nødvendigvis må være 

tavs. Polanyi hævder, at ”.. we can know more, than we can tell” (Polanyi, 1966, s. 4.), og strækker 

den tavse viden videre end det, vi kan sætte ord på - til forhold, sammenhænge og helheder, fx som 

planlægningsprocessen, der måske bedst tilgås vha. indlevelse og bedst forstås som et integreret 

hele. I sådanne tilfælde risikerer en nøje granskning af hvert enkelt element at ophæve 

kompleksiteten og entiteten. Med Polanyi: ”We can see now how an unbridled lucidity can destroy 

our understanding of complex matters. Scrutinize closely the particulars of a comprehensive entity 

and their meaning is effaced, our conception of the entity is destroyed” (Polanyi, 1966, s. 18). 

 

Eleverne 

Eleverne er et andet gennemgående opmærksomhedsfelt for lærerne. Og som det vil fremgå i det 

følgende, spænder dette felt vidt og indbefatter en mangfoldighed af forudsætninger hos eleverne, 

der udgør centrale betingelsesmomenter for lærerne i kraft af deres forudsætninger som 

enkeltelever, kategorier af elever eller som en hel klasse. Eleverne fremtræder som ’pædagogiske 

subjekter’, når de fremstilles som nogen, lærerne vil, skal opnå noget, fx at de motiveres, trives, 

oplever mening eller lærer. Men de fremtræder også i relation til det, skolen og lærerne skal ville.  

 

Elevforudsætninger 

I de deskriptive interview udgør elevforudsætninger et vidt favnende begreb, som ikke bare 

vedrører læringsforudsætninger, men som af lærerne tales om som nogle, der skal kendes, som 

noget, man kan ’tage bestik af’ og ’have føling med’. I de første gennemlytninger af de deskriptive 

interview slog det mig, at lærerne, når de blev opfordret til at beskrive deres elever, afstod fra 

generelle beskrivelser, men understregede, at sådanne ikke kunne gives, og at forudsætningerne 

angik den enkelte elev. Ved gennemlæsning af materialet fremgår det dog, at lærerne ofte 

generaliserer, fx ved at beskrive eleverne som motiverede, målrettede eller pressede over én kam. 

Lærerne opererer med kategorier af elever og med klassetrin/årgange som helt centrale 

kategoriseringer, fx når eleverne på 7. årgang beskrives som nogle, der endnu ikke kan arbejde frit, 

eller som her, hvor Lena fortæller om eleverne i 9. klasse: Altså, en 9. klasse er jo en 9. klasse, 

selvom de synes, de er så unikke. Så er det jo de samme ting, der rører sig i dem. Langt hen ad 

vejen er det jo den samme udviklingsfase, de er i. Og det er de samme problemer, de står i osv. Så 

de der emner, der rammer plet, de rammer næsten altid plet (Lena, 28). En anden central 

kategorisering er de dygtige/tilpassede elever, mellemgruppen/midterbørnene og de elever i skolen 

med flest udfordringer/de svage. Kategorierne er svære at benævne, fordi lærerne er forsigtige med 

at gøre det, eller gør det på forskellig vis.  
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Enkelteleverne forsvinder helt, når de omtales som den gruppe, ’klassen’ udgør. Klassen 

fremtræder som et selvstændigt fænomen, og der tales om klassens forudsætninger. Klassen er en 

’masse’, en ’helhed’, et læringsfællesskab, der som udtrykt her af Naja og Mie udgør en betingelse, 

der må afkodes, så læreren kan indrette undervisningen derefter: …når man har undervist i så 

mange år, som jeg har efterhånden, jamen så har man jo også, så er man rimelig hurtig til at 

tage bestik af en klasse. (…) jamen jeg har lige en periode, hvor jeg prøver at få kortlagt, hvad er 

det for en masse, hvad er det for en flok, jeg har med at gøre (Naja, 32). og med Mie: … der er jo 

også læringsfællesskaber. Og hvad er det for et læringsfælleskab, vi har i 8.b for eksempel, og 

hvad kan lade sig gøre, og hvad kan så for eksempel ikke lade sig gøre i 9.a (Mie, 120). Klassen 

omtales af stort set alle lærerne som en enhed, der kan have sin egen dagsorden, sit klima, sine 

egne mål, sin stemning og dagsform. 

Eleven som pædagogisk subjekt 

Når eleverne fremtræder for lærerne og fremstilles for mig som nogle, de vil noget med, har jeg 

valgt at betegne dem som pædagogiske subjekter. Egentlig fremstår de som objekter for lærerens 

bestræbelser, men oftest er der (jf. den almene pædagogik, herunder det pædagogiske paradoks) 

tale om bestræbelser af hensyn til eleverne selv. Eleverne udgør dermed målet i sig selv, når 

lærerne fremstiller deres orientering mod elevernes læring, motivation, tarv, mening og trivsel med 

henblik på elevens bedste.  

For nogle af lærerne er elevernes trivsel et helt centralt opmærksomhedspunkt, som manifesterer 

sig, når de er optaget af elever, der har det svært, og når lærerne værdsætter, at eleverne har det 

godt, at de hygger og får nogle gode oplevelser. For Leila har trivslen endog førsteprioritet: Min 

førsteprioritet det er faktisk trivsel, fordi jeg tror på, at hvis de trives og har det godt og har det 

godt med hinanden, så lærer de også mere. Og når de lærer, så kommer de også til at trives 

bedre, og så lærer de mere igen (Leila, 31). Som i dette citat begrundes lærernes fokus på trivsel 

ofte med, at eleverne ikke kan lære noget, hvis ikke de trives. Trivslen er for nogle lærere nært 

forbundet med den relation, som eleverne indgår i med læreren, hvor eleverne bliver til som nogen, 

der har tillid til og tør komme til læreren (Kris), har behov for en alternativ voksen (Mie) og for at 

mærke læreren (Naja).  

Det gælder sandsynligvis også lærernes optagethed af elevernes motivation, som dog oftest ikke 

begrundes, men fremtræder som en værdi i sig selv, når lærerne fortæller om, at deres engagement 

smitter af på eleverne, når de begræder, at et overdrevet fagligt fokus står i modsætningsforhold til 

elevernes motivation, og stræber mod at tilrettelægge undervisning, der ’fanger’ eleverne, siger 

dem noget, at de kan leve sig ind i den.  
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Læring fremtræder som fænomen for lærerne i relation til elevernes fremtræden, og de taler om at 

rykke eller flytte eleven. Som nævnt ser flere lærere (Gitte, Kris, Leila) trivsel som en forudsætning 

for læring, men Carina (12) kæder læringen sammen med et fagligt fokus (såkaldt fagfagligt), som 

hun (delvist) modstiller med trivsel (106).  

Elevernes dannelse italesættes ligeledes af lærerne. Når de eksplicit forholder sig til 

dannelsesbegrebet, er det i almene vendinger og begreber, som når de fx vil have … støbt nogle hele 

børn ud af det (Peter 136), … udviklede unge mennesker både fagligt men specielt personligt. 

(Jesper, 22) eller … have dem til at blive sådan nogle hele mennesker så vidt som muligt (Leila, 

72). Beslægtet hermed er lærernes fokus på elevernes oplevelse af mening. Flere lærere 

understreger, at det er afgørende, at eleverne kan se en mening med tingene. Spørgsmålet om 

mening ses i sammenhæng med, om undervisningsindholdet forbinder sig til elevernes livsverden, 

deres hverdagsliv og erfaringsverden, som når Rie forbinder koralrevet med ferier, Peter vil lave 

matematik i nærområdet, Carina taler om kemi i dagligdagen eller Sonny om eleverne som 

historiebestemte og -skabende. Etableringen af en meningsfuld undervisning kan dog også tjene et 

andet formål, som i Carinas udsagn om at få eleverne til at deltage: Men de deltager jo kun, hvis de 

kan se en mening med det (Carina, 186). Muligvis er det også hensigten, når Leila betragter 

relationen som en mulighed for eller et middel til at opnå noget: Altså, man kan få dem til at lave 

det mest kedelige slavearbejde, hvis man kigger på dem og smiler. Og med et glimt i øjet siger: Så 

gør det. Ja, fordi det er rart, og de føler ikke, at man er en slavepisker, selvom det egentlig er 

slavearbejde, man kommer med. Man kan opnå rigtig meget. (Leila, 92). Selvom de sidstnævnte 

udsagn isoleret set udfordrer tanken om, at eleverne for lærerne fremtræder som pædagogiske 

subjekter, er både Carinas mål om deltagelse og Leilas om slidsomt arbejde antagelig mål på 

elevernes vegne og til elevernes bedste.  

Ligeledes lægges elevens tarv også til grund for en prøve- og resultatorienteret undervisning. 

Igennem en sådan undervisning bliver eleverne nemlig … godt stillet, klarer eksamen godt eller 

bedst muligt, føler sig trygge (Jesper, 32, 62, 74, 76, 140; Sonny, 18; Mie, 194), og Mie beskriver i 

forlængelse heraf eleverne som meget fokuserede på gode resultater og nogen, der gerne vil 

vurderes (Mie, 194, 204, 206). Hensynet til elevernes bedste fremgår også, når dette ikke bliver 

taget, som da Kris (18) beklager, at … der ryger jo nogen igennem nettet, fordi det ikke er fint nok, 

med den måde vi gør det på… eller når lærerne er opmærksomme på at favne eleverne, ikke at ville 

udstille dem og at undgå elevnederlag, som det kommer til udtryk her i Janes fortælling om, 

hvordan karakterræs kan påvirke nogle elever negativt:  

Og så har jeg jo dem, der føler sig totalt dissede hele tiden. Og det synes jeg, der er et 

problem, fordi hvad skal de det for? Altså, jeg tænker også lidt på det selvværd, man poster i 
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dem. Det er jo rigtig svært at sige til en af de her elever, der kommer og får 0: ”Ej det var sgu 

godt gået – tænk om du havde fået -3”. Altså, det er så hult på en eller anden måde. Og det 

hule ligger jo så i, at jeg så tænker, jamen den her elev vil, om han så øver sig nok så meget, 

ikke få 02, for det kan han ikke. Altså, han vil stadigvæk få 0 ikk’ (Jane, 60). 

Med problematiseringen af karakterræset indikerer Jane, at det ikke nødvendigvis har eleven som 

mål i sig selv, når hun stiller det ubesvarede spørgsmål om, hvad eleverne skal have karakterer for? 

Et lignende eksempel fremgår af de argumentative interview, når Naja ser eleverne som under et 

fagligt læringspres (16). Heroverfor taler hun om at omsætte og anvende viden i kreativt skabende 

arbejde, som hun egentlig mener, eleverne lærer mest ved. Men alligevel hævder hun som 

argument imod sådanne processer, at udbyttet er for lille (R), og det er sandsynligt, at hun 

hentyder til det målbare resultat.  

Også i de argumentative interview forbindes målorienteringen med eleverne, når målene 

begrundes med at være for elevernes skyld, at de giver retning og mening til elevernes aktiviteter og 

læring (Mie, 28; Sonny, 120). Ifølge Jesper (108) kan et resultatorienteret fokus endog hjælpe til at 

motivere og skabe engagement og deltagelse, væsentlige opmærksomhedsfelter i forbindelse med 

lærernes didaktiske beslutninger (Jesper, 164). Også i disse interview er lærerne eksplicitte om, at 

det er deres opgave at tage højde for elevernes forudsætninger, fx ved at bygge videre på 

forudsætninger fra tidligere forløb (Jesper, 88, 100; Sonny, R, 84, 134), og også her italesættes 

elevforudsætningerne for en gruppe af elever eller for klassen som helhed (Sonny, R, 44; Mie, R; 

Naja, R; Jesper, 116). 

 

I mine observationer af det praktiske planlægningssamarbejde mellem Mie og Jane/Naja inddrages 

eleverne enkelte gange i kraft af deres forudsætninger for at kunne arbejde med og forstå et givet 

indhold, men ellers omtales de særligt i forbindelse med gruppedannelser, hvor såvel 

kategorisering af eleverne som hensyn til deres individuelle forudsætninger manifesterer sig. I en 

observation af Mies og Najas samarbejde om at danne gruppe ud fra fagligt niveau, kategoriserer 

de eleverne. Først ved at tale om ordblinde, ’slidere’ og konkret-tænkende elever, inden Naja 

anvender kategorierne top og bund. Hun siger blandt andet: Helt sort-hvid: Vi har top og bund! 

Og senere: Vi har en top og en bund og en helt masse inde midt imellem, og det er jo sådan, 

virkeligheden er (20.02.2015). Lærerne indbringer også et skema med farver, der henviser til 

Blooms taksonomi, og overvejer, om eleverne er ’oppe i det røde eller i det grønne’. De ender med 

at gruppere eleverne efter hvilke karakterer, de får. 
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Jeg overværer også en anden gruppedannelse (03.10.2014). Her overvejer Mie og Jane i højere 

grad elevernes individuelle forudsætninger for at deltage og deres indbyrdes relationer. Under 

observationen skrev jeg ned, hvad lærerne sagde:  

… Kristoffer skal have en, der er mega-skrap: Rikke. Helena siger ikke så meget, så hun skal 

med Max. Er der en pige i den gruppe, der kan trække? Ja, Ane. Så er der Ib – ja, han skal 

bare puttes på. Der er nogle, der ikke tæller! De skal bare puttes på. Helene skal i en gruppe, 

hvor de andre gør det for hende… Helle og Iben er altså meget uvenner. Irene kan godt være 

lidt en rejekælling. Så er der Jan – ja, han er heller ikke rigtig med… Matilda skal være 

sammen med de to, så kommer hun eddermame på arbejde. Tanja sammen med Rikke og 

Kristoffer – hun kan noget…  

Jeg spørger lærerne, hvad der afgør, hvordan de sætter grupperne sammen, og en af dem svarer: 

Om de gider eller ej – og hvor meget de kan. Og så er der nogen, vi bare sætter på. Vi har 

kapituleret over for dem.  

Fortolkende om eleverne som opmærksomhedsfelt  

Som fremstillingen af elevforudsætningerne afspejler, at det et rummeligt begreb, der her er 

anvendt til at betegne de mangfoldige forudsætninger hos eleverne, der fremtræder for lærerne i 

forbindelse med planlægningsopgaven. I didaktisk planlægningsteori er eleverne naturligvis en helt 

central kategori. Som jeg har nævnt og skal komme tilbage til, udgør eleverne målet for 

undervisningen, men de udgør også en betingelse, afsættet for undervisningen. I den almen 

didaktiske tradition, hvor indholdsvalget er primært, og elevens dannelse er målet, bliver den 

primære opgave at foretage et indholdsvalg, der understøtter dannelseshensigten − og dette 

inkluderer en analyse af indholdets potentiale for de pågældende elever: ”Thus Didaktik gives to 

each and every teacher the reflective task both of discerning what formative value is available for 

his or her students in this or that element of the Lehrplan and of developing his or her own 

teaching plans to instantiate those values” (Westbury m.fl., 2000, s. 32). Hos Klafki (2011, s. 318) 

indgår ”… de konkrete, sociokulturelt formidlede forudsætninger i en elevgruppe (klasse)…” som en 

del af betingelsesanalysen. Også i den analytiske didaktik (Qvortrup & Wiberg, 2013, s. 363) indgår 

elevforudsætningerne. Heimann opererer med elevernes læringsforudsætninger som en del af 

betingelsesfeltet ” … læreren i planlægningsøjeblikket må tage for givet” (Qvortrup & Wiberg, 2013, 

s. 361), og selvom Hiim og Hippe insisterer på, at hver didaktisk kategori må betragtes i 

sammenhæng med de øvrige, hævder de, ” … at elevens læringsforudsætninger kommer ’først’ på 

den måde at dette er fundamentet i undervisnings- og læreprocessen” (Hiim & Hippe, 1997, s. 147).  

Hiim og Hippe omtaler eleven i ental, og selvom Klafki henviser til forudsætningerne i klassen, er 

han her inspireret af Heimanns analyse af de forskellige forudsætninger, der er repræsenteret i 
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elevgruppen (Klafki, 2011, s. 317). Som det fremgik af min analyse, har lærerne også i enkelte 

tilfælde blik for de individuelle forudsætninger, men det er udbredt, at de enten taler om 

forudsætninger hos kategorier af elever inden for klassen eller om klassens forudsætninger. Det er 

interessant, om kategoriseringen er en uskyldig talehandling, eller om den repræsenterer 

tildelingen af en subjektposition, som er meddefinerende for elevernes handlemuligheder (se fx 

Jensen, 2009). Som nævnt er lærerne varsomme med at generalisere om eleverne i interviewene, 

men som det fremgik af observationerne, fx af gruppedannelsesprocesserne, anvender lærerne 

kategorier og medfølgende positionering, der i den grad er definerende for elevernes 

handlemuligheder, når de omtaler og sammensætter grupper af elever fra top og bund og endog af 

de elever, som ikke tæller, og som lærerne har kapituleret overfor.  

At fastholde elever i, hvad de ’er’ for nogen, indebærer en objektivering, som peger modsat temaet 

om elever, der fremtræder for lærerne som pædagogiske subjekter og indikerer en 

overensstemmelse med den almene pædagogiske bestræbelse på elevens myndighed og dannelse. 

Eleverne fremtræder for læreren i relation til dette forehavende, og opmærksomheden på 

forudsætninger vedrørende motivation, trivsel, læring, mening, fagligt niveau mv. illustrerer 

lærernes orientering mod eleven som subjekt med forudsætninger relevante for den fortsatte 

myndiggørelsesproces. I analysens sidstnævnte eksempler, hvor lærerne åbner for et misforhold 

mellem eleverne og karaktergivning, målbart udbytte og resultat, løftes en flig af dilemmaet mellem 

elevens læring og skolens eller samfundets ønsker og behov. Dette viser hen til det vedvarende 

institutionsproblem, der i en almen pædagogisk optik følger med det at holde skole og 

intitutionalisere læreprocesserne (Oettingen, 2010). Problematikken udfoldes flere steder i det 

følgende.  

Tid  

Tiden udgør et didaktisk opmærksomhedsfelt, som i de deskriptive interview ofte er implicit til 

stede i lærernes fortællinger om, hvad der afgør det ene eller andet didaktiske valg. Når tiden 

italesættes, er det konsekvent som noget, lærerne har for lidt af, og i forbindelse med de 

konsekvenser, dette har for deres undervisning, elevernes udbytte og for lærernes arbejdsliv.  

 

Tid til undervisning 

I forbindelse med undervisning omtaler lærerne tid som en begrænsende rammefaktor, der ofte 

nævnes i sammenhæng med skema og andre organisatoriske forhold som en betingelse de må 

tilpasse undervisningen til. Det er en generel fornemmelse, at lærerne oplever, at de ikke kan nå 

det, de gerne vil.  

Lærerne giver udtryk for, at der er indholdsområder og læringsaktiviteter, der ikke er tid til, fordi 

de er nødt til at prioritere andre opgaver, heriblandt administrative. Jesper fortæller, at denne del 
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af arbejdet er vokset helt vildt, og at opgaverne med at dokumentere og skriftliggøre er krævende, 

at de opleves som et pres og tager tiden fra andre, mere væsentlige opgaver (Jesper, 84-86). I 

forlængelse heraf beretter Carina (40), at hun opererer med ’tidsmæssige buffere’, hvortil hun kan 

henlægge de aktiviteter, der stimulerer elevernes interesse for fysikfaget, men som de ikke lige 

måles på, og Jane fortæller, at der bruges for lidt tid til det vigtige, som fx social læring, som hun 

præciserer til at vedrøre evnen til at indgå i fællesskaber, og man er rummelig og tolerant… (Jane, 

102-104). Når lærerne oplever, at de har for lidt tid til det vigtige, opleves andre tidskrævende 

opgaver som irritationsmomenter. Herom siger Jane fx: det bliver rigtig meget bogholderi, og der 

går jo tid fra alt det vigtige, synes jeg. Altså fra forberedelse og sådan nogle ting (Jane 198). 

Noget tildeles altså ikke den tid, det i lærernes øjne bør have, men tidspresset indebærer også, at 

der planlægges eller undervises anderledes. Sonny (48) fortæller:  

… man kan jo ikke blive ved med at skabe, altså jeg føler ikke, at jeg har tiden til at skabe de 

der forløb, hvor man er, hvor eleverne er medskabende. Nogen gange så er det også bare at 

have nogen kopiark læst og så lige svare på de her spørgsmål, fordi det er noget, vi lige skal 

igennem (Sonny, 48).  

Andre lærere fravælger tidskrævende indhold og materialer, og nogle vælger at forelæse eller 

gennemgå stoffet ved tavlen. Rie siger: ”nu sidder i bare fast i stolen. Fordi at, vi kan ikke bruge 

mere tid på det.” … Så, der er det meget mere knivskarpt, hvad vi skal. Der er ingen 

svinkeærinder, det er der virkelig ikke. Det er jeg meget træt af… (Rie, 86).  

Tidspresset opleves bl.a. som en konsekvens af en mængde forstyrrende aktiviteter, elever og 

lærere skal deltage i, pålagte administrative opgaver, for få tildelte timer, tvungne test, store krav til 

indhold, der skal behandles, mål der skal nås og af prøverne, hvorfor der ifølge Kris er bedre tid på 

7. årgang: Også fordi det er der tid til nu, kan man sige. Man er ikke presset af karakterer og alt 

muligt andet (Kris, 33). 

Relationer over tid 

Et andet perspektiv på tiden vedrører skemalægning og organiseringen af den tid, lærerne har med 

de samme elever. For Sonny og Rie er det frustrerende, at de kun har én ugentlig time i henholdsvis 

historie og biologi. Det medfører en oplevelse af, at de skal nå uoverskuelig meget, og det er på den 

baggrund, jeg citerede dem ovenfor for at haste igennem med lærerstyret undervisning. Jesper og 

Kris hæfter sig ved den organisering, der er på Førsteskolen, hvor man ikke nødvendigvis følger 

klassen og derfor kun har den et enkelt år. Jesper refererer til udfordringerne ved at overtage en 

klasse i 9. og kun vanskeligt kunne bygge videre på, hvad eleverne tidligere har mødt. Kris 

beklager, at man ikke har samme nærhed til eleverne, og at man misser muligheden for at se hele 

billedet af dem og at indbygge sammenhæng i undervisningen over tid: Det gav mere mening før, 
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når man havde nogen flere år. Så var der, altså, så var den røde tråd der. (…) Så kunne man jo 

lettere lægge denne her plan oppe i hovedet, ikke, om hvad det var, man ville. Øh.. (Kris, 58). 

 

Arbejdstid 

Et tredje tidsmæssigt aspekt vedrører lærernes arbejdstid. Spørgsmålet herom er aktuelt og 

utvivlsomt påtrængende for lærerne som en følge af lov 409, der blev implementeret det efterår, 

hvor jeg gennemførte mine interview. (På Førsteskolen udmøntedes den med fast arbejdstid på 

skolen, mens lærerne på Andenskolen i mindre omfang fik mulighed for at flexe). Arbejdstiden 

omtales i denne kontekst som problemfyldt og en mangelvare. Tidligt i det kodende analysearbejde 

begyndte jeg at anvende begrebet lønarbejde om lærernes udsagn herom, fordi det fremtrådte for 

mig, som om lærerne valgte eller følte sig nødsaget til at indtage en lønarbejderposition i den 

forstand, at de indførte en skarp skelnen mellem arbejde og fritid, gjorde en dyd ud af kun at 

arbejde så meget, som de fik løn for, og ikke derhjemme. Udtrykt af Jane, forbereder hun sig ikke 

længere hjemme, hun vil med vilje ikke sidde og tænke over undervisning, og hvis noget slår 

hende, ser hun bort fra det: Gud ved om forældrene egentlig er blevet informeret om det? Så 

tænker jeg, nå, men det er faktisk ikke min business. Så fuck det og [griner] så, øh.. Og så gad jeg 

faktisk ikke bruge tid på det (Jane, 2-4). 

Til tidspresset henfører jeg også Janes registrering af, at der er mindre idealisme i dag (226), som 

påvirker lærernes didaktiske valg, idet nye lærere ifølge hende vælger det sikre, fx ved at følge 

bogsystemer. Naja, der er erfaren lærer, beretter om samme tendens. Tidligere var planlægningen 

en langsommelig, sonderende proces, hvor hun selv sammensatte sit materiale, men det er der ikke 

længere tid til, og hun genbruger i stigende grad (Naja, 28-32).  

På Andenskolen anvender Mie, Naja og Jane meget ofte en webbaseret portal under forlaget Clio60, 

der indeholder præfabrikerede forløb, materialer og danskfagligt indhold i form af tekster, videoer, 

billeder m.m. til undervisningens planlægning. Det fremgår af de argumentative interview med Mie 

og Naja, at de tilskriver undervisningsmateriale betydning som rammefaktor, der er afhængig af, 

hvad kommunen og skolen har købt licens til, og som lærerne har adgang til. Tidligere har de også 

haft adgang til Gyldendals portal, men det har de ikke længere (Mie, R, 16, 22). Naja insisterer dog 

på at sætte sig ind i sagsforholdet, og derfor giver hun udtryk for, at anvendelse af forløb og indhold 

fra portalerne er tidskrævende (Naja, 28, 30).  

Derudover bekræfter de argumentative interview, at der er for lidt tid, bl.a. som en følge af et øget 

omfang af administrativt arbejde, og at den begrænsede tid anvendes som begrundelse for en 

prøveorienteret undervisning (Jesper, 62-64), eller for at man ikke arbejder mere frit og 

                                                           
60 http://www.clioonline.dk/danskfaget/udskoling/  

http://www.clioonline.dk/danskfaget/udskoling/
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projektorienteret (Sonny, R). At sammenhængende tidsforløb konstant afbrydes af diverse indslag 

(alternative uger, besøg, ture osv.) fremstilles tillige som en betingelse, lærerne tager højde for, og 

som udgør begrundelsen for, at Sonny ikke detaljeplanlægger i god tid (136). Også det tidspres, der 

følger af behovet for at være på forkant og klar til den forestående undervisning, er en betingelse 

for lærerne, som bl.a. fortrænger grundig planlægning og refleksioner over bagvedliggende værdier 

i undervisningen (Sonny, 178). Endelig italesættes tidsfaktoren som begrundelse for, at man ikke 

kan nå at afvige fra årsplanen, der dermed også får karakter af rammefaktor (Mie, 6, R).  

Fortolkende om tid som opmærksomhedsfelt i lærernes didaktiske intentionalitet 

Rammefaktorer er de forhold, som indrammer og kan fremme eller hæmme lærerens undervisning 

(og elevernes læring). De afgrænser med andre ord lærerens spillerum, og det er også i den 

egenskab, at tidsfaktoren skiller sig ud og bemærkes af lærerne. De redegør for tiden som en 

begrænsning, der gør, at de ikke kan finde tid til det, de gerne ville, eller mener, de burde. 

Begrænsningerne forklares af lærerne med øgede administrative opgaver og et pres fra 

afgangsprøverne om at nå igennem noget bestemt stof. Som det var tilfældet med dilemmaet 

mellem hensyn til elevernes læring og skolen, har også tidsfaktoren med institutionsproblemet og 

de i skolen indlagte standarder, rammer og bestemmelser at gøre.  

Som analysen viser, anvendes de ændrede arbejdstidsbestemmelser som begrundelse for ændrede 

arbejdsvaner og en reduceret indsats i det planlæggende arbejde, for genbrug af materialer, 

præfabrikerede forløb og prøveorienteret undervisning. Lærerne indtager en lønarbejderposition, 

når de fralægger sig ansvar på nogle områder og handler mod bedre vidende, fordi de skal, kan 

man måske tillige hævde, tillægge sig et element af en funktionærrolle. Ifølge Weber & Andersen 

(2009) er arbejdet ikke enten ’vidensarbejde’, ’menneskearbejde’ eller ’lønarbejde’, men disse 

udtryk betegner dimensioner, som alle kan indgå i en bestemmelse af lærerens arbejde. Og når 

lønarbejdermetaforen fremtræder og skiller sig ud, skyldes det måske, at lærergerningen i højere 

grad har været forbundet med de to andre dimensioner: menneskearbejde i kraft af ’kalds-aspektet’ 

og vidensarbejde i kraft af professionaliseringsbestræbelserne. Den professionelle lærer, der bl.a. 

baserer sit skøn på privilegeret videnskabelig viden, synes udfordret af lærernes udsagn om at 

genbruge, undlade at forberede og viljeløst anvende præfabrikerede materialer og undervise med 

henblik på den forestående prøve.  

At min undersøgelse faldt sammen med implementering af en ny reform og arbejdstidslov, lockout 

osv., har naturligvis betydning for en så ensidig udlægning, der da også fremtræder i empirien som 

en slags protest til en medsammensvoren. Og jeg er ikke i tvivl om, at den aktuelle situation har 

forstørret problematikkerne, men ikke nødvendigvis skabt dem. Som det vil fremgå nedenfor, er de 

antageligt dønninger af mere omsiggribende tendenser i uddannelsessystemet. 
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Ansvarliggørelse 

Dette tema repræsenterer mit fokus på ekstern accountability, som denne fremtræder for lærerne. 

Temaet refererer både til lærernes opmærksomhed på det, som de oplever sig ansvarliggjort for, og 

måden, de ansvarliggøres på. I det følgende udfoldes dette gennem fire undertemaer, som dog er 

tæt forbunne. ’Forventninger oppefra’ og ’Markedsgørelse’ har hovedsageligt med måden, lærerne 

føler sig ansvarliggjort på, at gøre. ’Målorientering’ og ’Resultatorientering’ koncentrerer sig om 

det, lærerne er opmærksomme på, at de bliver gjort ansvarlige for. Som ovenfor indledes min 

fremstilling med mine analysefund fra de deskriptive interview og efterfølges med tværgående 

uddybninger fra de argumentative interview og fra observationerne.  

 

Jeg har ikke empirisk grundlag for en egentlig komparation af skolerne, hvorfor jeg har oparbejdet 

temaerne på tværs af min empiri og altså også på tværs af skolerne. Men lærerne oplever sig især 

ansvarliggjorte af de overliggende niveauer: de statslige bestemmelser, den kommunale forvaltning 

og i særdeleshed af den lokale ledelse med skolelederen som direkte repræsentant. I interviewene 

refererer lærerne i omtalen af ’ansvarliggørelsen’ til lederens omsætning af lovgrundlaget, 

ledelsesstilen og betydningen af den praktiserede skoleledelse. I fremstillingen af undertemaerne i 

det følgende har jeg derfor valgt at lade den tematiske fremstilling informere af de interview, jeg 

foretog med lederne på de to skoler, når lærernes fremstilling kan kontekstualiseres, beriges eller 

nuanceres af denne empiri61. I disse tilfælde adskiller jeg derfor også beskrivelserne for de to 

skoler. 

Forventninger ovenfra  

På begge skoler oplever lærerne, at lederen har forventninger om, at skolereformen implementeres, 

at love og bestemmelser opfyldes, således at skolen opfylder sine forpligtelser i forhold til de 

overliggende niveauer. Det handler om at ’have sin ryg fri’, som når Jane gengiver sin leders ord 

om, at det vigtigste er, at børnene har fået det tilbud, skolen er forpligtet på at give (Jane, 143-146). 

Et andet eksempel på optagetheden af at have sin ryg fri følger af Janes begrundelse for at anvende 

materialeplatformen, som skolen har købt adgang til: … derinde der er alting ligesom fundet på 

(…) Så sådan for at jeg tænker, så er jeg dækket ind, fordi de forholder sig meget til de her 

Undervisningsministeriets, øhm, læringsmål og sådan nogle ting (Jane, 10). 

Denne logik hviler på en implicit forestilling om, at nogen følger op på og kontrollerer, om man har 

gjort, hvad man skal, og deraf følger et øget behov for dokumentation og skriftlighed. Lærerne taler 

                                                           
61 Konkret inddrages ledelsesinterviewene ved, at jeg refererer til dem eller citerer ordret ved særligt markante 
udsagn, men da disse interview ikke er transskriberet, og da lydfilerne af hensyn til fortrolighed og anonymitet heller 
ikke er tilgængelige som bilagsmateriale, nøjes jeg med at henvise til de resuméer, jeg har lavet af disse interview, 
bilag 9. 
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om en vækst i de administrative opgaver, at tiden dertil går fra eleverne, og at det ind imellem kan 

virke meningsløst:  

Så lige pludselig, så får man at vide, at øh, nu skal vi lave elevplaner. Øh. Og de skal 

indeholde de og de ting. Men hvorfor og hvad det egentlig er svaret på, det øh, det bliver 

sådan set ikke rigtigt præsenteret. Det er også derfor, jeg ved sgu ikke. Man får sådan lidt, 

man får nok af det, der kommer oppefra, ikke (Kris, 106).  

Men dokumentationen skal være i orden, og kravet herom legitimeres ifølge Jesper af lederen med, 

at han står til ansvar udad- og opadtil:  

Altså Martin tror også, vi skal saftsusme have papirerne i orden, hvis der kommer nogen (…) 

det siger han også rigtig tit. Og det kan jeg godt forstå, fordi han skal også have sin ryg fri. 

Han skal sørge for at kunne dokumentere ordentligt, hvis der kommer forældre, eller der 

kommer nogen andre skoleledere eller hans chef og sådan nogle ting (Jesper, 96).  

I forlængelse heraf gengiver Rie, at man fra forvaltningen har ytret ønske om at indføre resultatløn 

til lærerne: … skolechefen havde skrevet (…) at hvis eleverne fik et bestemt, over et bestemt 

gennemsnit i dansk og matematik, så skulle læreren have et pengebeløb (Rie, 128-132). Dette kom 

ikke med i ledelsesgrundlaget, men ifølge Rie er det symptomatisk for det kommunalpolitiske pres 

for høje resultater. 

Lederen er den direkte afsender af forventninger til lærerne, men i ansvarliggørelsen på dette 

niveau synes der, som det vil fremgå igennem de følgende undertemaer, at være lidt forskel 

skolerne imellem. Efter mine samtaler og interview med lederne er det mit overordnede indtryk, at 

lederen på Førsteskolen er meget opsat på, at lærerne skal opfylde forventningerne ovenfra og 

indrette deres praksis i overensstemmelse hermed med henblik på at skabe gode resultater og 

understøtte skolens omdømme. Han fortæller, at han leder ud fra et princip om tillid, men med 

stikprøvekontroller (Bilag 9). Carina fortæller i overensstemmelse hermed, at ledelsen formidler 

sine forventninger til lærernes implementering af de politiske krav og følger op på udmøntningen 

heraf (Carina, 98), og det kommer ligeledes til udtryk i Peters udsagn om, at vi bliver jo i nogen 

grad holdt til regnskab for, at vores elever de skal helst klare det godt ikk’ (96).  

En enkelt lærer (Puk, 162) fortæller, at lederen indimellem observerer undervisningen og 

efterfølgende indikerer, hvad der kan forbedres, men ellers vedrører opfølgningen hovedsageligt 

elevernes målbare resultater, som lærerne oplever et øget fokus på:  

Men jeg tror ikke, jeg bliver ved med at kunne være ligeglad med det. Øhm. Der er kommet 

noget nyt nu jo, som er ovenfra til Martin, som jeg så selvfølgelig også hopper med på også. 

Bl.a. noget med nationale test. Går det tilbage, så skal vi ind (på lederes kontor, red.) og, 
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hvorfor gør det det, hvad er der i vejen (…) så jeg tror, der kommer mere af det. Og vi skal 

måles endnu mere på tal og bogstaver (Puk, 186). 

Sonny oplever ikke, at man bliver ’dunket i hovedet’, hvis eleverne får dårlige karakterer − men han 

kan tænke tanken nogle gange (Sonny, 90). Puk beretter, at læsevejlederen overvåger 

læseresultaterne (157), og lederen, Martin, fortæller, at han får leveret resultaterne af de nationale 

test, så han kan følge udviklingen. Rie (som er TR og formodes at være velinformeret om sin 

ledelses og sine kollegaers kommunikation) gengiver, at lederen tager en opfølgende samtale med 

lærere, hvis elever opnår dårlige resultater i de forskellige test (Rie, 120).  

Lederen på Andenskolen giver i højere grad indtryk af at ville skærme lærerne og bidrage til at 

skabe et didaktisk råderum. Ifølge eget udsagn består hans opgave i at fjerne stenene på lærernes 

vej, så de kan fjerne stenene på elevernes vej. Og han erklærer, at han ikke er interesseret i 

resultaterne (Bilag 9). Lærerne afviser da også, at lederen følger resultaterne, og fortæller, at de 

ikke ved, om han eller forvaltningen holder øje med karakterer og resultaterne af de nationale test. 

Men som det vil blive uddybet nedenfor i afsnittet om resultatorientering, oplever lærerne sig ikke 

desto mindre ansvarliggjort herfor, og Mie gengiver, at lederen har ytret ønske om bedre karakterer 

i faget Natur og teknologi, og at hun mærker et krav om gode karakterer fra lederen, der ikke vil 

have nogen under 02 (Mie, 156). 

De omtalte styringsteknologier, oplevelsen af at være pålagt forventninger om bestemte resultater 

og regnskabspligt samt opfølgningen herpå optager, som jeg har vist, lærernes opmærksomhed, og 

som det vil fremgå af de følgende afsnit, influerer kravene også lærernes didaktiske hensigt.  

Målorientering  

Dette undertema inkluderer de typer af mål, lærerne opererer med, og den funktion disse tilskrives 

i det didaktiske arbejde, herunder også hvordan lærerne styrer efter målene. Som det fremgår, er 

det på begge skoler de lovbestemte, standardiserede mål, der dominerer lærernes 

opmærksomhedsfelt, og disse forsøger nogle af lærerne at gøre til det planlægningsmæssige 

udgangspunkt derved, at de øvrige didaktiske valg afledes af og underordnes målene. 

Læringsmålene fremtræder hovedsageligt som lærernes og i mindre grad som elevernes, og de 

fungerer som en tjekliste, der giver retning og overblik over, hvad lærerne skal omkring.  

Konteksten er væsentlig her, idet mine data fremstilles, mens reformen introduceres, men de 

forenklede Fælles mål (dvs. de nationale kompetencemål og videns- og færdighedsmålene 

herunder) gøres først obligatoriske fra aug. 2015. I perioden, hvor jeg interviewer lærerne, er det 

uafklaret, om dette indebærer såkaldt læringsmålstyret undervisning. I flere interview fremgår det, 

at lærerne imødeser krav herom, og flere af lærerne har allerede i skoleåret 2014/15 valgt at arbejde 
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læringsmålstyret62. Generelt lader det til, at lærerne oplever sig ansvarliggjort for mål og 

målstyring fra det statspolitiske niveau, men hverken fra kommunal eller ledelsesmæssig side. Det 

fremgår uklart i min empiri, hvordan ledelsen har forholdt sig på de to skoler, men på Andenskolen 

har lederen fremsat et krav om, at én af lærernes årsplaner skal indeholde og henvise til de nye 

forenklede Fælles mål.  

Mie, Naja, Jane, Carina og Rie har valgt at undervise mere eller mindre målstyret med de nye mål, 

inden de gøres obligatoriske. Læringsmålstyringen italesættes som en forenkling af 

planlægningsprocessen, når den udlægges som det at lade de øvrige didaktiske valg være afledt af 

eller underordnet de udvalgte mål, og at lade målene være rettesnor for hvilke indholdsområder, 

der tilgodeses, hvorved målene får den effekt, at læseplanen indskrænkes. Fx gengiver Carina (20), 

at slutmålene hjælper til at målrette undervisningen og gør det lettere at vælge indhold og opgaver 

ud fra slutmålene. Hun fortæller videre om, hvordan hun målretter undervisningen ved at tage 

udgangspunkt i slutmålene og udlede af disse, hvilke noter eleverne får brug for til eksamen − og så 

udarbejde disse noter til eleverne og med afsæt deri udvælge trænings- og testopgaver, der 

understøtter notaterne til eleverne: I år har jeg (…) faktisk lavet noterne for dem. Og det har jeg 

gjort på den måde, at jeg har kigget på, hvad er slutmålene. Hvad er det, jeg gerne vil ha, de skal 

kunne, når vi er færdige med det her emne (…). Min tanke er, at de skal kunne det udenad 

(Carina, 28). Det fremgår, når Carina udarbejder notater til eleverne, som passer med slutmålene 

og har afgangsprøven som sigte, at lærernes målorientering er svær at adskille fra 

resultatorienteringen, og at begge har washback-effekter på undervisningen, bl.a. i form af et 

indsnævret undervisningsindhold, og understøtter såvel planlægning og teaching to the test. 

Læringsmål er noget, lærerne har til eller formulerer til eleverne på deres vegne. Det foregår ved, at 

lærerne tager udgangspunkt i trinmålene, omformulere dem til elevsprog og udskriver til eleverne 

(Carina, 36). Mie taler om at hun skal vælge nogle læringsmål ud fra forenklede Fælles mål, og 

fortæller, at hun omformulerer målene oftere end tidligere (Mie, 66 og 84). Naja fortæller (128), at 

man starter planlægningen af et forløb ved at forholde sig til de læringsmål, der er givet, og Rie 

beretter, at ændringen består i, at det nu er tydeligt, hvad hun forventer af eleverne, de har lært, 

når de er færdige (Rie, 44-46; 94). 

At læringsmålene og andre måltyper konsulteres, efter andre planlægningsvalg er foretaget, går 

igen hos flere lærere med forskellige begrundelser, men ofte sammen med en fortælling om, at man 

jo bør tage afsæt i målene. Det bløder Gitte dog op, når hun siger, at .. det er meget godt, de er der. 

                                                           
62 I juni 2015 afviser ministeriet, at læringsmålstyring som en måde eller metode at planlægge undervisning på er en 
lovmæssig forpligtelse. Se fx http://www.folkeskolen.dk/566208/ministeriet-laeringsmaalstyret-undervisning-er-ikke-
obligatorisk  

http://www.folkeskolen.dk/566208/ministeriet-laeringsmaalstyret-undervisning-er-ikke-obligatorisk
http://www.folkeskolen.dk/566208/ministeriet-laeringsmaalstyret-undervisning-er-ikke-obligatorisk
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Og jeg når slet ikke og komme hen imod dem alle sammen. Fordi det er mig, der er deres lærer 

(Gitte, 10-14). Hun lader udsagnet følge af en argumentation om, at der gerne må være forskelle på 

lærere. Samme åbenhed for lærerens præferencer ligger i Janes udlægning:  

Men at vælge en tekst efter et læringsmål, det synes jeg er svært. Altså det da lettere at vælge 

teksten først og sige, okay kan vi putte nogle af de her ind i? (…) Der er jo enormt mange 

tekster at vælge imellem. Hvad skal man så gøre, kan man sige ikk’. Vi når jo ikke alle. Så 

kan vi også vælge at arbejde med noget, vi godt kan li’ (Jane, 142).  

Når målene ikke partout danner udgangspunkt i planlægningen, og de andre valg ikke 

nødvendigvis underordnes og afledes af målene, bliver det muligt for lærerne at tage andre hensyn, 

fx til indholdet eller egne præferencer. Der fremtræder med andre ord også en forskel mellem de 

lovbestemte mål og lærerens egne præferencer som orienteringspunkt. 

En afledt konsekvens af at vælge indhold m.m., før Fælles mål konsulteres, er, at målene kommer 

til at udgøre en ’tjekliste’, man efterfølgende kan løbe igennem for at sætte flueben ved de mål, 

undervisningen kan relateres til − og for at få blik for, om man kommer omkring det hele, eller som 

en sikring af, at man ’har sin ryg fri’ eller er ’dækket ind’. Denne tilgang gør, at Fælles mål 

repræsenterer det, man skal omkring, og dermed får karakter af en slags læseplan (Jane, 22) eller 

pensum (Leila, 34). Logikken indebærer, at målene fungerer som begrundelser for undervisningen, 

som når indhold eller aktiviteter indgår i undervisningen, fordi det står i fælles mål. Når Gitte 

inviteres til at tænke højt om, hvorfor hun arbejdet med det ene eller andet indhold, siger hun:  

Jamen, så er det nemmere at finde begrundelser for faget i sig selv, end det er for selve 

øvelsen. Der ligger begrundelsen ofte i målet. I: Altså det mål, der står i fælles mål, ja? Gitte: 

Ja, og det er pisse irriterende. For det gør det upersonligt på en eller anden måde. Både 

upersonligt for mig, men også upersonligt for eleverne (Gitte, 76).  

Her udtrykkes en forlegenhed i forhold til vanskeligheden ved at begrunde sin undervisning. Når 

Gitte begrunder den konkrete øvelse med, at det står i Fælles mål, afspejler det, at undervisningen 

ikke er båret af eller baseret på en pædagogisk-didaktisk hensigt inkarneret af hende; 

undervisningen bliver upersonlig. Og tilsyneladende forudsætter hun en transfer af meningstab, 

når hun fortæller, at det, der er upersonligt for hende, også bliver upersonligt for eleverne. Hvis 

hun ikke kan begrunde eller eksplicitere meningen med undervisningen, så kan de heller ikke.  

I det foregående har forskellige former for mål været nævnt i flæng, og det harmonerer med 

lærernes italesættelse. Det er vanskeligt at afgøre, hvilke mål det reelt er, lærerne refererer til i 

interviewene, når de taler om trinmål, fælles mål, fælles forenklede mål, læringsmål. Fælles for 

disse er dog, at det er de standardiserede og lovbestemte mål, der italesættes som rettesnor for 
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planlægningen. Dog åbner såvel Rie som Naja også op for andre fortolkninger. Rie fortæller, at … 

arbejdet med læringsmål gør det tydeligere, hvor vigtigt det er at orientere sig efter elevernes 

forudsætninger (Rie, 100), og hun italesætter også læringsmålene som elevernes: De har også fået 

at vide, at i deres rapport skal de indskrive deres læringsmål. Hvad vil de gerne lære (Rie, 54). I 

forlængelse heraf fremtræder også individuelle mål og dannelsesmål sporadisk i interviewene. De 

individuelle mål udgør læringsmål for den enkelte elev, som kædes sammen med elevernes 

læringsforudsætninger. Leila omtaler dem som nogle, hun overbringer eleverne, efter de har taget 

en retskrivnings- eller læseprøve (Leila, 64). Dannelsesmålene træder frem i forskellige former og 

behandles mere indgående i afsnittet om lærernes didaktiske hensigter nedenfor, hvor også den 

målorientering, jeg i det ovenstående har omtalt under henvisning til lærernes egne præferencer, 

skrives frem. Endnu et aspekt af lærernes målorientering fremtræder, når lærerne udlægger 

resultater, præstationer, test eller afgangsprøvens mål for undervisningen. Disse tilfælde behandles 

i følgende afsnit.  

Resultatorientering 

Dette undertema repræsenterer i sagens natur lærernes orientering mod elevernes resultater i 

evalueringer, test og prøver. Karakterer fremtræder som det, lærerne har til hensigt at opnå, mens 

evalueringerne og klargøring af eleverne til disse optager lærernes opmærksomhed. Som 

baggrundstæppe for en forståelse af lærernes resultatorientering skitserer jeg kort, hvad de to 

skoleledere berettede om resultaternes betydning (Bilag 9). Der er forskel, men som min 

uddybning af, hvordan karaktererne, afgangsprøven og de nationale test fremtræder for og 

tillægges betydning af lærerne, vil vise, udviskes forskellene i lærernes fortællinger om deres 

respektive leders forventning til resultater.  

 

Lederen på Førsteskolen, Martin, giver indtryk af, at han er ret opsat på, at lærerne medvirker til, 

at eleverne opnår nogle gode resultater. I mine interview med ham er det et gennemgående udtryk 

hos ham, at lærerne skal præstere godt, og deres præstationer forbinder han med elevernes 

resultater. Han har helt styr på, hvordan elevernes resultater placerer skolen blandt kommunens 

skoler og siger … vi skal få mest muligt ud af de børn, der er her. Og når vi kigger på de her 

præstationstal, (…) så er det faktisk bedre, end man kan forvente. Så på det faglige område tror 

jeg, de er bevidste om, at der forventes høj faglighed. Martin fortæller, at afgangsprøverne for 9. 

klasse ligger bedst i kommunen, når man tager højde for elevernes sociale baggrund, helt specifikt 

er skolen 0,7 eller 0,8 over det, man kan forvente. Det bliver han stolt over, og det har han fortalt 

lærerkollegiet. Ifølge Martin forventes det også fra kommunal side, at han spørger til resultaterne, 

men han fortæller, at han er mest interesseret i, om eleverne scorer som forventeligt, over eller 

under. I den forbindelse får han udskrevet rapporter over, hvordan eleverne scorer i nationale test, 
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men som han siger, er det ikke for at benchmarke lærerne. Han fortæller, at han bliver målt på 

resultaterne, og at det derfor også gælder lærerne, hvorfor han har fortalt dem: Når jeg bliver målt, 

bliver I også målt. Hvis der er en forventning om, at Førsteskolen (red.) leverer 90 % gode læsere, 

jamen så er det også det, vi måler os efter. Og det er vi nødt til at tilrettelægge undervisningen 

efter.  

Lederen på Andenskolen, Søren, har tilsyneladende et mindre resultatorienteret fokus. Han 

fortæller direkte, at han ikke interesserer sig synderligt for resultaterne. I hans øjne er de ikke 

valide som datakilde til at informere om lærerens arbejde. De er for små stikprøver til at kunne 

bruges til noget, klassens gennemsnitskarakter kan ikke afspejle lærerens arbejde, hvorfor han ikke 

responderer på karaktererne. Han betragter de nationale test som en form for resultatstyring, der i 

skolekulturen ikke er tradition for at interesse sig specielt meget for, hvorfor de udgør støj og 

skaber indignation. Derimod er han opmærksom på afgangsprøvernes effektivitet som 

styringsteknologi, og at man i udskolingsafdelingen er meget bevidste om, at man traditionelt har 

klaret sig rigtig godt i afgangsprøverne.  

 

Karaktererne er tilsyneladende vigtige for lederne i forskellig grad. Og selvom lærerne ikke 

nødvendigvis ekspliciterer, at de anser karaktererne for betydningsfulde, eller nogle ligefrem 

antyder, at de ikke synes, karakterer bør have så meget opmærksomhed, fremtræder de som 

væsentlige orienteringspunkter for lærerne − og ikke bare som et opmærksomhedsfelt, men måske 

endda i højere grad som en hensigt i den forstand, at lærerne gerne vil have, at eleverne får gode 

karakterer. Det er der tilsyneladende flere grunde til. Det skyldes, at lærerne på begge skoler føler 

sig vurderet på baggrund af resultaterne, og at det er den tænkning, der er. At hvis nu at rigtig 

mange af mine elever får gode karakterer, så er det jo fordi, jeg har gjort et godt stykke arbejde, 

og så er jeg en dygtig lærer (Mie, 150). Selvom lærerne også er forbeholdne over for, hvor 

retvisende karaktererne er, fremgår det, at de dog accepterer logikken ud fra en antagelse om, at 

karakteren er et parameter for vurdering af lærerens undervisning (Carina, 54) og kan … pege 

direkte tilbage til os (Mie, 148). Dette understøttes af ledelsens fokus på karakterer, som når 

lederen på Andenskolen ifølge Mie (og i modsætning til mit interview med ham) udtrykker, at de 

ikke vil have nogen under 02, og når lederen på Førsteskolen: … lidet tydeligt og specielt mellem 

linjerne giver udtryk for, at det betyder rigtig meget… Jesper oplever det sådan, at: 

..vi snakker rigtig meget om, at når de har været til eksamen, og har godt karaktersnit (…) 

jeg har sådan en klar følelse af, at det er noget, som bliver lagt stor vægt på. Jeg synes, det er 

nemmere (…) at få anerkendelse her på et godt eksamensgennemsnit end den daglige 

undervisning (Jesper, 74). 
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Lærerne er bevidste om karakterernes potentiale til at belønne, motivere og disciplinere, men også 

vidende om, at anvendelsen af dem kan have negative, stigmatiserende effekter for eleverne. Mie 

siget, at det er frygteligt, men måske er det nok bare det, vi gør (Mie, 238). Og hun fortsætter efter 

at have understreget sin ambivalens: … jeg synes, at karaktererne er åndsvage, og jeg synes, at 

det er, vi sætter dem sgu i bås et eller andet sted. Og det er der mange, der føler, at de bliver. Men 

jeg er måske også. Altså jeg er selv med til at skabe den der kultur omkring de der karakterer. 

Hmm (Mie, 244). På trods af erkendelsen af de negative effekter vælger Mie og hendes kolleger at 

give karakterer, hvor de ikke er et krav: . .vi giver den alligevel for at have den i vores bog til, når 

vi skal give dem karakterer til sommer (Mie, 252). Udsagnet illustrerer en selvforstærkende 

mekanisme knyttet til karakterræset. Når resultatorienteringen udbredes til forældrene også, og de 

ses som en faktor, lærerne står til ansvar for, bliver det nødvendigt for lærerne at kunne legitimere 

de karakterer, som eleverne får: Nej, jeg bruger også læseprøver og diktater og egentlige oplæg i 

engelsk og dansk og stile og alle de her ting, fordi jeg skal sætte nogle tal på de her børn (…) Og 

der er det jo meget konkret at tage de her onlineprøver og så spytter den de her tal ud, ikke. Ja og 

så er det okay, at jeg giver dig 10 i stedet for 12 til standpunktskarakter (Mie, 168-174).  

Som jeg har vist, kan lærernes opmærksomhed på resultater og karakterer i det planlæggende 

arbejde forbindes til såvel egne ambitioner, personlige motiver om anerkendelse, systemets og de 

øvre niveauers forventninger om gode resultater, ledelsens prioriteringer osv. At også elever og 

forældre er orienteret mod karaktererne fremgår af Janes genfortælling (194-198) om en ’sag’ på 

Andenskolen. Hun fortæller, at eleverne går højt op i karaktererne, og at en kollega havde givet 

årgangen karakterer. En pige græd, fordi hun havde fået 7, og måtte tage hjem. Men nogle kolleger 

opfordrer pigen til at få en begrundelse for karakteren, og læreren får en henvendelse fra familien. 

På den baggrund hæver han karakteren til 10, og så får han endnu en henvendelse om en anden 

elevs 7-tal. Sagen ender på lederens bord. Jane reflekterer efterfølgende over konsekvenserne af .. 

At man skal sådan stå til regnskab alle mulige steder (198) og når frem til, at tiden til bogholderi, 

begrundelser og forældrekontakt tages fra forberedelsen.  

Resultatorienteringen indebærer, at lærerne indretter deres planlægning og undervisning efter de 

test og prøver, der vurderes med karakterer, men de signalerer samtidig en afstandtagen til denne 

mekanisme: Rie siger: Men jeg synes ikke, at jeg… teaching for the test, det synes jeg egentlig ikke, 

at jeg gør. Men alligevel gør jeg det jo, altså. For at de klarer sig bedst muligt (Rie, 76). Som det 

fremgår, forklares mekanismen med, at det er til elevernes bedste, fordi de så klarer sig bedst 

muligt ved prøven. Det er jo ikke for min skyld, kan man sige. Det er for deres (Rie, 78). Andre 

steder uddybes forklaringen med, at eleverne skal ’føle sig trygge’, blive ’klædt ordentligt på’, at det 

skal være ’tåleligt for dem’ til prøven, og de skal ’have en god oplevelse’.  
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Afgangsprøven fremstod allerede under de første gennemlytninger af de deskriptive interview som 

en helt afgørende faktor i lærernes planlægning. Prøven er uden sammenligning den 

evalueringsform, der får mest opmærksomhed og tillægges størst betydning i forbindelse med 

planlægningsmæssige valg, og lærerne, her ved Naja, er bevidste om dens funktion som 

styringsteknologi: At prøver fortæller mig, hvad det er, jeg skal lave i hverdagen, men altså sådan 

er virkeligheden jo også. Det er jo også en af grundene til, at man indretter prøverne, som man 

gør. Det er jo fordi, man gerne vil have os til at arbejde på bestemte måder. Så på den måde så 

retter vi jo ind efter det som, som… som man gerne vil have (Naja, 56). Afgangsprøven fremstår 

blandt lærerne ofte som et mål i sig selv, således at målet med undervisningen fortælles som det, at 

eleverne klarer sig godt til prøven: Det ligger som klassens mål. Det gør afgangsprøverne. Ja, helt 

bestemt (Leila, 58). 

Undervisning relateret til afgangsprøven indledes allerede fra 7. årgang, hvor lærerne er 

opmærksomme på, at eleverne skal gøres ’udskolingsparate’ og i den forbindelse have erfaringer 

med afleveringer og prøveopgaver: Jamen vi starter op med mange af de der afleveringer. Og 

holder meget på, hvordan de skal afleveres. Og de får nogen eksamensopgaver (…) som de skal 

prøve at lave på samme måde, sådan så de i hvert fald teknisk er vant til at se dem, hvordan skal 

de afleveres, hvordan skal det stilles op − og lave alle fejlene i 7.klasse, så de i hvert fald er klar til 

det i 8. ikke (Puk, 100). På 8. og 9. årgang målrettes undervisningen yderligere mod prøven, den 

bliver mere eksamensorienteret: … jeg har ikke selv undervist i 8. og 9., sådan som jeg hører det, 

er det jo meget eksamen, eksamen, eksamen (Puk, 98). Afgangsprøven omtales som eksamen, og 

dens rammebestemmelser tilskrives betydning som indholdsvalgskriterier. I forlængelse heraf 

opererer lærerne med pensumbegrebet. Der er i skolen formelt set hverken et pensum eller en 

eksamen, hvor dette afprøves. Men lærerne, her Jesper, taler om begge dele: .. vi skal have 50 

elever op til eksamen om halvandet år. Der er pensum, der skal nås (Jesper, 16). Og han uddyber: 

Så pensum er de her tekstopgivelser, kan man sige, og samtidig er der de her temaer også, som 

jeg ved, at jeg opgiver, når jeg skal lave analyseområder i dansk (Jesper 44). Indhold, der ikke er 

relateret til prøvespørgsmål, udelades. Som Carina fortæller i det følgende, er prøverelateret 

indhold ikke nødvendigvis det, eleverne finder mest spændende, men det fortrænger mere 

inspirerende indhold til alternative forløb: Øh, måske vi skal lave nogle ret alternative dage, så 

kan det være, vi kører noget forløb med … (pause). Ja, det vi så mangler, men som egentlig ikke, 

øh.. Som så skal være inspiration til at interessere sig mere for faget, men som ikke nødvendigvis 

er noget af det, jeg ved, de bliver målt og vejet på (Carina, 40). Også for Rie fremtræder en forskel 

mellem prøverelateret og inspirerende undervisningsindhold og -former. Det er en kombination, 

ikke også. Det er jo en todelt ting. Det er jo, hvordan gør man undervisningen sjov, spændende, 

udfordrende og vedkommende, og den anden gren hedder, vi har også et andet formål, vi skal 
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gøre dem parate (Rie, 72). Det er dermed ikke kun indholdet, men også undervisningsformen, som 

prøven har en washback-effekt på. Mie og Jane beretter, at de øver synopsisskrivning og 

fremlæggelse i 8. klasse med henblik på prøveform B i dansk, Rie fortæller, at tidspres kan få hende 

til at bede eleverne sidde fast i stolen, mens hun gennemgår stoffet, og Jesper forelæser: .. der 

kører jeg, der bliver min undervisning enormt meget sådan à la gymnasiet, universitetsagtig, 

hvor jeg bare siger, ”lyt og tag notater. Og nu kører vi på” (Jesper 68). 

De obligatoriske nationale test optager lærerne langt mindre end afgangsprøven, og de lægger 

afstand til dem. Mie er ikke .. mega fan af de nationale test (Mie, 134), og Jane beskriver det som 

at krybe til korset (Jane, 46), når hun fortæller, at de bedre end andre test viser, hvordan et barn 

læser. Men det er udbredt blandt lærerne, at de ikke forbereder eleverne via undervisningen til de 

nationale test og Sonny hævder endda en direkte forskel mellem testene og hans læseundervisning 

(Kris, 104; Jesper, 77; Jane, 50; Mie, 134; Sonny, 106). Jesper (78) problematiserer testene med, at 

der ikke er alignment mellem testene og hans undervisning, men det er svært at afgøre, om 

problemet for Jesper er, at testen prøver eleven i noget uden for rammen, eller om det snarere 

skyldes, at man ikke kan forberede eleverne til testen. Uanset at lærerne vægrer sig ved de 

nationale test, gennemfører de også de frivillige nationale test og udstyres derigennem med 

dokumentation for karaktererne og med standardiserede resultater til forældrene:  

Og jeg nævner den også til skole-hjem-samtalen, fordi det er, det er et OK lille 

evalueringsværktøj, som de lige kan få med. Og forældre i overbygningen er altså tit 

resultatorienterede også. (…) Der kommer en god print ud, der hedder, her du er over 

middel, her du er under middel og sådan nogle ting. (…) Det kan forældrene, det kan de 

faktisk lide… (Jesper, 80). 

 

Markedsgørelse 

Med benævnelsen af dette undertema henviser jeg til tematiske forhold i empirien om 

konkurrence, markedsføring, forbrugerhensyn og økonomi, der kan henføres til markedets 

præmisser og logik. Markedslogikken, som også i udpræget grad afspejles i lærernes mål- og 

resultatorientering, har betydning for det didaktiske og den didaktiske intentionalitet, når lærernes 

opmærksomhed på det økonomiske og markedslige aspekt forbinder sig til deres planlægning af 

undervisning og hensigterne med samme.  

På dette punkt fremtræder markante forskelle mellem lærerne på de to skoler, hvorfor jeg også har 

valgt at præsentere dette undertema for én skole ad gangen og at indlede med en beskrivelse af 

markedsperspektivet, som det fremtræder i ledernes selvfremstilling og delvist i lærernes omtale af 

ledelsen på skolerne.  
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Lederen på Førsteskolen anlægger meget tydeligt et markedsperspektiv på det at holde skole. Han 

er optaget af, at lærerne skal ville skolen og lokalområdet, at de skal medvirke til at styrke dens 

omdømme og understøtte dens gode navn. Dette ærinde forbinder han med økonomi, som er den 

dominerende målestok for hans succes, og som afgør, om han kommer til individuel spanking på 

forvaltningen. Sammenkædningen af økonomi, omdømme, præstationer og markedsføring 

kommer tydeligt til udtryk i dette citat fra mit andet interview med ham:  

Som jeg sagde til dem i tirsdags: ”Jeg bliver nødt til at sige, hvert barn vi i øjeblikket har på 

rundvisning, har en potentiel værdi på 325.000, fordi jeg får 300.000, hvis jeg laver en 

klasse ekstra, og 25.000 pr. barn jeg indskriver.” Og det har jeg da italesat for personalet. Vi 

kan ikke hvile på laurbærene. Vi skal hver dag præstere, vi skal hver dag fortælle den gode 

historie om, hvad vi går og laver. Og derfor er vi blevet mere aktive med vores Facebook, fx 

…. (Bilag 9). 

Denne tænkning genfindes hos en del lærere på Førsteskolen, hvoraf flere taler om det samme. 

Følgende citat er nærmest en pendant til lederens udlægning, men fra en lærers perspektiv:  

Puk: Ja altså jeg synes, der er en behagesyge, der er blevet mere udbredt. Altså vi skal helst 

ikke, vi skal helst ikke stå for meget på vores eget, at vi ved, hvad vi gør, hvis der er nogen, 

der brokker sig, eller der står noget i avisen, jamen så skal vi (huh) rette den vej (…) der er 

sådan en, så nu har vi lige fået sat elevtallet op nede på lærerværelset ikke. Det er jo ikke en 

stressfaktor, men den er der jo alligevel ikke.  

I: Er det ikke en stressfaktor?  

Puk: Nej det påstår de (grin). Det er ikke derfor, de har sat den op. Men det bliver det da 

alligevel. Altså hvis man lige pludselig mister elever, hvad så? Hvad gør jeg så forkert, ikke. 

Og så kan man se tallet nede på lærerværelset (…). Det er da ikke særlig fedt. Og (…) vi skal 

brande os selv (…) jeg tænker, amen kan man ikke bare sige, sådan gør vi altså her, ikke. Det 

er så vores politik her på stedet.  

I: Hvorfor kan man ikke bare sige det?  

Puk: Det ved jeg ikke. Jeg tror, man er bange for at miste elever. Det tror jeg (Puk, 166-172). 

 

Af citatet fremgår flere forhold, der relaterer sig til markedsgørelsen: Puk oplever, at frygten for at 

miste elever, for dårlig omtale og bestræbelserne på, at branding resulterer i en behagesyge, der 

har som konsekvens, at det er blevet svært at fastholde egne synspunkter og en vidensbaseret 

praksis. Derudover beretter Puk om ophængningen af det aktuelle elevtal som en stressfaktor og et 

tiltag, der får pilen til at pege på den lærer, som eventuelt afgiver elever.  
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Dette tiltag fortæller flere af skolens lærere om − ofte i forbindelse med det økonomiske tab, det 

medfører at afgive elever til andre tilbud. Herom siger Kris, at han tvivler på det ledelsesmæssigt 

fornuftige i at ophænge det, fordi det kan give nogle lærere ondt i maven. Han fortæller, at en elev 

på 7. årgang vil skifte skole, og at det vil betyde en sammenlægning af to klasser - og en 

lærerstilling (Kris, 138). Lærerne er tilsyneladende ramt af markedsgørelsen, og når logikken og 

ansvaret for den økonomiske bundlinje overføres eller overtages, medfører det ofte et dilemma i 

forhold til varetagelse af barnets tarv eller i det didaktiske at tage elevhensyn. Kris fortæller, at 

Ordene er nævnt ikke. At øhm. Du skal bare vide, at øh, at det koster 180.000. Og det lader han 

følge af en fortælling om en pige i hans klasse, som er testet og må anses for lettere retarderet, men 

som stadig går i hans klasse − dog med … ondt i maven over ikke at komme i skole og sådan noget 

(Kris, 130). Peter fortæller, at der er bundet penge efter elevresultaterne, og han modstiller en 

hensyntagen hertil med at tage hensyn til, at lille Louise klarer sig godt, og fortæller, at det vil han 

da hellere (Peter, 96-98). Men denne præference i dilemmaet deles tilsyneladende ikke af hans 

leder, som, i mit andet interview med ham, tænker højt over den aktuelle skolekultur og siger, at 

selvom den gør det utænkeligt, har han da overvejet, om han skulle hænge månedens lærer op inde 

på lærerværelset for at sige, hvem har præsteret bedst i denne måned? Jeg ved, jeg har lærere, 

der præsterer bedre end andre. Det uddyber han med, at han har lærere, der kan vende en klasse 

til en opadgående kurve, og man måske burde kunne se det på deres lønkroner.  

Et andet aspekt af markedstænkningen udtrykkes af lederen i udsagnene om ikke at hvile på 

laurbærene, men fortælle den gode historie, præstere hver dag, branding via Facebook osv. Han 

taler i begge interview meget om skolens omdømme i lokalsamfundet og dettes betydning for 

konkurrencen med de omkringliggende skoler om tilstrømning af elever. Dette ligger også lærerne 

på sinde, flere taler om image, og Lena refererer til skolen som en virksomhed (36, 40, 44, 50) og 

fortæller, at hun er meget PR-minded (…). Det er jo en virksomhed. Vi skal jo overleve. Om du så i 

din virksomhed arbejder med mennesker eller arbejder med dimser. Det er jo sådan set 

ligegyldigt, men du skal være den bedste virksomhed, du kan være, for at overleve konkurrencen.  

Ifølge Anna er lederen konkurrenceorienteret (Anna, 110), og konkurrencen vedrører ikke blot 

kampen med de omkringliggende skoler om elever, men − som refereret ovenfor i afsnittet om 

resultatorientering − også konkurrence om resultater med kommunens øvrige skoler. Peter 

udtrykker det således:  

Det er et spørgsmål om, at vi ubevidst indgår i en konkurrence med kommunens andre skoler 

eller landets andre skoler. Der vil vi da gerne ligge pænt placeret. Jamen det. Ja.. Jeg kan 

sgu.. Jeg kan jo godt blive lidt irriteret over, at du får mig til at formulere det, fordi øhm − 

ikke at du gør det − at jeg er nødt til at erkende, at det måske er sådan. Fordi det er altså 
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vigtigere, hvad vores elever de lærer, end at de får den høje karakter ikke? Eller at vi samlet 

kommer ud med et bedre gennemsnit (Peter, 106).  

Hans irritation fortæller om ubehaget ved at stå i en modsætningsfyldt situation eller om endnu et 

dilemma mellem markedsgørelsen og det at drage hensyn for den enkelte elev. Peter fortsætter: 

Jamen fordi, det er jo ikke vigtigt for.. Det er jo ikke vigtigt for Caroline hvilken karakter, hun 

får. (…) Men det er sgu vigtigt, at hun bliver rustet til at møde livet bagefter i stedet for (Peter, 

108). 

Konkurrencen med de øvrige skoler vender blikket mod elever og forældre som forbrugere af 

skolens ydelser − der i egenskab heraf får øget indflydelse. Lederen på Førsteskolen fortæller, at 

han reagerer på forældrehenvendelser ved at tage en snak med lærerne om hvorfor… og hvilke 

tanker, der er bag… Puk fortæller, at man tidligere har haft et dårligt ry og er skide bange for, at 

det kommer igen (Puk, 178), og hun forudser som flere af de andre lærere, at skolebestyrelsen vil 

komme til at få mere indflydelse. Peter konkretiserer indflydelsen fra forældrene til det didaktiske 

niveau: Og så, øhm, så bliver vi jo også bundet lidt af, at så må vi også hellere lave den der højere 

grad af teoretisk undervisning, fordi det … Forældrene synes, at det er vigtigt, at deres børn 

kommer ud med en god karakter. Hvor vi måske kan sidde med en anden holdning til det. At det 

er altså vigtigere, at vi får støbt nogle hele børn ud af det (Peter, 136). Og han følger udsagnet op 

med en genfortælling af en episode med nogle forældre, der ønskede, at deres barn fik flere lektier 

for, og selvom Peter ikke umiddelbart anså det for en god idé, gav han eleven mere for.  

En anden konsekvens af skolernes konkurrence på karakterer vedrører lærernes opmærksomhed 

på bestemte elevgrupper. Peter fortæller et sted, at elever, som ligger på vippen til afgangsprøven, 

påkalder sig særlig opmærksomhed, og et andet sted fortæller han, at man orienterer sig mod 

flertallet, fordi det er dem, der skal have høje karakterer (Peter, 110-112). Uanset, er pointen, at 

konkurrencen på resultater får indflydelse på lærernes opmærksomhed på eleverne ud fra et 

kriterium om, hvordan de ligger karaktermæssigt.  

En tredje form for konkurrence mellem skolens lærere indbyrdes, nævnes også af to af lærerne på 

Førsteskolen. Leila siger: Jo altså det har da været sådan, at jeg tænker, at jeg håber at 9.B klarer 

sig bedst, det gør jeg. Og hun overvejer også betydningen af elevsammensætningen i den 

forbindelse: I forhold til hvis man har en klasse, hvor du ikke har nogen, der har de her problemer 

eller udfordringer. Så klarer de sig oftest også bedre. Så bliver snittet højere (Leila, 26-30). Og 

Jesper fortæller: .. det har ret stor betydning for mig, at min ledelse, at man sådan er, sådan 

blandt det øverste lag af spændende lærere på skolen og på den måde. Altså den motivation, den 

faktor, den spiller en stor rolle. Jesper giver udtryk for, at han gerne vil anerkendes for sit arbejde 

af ledelsen, men også af forældrene. Adspurgt, om karakterer og resultater hænger sammen med 
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disse udsagn, svarer han: Ja det gør de. Det gør det. Altså jeg. Det betyder rigtig meget for mig, at 

de munder ud med høje karaktersnit (Jesper, 64-68). 

Lederen på Andenskolen, Søren, nævner økonomien som den altdominerende ramme og fortæller, 

at der bliver fulgt op på budgetloven, og at ingen accepterer budgetoverskridelser. Han fokuserer 

på det råderum, den overlader, ved at fortælle, at alt kan lade sig gøre inden for budgetloven, og at 

der er frihed til de bløde ting. Søren klargør, at han bliver målt mere på økonomi end resultater, og 

adspurgt om sit fokus på elevernes resultater fortæller han, at . . udviklingsting, som de gør 

didaktisk, er vigtige for ham − ikke om de er over eller under gennemsnittet. Selvom lederen 

afviser, at han orienterer sig efter resultater, sammenligninger med andre skoler eller 

forældretilfredshedsundersøgelser, og det ikke fylder meget i lærernes fremstilling, har markedets 

præmisser alligevel betydning, som når Jane fortæller, at de på skolen skal have udarbejdet en 

profil på en eller anden måde, der fortæller de her ting, som vi kan sælge os på. Og at 

karaktererne har stor betydning som noget, forældrene orienterer sig efter (Jane, 174). 

 

Af de tre lærere fra Andenskolen er det kun Jane, der taler om økonomiens betydning, og hendes 

fremstilling er enslydende med fortællingen fra Førsteskolen (bortset fra beløbets størrelse): 

Jamen, altså hver gang vi får nye elever ind, så ved vi jo, at per 1. marts så betyder det penge i 

kassen ikk’. Vi ved også, at hvis vi skal have nogen af sted, så koster det 160.000, fordi de skal på 

en anden skole (Jane, 168). Og Jane fortæller, at hun fik at vide af den tidligere skoleleder, at de 

ikke længere måtte anbefale elever at tage på efterskole, og det er problematisk: Fordi så tænker 

man ikke på barnets tarv. Så tænker man økonomisk. Og på en eller anden måde, så klinger det 

ikke særlig fedt (Jane, 192). 

 

Jane fortæller også, at skolen er i konkurrence med kommunens øvrige skoler om elever, og at 

karaktererne til afgangsprøven betyder rigtig meget for skolens lærerkollegium (Jane, 178). Mie 

ved, at skolens karakterer til prøven er okay, og at skolen ligger rimelig godt i kommunen (140).  

Både Jane og Mie giver indtryk af, at skolens lærere konkurrerer indbyrdes på karakterer. Mie 

siger, at det er der nogle, der gør (142), og Jane siger i forbindelse med omtale af eleverne i hendes 

klasse, at Selvfølgelig vil jeg gerne måske et eller andet sted kunne klare mig lige så godt som den 

anden klasse (Jane, 178). Da jeg spørger Søren, om lærerne på skolen konkurrerer på karakterer til 

prøverne, siger han, at det tror han ikke, men han foreslår, overensstemmende med Mies 

kommentar om at karaktererne peger tilbage på lærerne, at de måske betragter karaktererne som 

en slags data om deres undervisning.  
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Som nævnt i metodeafsnittet har jeg i analysen af de argumentative interview anvendt ovennævnte 

fire undertemaer til at fremanalysere, hvordan ekstern accountability får betydning som belæg i 

lærernes argumentation for deres didaktiske beslutninger. I såvel de tilsendte refleksionspapirer 

som i interviewene herom henviser alle fire lærere, Mie, Naja, Sonny og Jesper, i vid udstrækning 

til ansvarliggørelsen − særligt ved en udpræget resultatorientering og opmærksomhed på 

prøvekravene. 

Prøven betragtes som en betingelse, lærerne er opmærksomme på og lægger til grund for deres 

beslutninger i års- og forløbsplanlægning − også på nærmest instrumentel vis, som når Jesper 

træner begreber, der kan betyde en helt karakter og flytte en elev fra 02 til 4 til prøven (126), eller 

når et genrevalg begrundes med, at genren sandsynligvis kommer til afgangsprøven (Jesper, 26; 

Sonny, R). Naja giver derimod udtryk for, at ministerielle bestemmelser om indhold og prøvekrav 

er sekundære i forhold til en bagvedliggende hensigt om uddannelse og dannelse, som hun mener 

er det væsentligste: jeg vil egentlig helst, at de er, at det er det dannende, og det fagligt dannende, 

der er det centrale, mere end at øh, at vi skal have nogle gode fordybelsesområder til sommer… 

(12), men hun etablerer en sammenhæng derimellem, når hun hævder, at et godt 

fordybelsesområde kan medvirke til elevens selvforvaltning, og at bestemmelserne om 

undervisningens indhold er nødvendige … fordi man skal kunne begå sig i det her samfund, sådan 

tænker jeg det. Og du, altså, så skal du selvfølgelig kunne bygge uddannelser ovenpå (10). 

Sonny giver udtryk for oplevelsen af et krydspres mellem andre hensyn og så et pres fra skolen om 

gode resultater ud fra en logik om, at det fører til flere elever og penge (70, 76). I dette interne 

modsætningsforhold mellem forskellige betingelser og opmærksomhedsfelter trumfer det, lærerne 

er ansvarliggjort for: Jesper vil gerne arbejde med klumme og blog, der tilgodeser eleverne, men 

bliver bare nødt til at prioritere de ting, jeg ved bliver pensum og bliver opgivet som 

fordybelsesemner først (132-134). Og han prioriterer diktattræning, selvom han skriver, at det gør 

den øvrige undervisning overfladisk (R). Prøve- og resultatorienteringen prioriteres over læring, 

som da Jesper svarer på, om eleverne kan lære noget ved at træne diktat og læseprøver månedligt:  

Det ved jeg faktisk ikke. (…) Jeg ved bare, at når man kigger på de her karakterer, som øh 

ministeriet direkte har bestemt (…) Så er de to af karaktererne (…) Det er også det, som de 

skal gå op i til terminsprøver og til eksamen. Karaktererne de er direkte givet ud fra det. Der 

er en direkte, en der hedder retstavning (…) Så er det fuldstændig implicit i min 

undervisning, at det skal ligge en gang om måneden (140).  

Mine observationer underbygger flere af ovenstående pointer, og enkelte understreges, fx 

backwash-effekterne af mål- og resultatorienteringen. Førstnævnte kan iagttages, når lærerne i 

hver eneste planlægningsseance arbejder med at sætte læringsmål − før eller efter forløbet er 
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planlagt. Som det vil fremgå nedenfor i afsnittet om lærernes intentioner i handling, foregår 

målsætningen via forskellige praksisser. Sidstnævnte bliver synlig i lærernes beslutninger om at 

give karakterer, også selvom de egentlig er modvillige (01.03.2015), og i forskellige udgaver af 

teaching to the test − med henblik på såvel prøven i retstavning, mundtlig og skriftlig dansk. Dette 

forekommer fx, ved at eleverne til hvert tema i danskundervisningen igennem 8. og 9. klasse skal 

lave synopser og holde oplæg om dem, fordi det mimer afgangsprøven (prøveform B dansk) 

(05.09.2014). Eleverne får også udleveret en folder, der indeholder strategisk rådgivning i 

forbindelse med prøven i skriftlig dansk (26.09.2014), og jævnligt beslutter lærerne at træne 

diktater og læseprøver med eleverne uden videre begrundelser (20.02.2015).  

Fortolkende om ekstern accountability som betingelsesmoment 

Samlet set markerer ledelsesstilen sig på Førsteskolen ved en eksplicit ansvarliggørelse af lærerne 

igennem stikprøvekontrol, overvågning af og opfølgning på dårlige resultater. Lederen og lærerne 

oplever sig målt på deres resultater i konkurrencen med kommunens øvrige skoler og lederen 

desuden på den økonomiske bundlinje. På Andenskolen er den ansvarliggørende diskurs blødere, 

lederen er ikke interesseret i resultaterne, og i modsætning til lærerne på Førsteskolen føler 

lærerne på Andenskolen sig ikke overvåget. Økonomien er også her den dominerende ramme, men 

ifølge lederen har han fokus på det råderum, der kan skabes, og lærerne er ikke optaget af økonomi 

i samme grad som lærerne på Førsteskolen. Konkurrencen mellem skoler og indbyrdes på 

karakterer er dog udbredt på begge skoler. Det fremgår, at fortolkningen og omsætningen af policy 

medieres institutionelt, og at lederne er nøglepersoner, hvis autorative fortolkninger fokuserer den 

institutionelle udmøntning. Både de og lærerne er aktive i processerne, der indebærer såvel 

fortolkning som ’oversættelse’. Sidstnævnte udgør en aktiv læsning fra det politiske til praksis-

sprog, fra ord til handling: ”Interpretation is an engagement with the languages of policy, whereas 

translation is closer to the languages of practice. Translation is a sort of third space between policy 

and practice” (Ball, Maguire, and Braun, 2012, s. 49). Ledernes bevægelser i dette tredje rum er 

forskellige. På Førsteskolen oversættes rammebestemmelserne mere som implementering 1:1 end 

på Andenskolen, hvor lederens fortolkning er mere kreativ. I Ball m.fl.s udlægning agerer Martin 

som transactor og Søren som entrepeneur.  

Efter således at have fremdrevet temaet om ’Ansvarliggørelse’ igennem hovedsageligt den 

fænomenologisk inspirerede analyse er dette mundet ud i fire undertemaer, som tilsammen 

illustrerer, hvordan og for hvad lærerne oplever sig ansvarliggjort. ’Forventninger ovenfra’ 

kommer til syne igennem behovet for at ’have sin ryg fri’ i forhold til et overliggende niveau, og 

bestræbelserne på at dokumentere dette i overensstemmelse med begrebet om deliverology tvinger 

opmærksomheden i retning af standarder og performance (Ball m.fl., 2012, s. 76). 

’Målorienteringen’ fremtræder på begge skoler ved orientering mod de standardiserede mål. Der er 
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forskel på lærernes praktisering af ’læringsmålstyring’, også skolerne imellem, men de er fælles om 

en bestræbelse på, at valg af indhold m.m. skal underordnes målene. Det forenkler 

planlægningsopgaven, der i højere grad består i at udvælge de rette midler til de udvalgte mål, 

hvorved en washback-effekt bliver en indskrænkning af læseplanen efter det ’pensum’, som målene 

tilsiger. Derved bliver målene styrende, om end de også anvendes administrativt som tjeklister eller 

dokumentationslister for, at lærerne har været omkring det, de skal, hvorved lærerne kan opleve, at 

en sådan målstyret undervisning ikke er båret af en personlig didaktisk intention. 

Resultatorienteringen øver ligeledes en washback-effekt i kraft af teaching to the test, hvor 

lærerne er orienteret mod de målbare resultater i form af elevernes karakterer, særligt til 

afgangsprøven, der udgør en afgørende faktor i lærernes planlægning og opleves som et mål i sig 

selv med betydning for indholdsvalg m.m. Lærerne oplever, at karaktererne afspejler deres 

formåen, og at de derudover har behov for at give karakterer løbende, til trods for negative effekter 

af ’karakterræset’, fordi de stilles til regnskab derfor. Dette hænger sammen med 

’Markedsgørelsen’, hvor skolernes resultater ses som et afgørende parameter i konkurrencen med 

de andre skoler, hvor markedsføring, branding, forbrugerhensyn osv. knyttes sammen med den 

økonomiske rammestyring af skolerne. Lærerne deltager i konkurrencen om karakterer (jf. 

Gewirtz, 2002 og Elstad, 2009), om end modvilligt. De italesætter nogle negative effekter af 

markedslogikken, derved at særlige elevgrupper får mere opmærksomhed end andre, og at det 

bliver besværligt at fastholde selvstændige synspunkter og en vidensbaseret praksis. 

Undervisningsformen bliver traditionel og formidlende frem mod eksamen (jf. Mausethagen, 

2013), og resultatorienteringen trumfer mange andre hensyn.  

Lærerne har blik for eleverne, viden og værdier, der peger i andre retninger end den 

ansvarliggørende politik. Det placerer dem i en destabiliseret (særligt i reformåret) og inkohærent 

position, hvor mange roller kan indtages. Samlet set oplever jeg dem ikke som naive, villige eller 

plastiske − men som entreprenante aktører, der balancerer på en tynd sti mellem diskomfort og 

pragmatik, der dog går i den retning, som policydiskursen udstikker bl.a. med deres lederes 

mellemkomst.                                                                                                        
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Didaktiske hensigter − lærernes intentioner forud for handling 

Ved at fokusere på lærernes didaktiske hensigter eller intentioner forud for handling forlader vi 

ovenstående analyse af de betingende faktorer eller betingelsesmomenterne, som de fremtrådte for 

lærerne, og vender blikket mod det, de gerne vil opnå eller har til hensigt med undervisningen over 

tid63. Udgangspunktet tages i de argumentative interview, hvor argumentationsanalysens 

hjemmelkategori er udmøntet i to overordnede temaer: Lærernes stedfortrædende hensigter og 

hensigter på deres egne vegne. Disse udfoldes, og der tilføjes indsigter fra de deskriptive interview i 

form af en opremsning af de mangfoldige dannelsesforestillinger, lærerne giver udtryk for, samt et 

undertema ’trivsel’, som fremtræder som selvstændig hensigt i disse interview. Observationerne 

inddrages kun meget lidt til belysning af temaet om lærernes hensigter på egne vegne, fordi der 

ikke kom andre, forudgående hensigter til syne.  

Figur 18: Lærernes didaktisker hensigter forud for handling

 

Stedfortrædende hensigter 

De stedfortrædende hensigter betegner intentioner, som lærerne nærer på elevernes vegne. Disse 

er i de argumentative interview undersøgt ved hjælp af kategorierne videre uddannelse, dannelse 

og socialisering (Inspireret af Biesta, 2011; 2014), der ikke nødvendigvis lader sig adskille helt så 

let.  

Undervisningens anvendelighed for elevernes fortsatte uddannelse giver i flere tilfælde hjemmel 

for lærernes planlægningsbeslutninger. Dette er fx tilfældet, når Mie henter hjemmel for sit ønske 

om at sætte sig spor i kraft af læring, der ligger latent i dem, ved at henvise til denne lærings 

anvendelighed i elevernes videre uddannelse (216), og i Sonnys planlægning, der retter sig mod 

afgangsprøven og elevernes resultater, som er vigtige fremadrettet (Sonny, 76). Jesper anfører i 

tillæg, at eleverne vil have gavn af at kunne disciplinere sig selv, som er en del af målsætningen for 

                                                           
63 Hensigt ligner kategorien ’Formål’, der kan bestemmes som ”Sammenknytning af aktiviteter over tid, som har sin 
ræson uden for disse aktiviteter selv” (Se Adamsen, 2016). Men som anført andetsteds undlader jeg at anvende dette 
begreb for derved at distancere min undersøgelse fra det formelle formål for skolen. 
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hans avisforløb, fordi de får brug for det i det videre liv og uddannelse (98). Her fremgår det, at 

både det videre liv og den videre uddannelse er hensigten. At forberede til det videre liv kan 

anskues som en socialiseringshensigt, som også indgår i Sonnys begrundelser for avisforløbet, når 

han hævder, at det kan klæde på til deltagelse i samfundet, og til at eleverne kan begå sig (Sonny, 

178, 190). Der er også tale om en bagvedliggende hensigt om socialisering, når Jesper anser det 

som naturligt at bruge tid på verden omkring (42), at elever, som ikke tidligere har åbnet en avis, 

møder den i undervisningen (48), og når arbejdet med klumme og blog begrundes med, at eleverne 

møder dem på nettet (P).  

I nogle tilfælde er det vanskeligt at adskille uddannelses-, socialiserings- og dannelseshensigter, og 

Naja giver udtryk for, at hun betragter anvendeligheden i videre uddannelse som en sekundær eller 

afledt gevinst ved dannende undervisning, der gør det muligt at kunne begå sig i det her samfund 

(10). Jeg opfatter det som en politisk dannelseshensigt, når Sonny begrunder skrivningen af en 

reportage med, at man skal beherske skriftsproget i samfundslivet (90), og når han anfører, at 

arbejdet med avisen kan bidrage til, at eleverne bliver kritiske mediebrugere (98, 190). At 

skriftsproget skal kunne bruges og eleverne være kritiske brugere indikerer en aktiv, påvirkende 

dimension. Dette aspekt træder endnu tydeligere frem som hjemmel eller generelt princip bag 

Sonnys beslutning om at bruge digitale tekster i historieundervisningen, fordi han mener, at dette 

kan give eleverne lyst og kompetence til selv at undersøge nærmere… (Sonny, 208). Måske er det 

også intentionen bag Jespers udsagn om, at de skal arbejde med reportagen, Så de får lyst til at 

læse og skrive reportager (R). Jesper indbringer desuden en dannelsestanke, når han begrunder 

undervisningen med, at den skal understøtte formale dannelsesaspekter som koncentration, 

selvdisciplinering, og at eleverne udvikler sig til gode sociale mennesker med empati (74, 96). 

Derudover danner en mere almen dannelsesforståelse baggrund, når han hævder, at læsning af avis 

er en del af noget dannelse (38), og begrunder forløbet med, at eleverne skal lære noget, de kan 

bruge som mennesker senere i livet (36), eller når hans hjemmel for at værdsætte klassehygge er 

elevernes udvikling og dannelse (160).  

 

I disse sidstnævnte tilfælde finder dannelsen meget almene formuleringer, men Naja giver den et 

mere didaktisk udtryk, når hun − i sammenhæng med videre uddannelse og socialisering − 

beskriver den:  

… de skal hundrede procent klædes så godt som overhovedet muligt på fagligt, men det er en 

del af en dannelse. (…) så de skal have det grundlæggende, som de kan bruge, som de kan 

bære med sig ind i ungdomsuddannelser, men også i deres fremtidige liv. Altså, at de rent 

faktisk kan bruge det. At de kan, at de ved, en reklame er en reklame, (…) Så et eller andet 

sted, så er det hele tiden sådan den der tanke om, at de skal kunne bære det med sig ud i livet, 

og blive nogle fornuftige samfundsborgere (14). 
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Dannelseshensigten og idealet beskrives af Naja ved det, at eleverne dannes i mødet med det 

faglige indhold: .. men mit overordnende billede og mit ideal for en folkeskole (…) det er, at her 

der er, der har vi ligesom et akvarium, hvor, hvor, hvor, hvor de her små mennesker, de dannes, 

og de møder forskellige ting, som de måske ikke møder derhjemme (22). Og hensigten om at 

medvirke til dannelse af eleverne derigennem understreges, når hun eksempelvis insisterer på 

fagdidaktiske begrundelser (om genrekendskabets betydning eller evnen til perspektivering mellem 

tekst og kontekst) for planlægningen (6-8). 

 

I lærernes argumentation for deres planlægningsbeslutninger er der ofte overlap og sammenfald 

mellem belæg og hjemmel. Det at tage hensyn til eleverne udgør både belæg, men også begrundelse 

for belægget, dvs. hjemmel. Dette fremgår ved andre hensigter på elevernes vegne vedrørende 

trivsel, oplevelse af mening og læring. Eksempelvis når Jesper begrunder sin værdi om trivsel med, 

at denne kan give lyst og mod på undervisningen (R), eller når Sonnys begrundelse for 

projektarbejde hentes i, at eleverne derved kan opnå gode resultater gennem deres egne valg. Når 

projektarbejdet begrundes med frie arbejdsformer, henter disse deres begrundelse i værdier om, at 

eleverne får ejerskab, bliver stolte, oplever meningsfuldhed og arbejder for deres egen skyld 

(Sonny, 60-64). Det at etablere mening giver ligeledes hjemmel i Najas argumentation for at 

udarbejde elevlæringsmål − der både giver mening for hende og eleverne (R, 44). 

Konsolidering af læring er hjemmelen for, at Naja vælger at samle op i slutningen af et forløb (82), 

og at hun underviser, så leverne først skal tilegne sig viden og derefter anvende denne − gerne 

praktisk (Naja, 52, 74).  

 

De deskriptive interview øger risikoen for, at lærerne fremsætter idealiseringer af egen 

planlægnings- og undervisningspraksis, og for at de besynger den med hensigtserklæringer, der 

ikke nødvendigvis efterleves. Sådanne fremsættes endog lidt slagordsagtigt: Mie taler fx om, at 

eleverne skal blive så dygtige, som de kan, hun er fortaler for mere leg, mindre seriøsitet, vil gerne 

så et frø, som eleverne senere udforsker, og det fremstår på samme måde, når Jane erklærer, at 

værdibaseret opdragelse bør fylde mere, eller når Leila som nævnt gerne vil bidrage til at skabe 

hele mennesker. Anna (48) er fortaler for, at eleverne skal have den klassiske dannelse, Rie taler 

om dannelse til samfundsborger (40), Sonny og Naja om historiebevidsthed, og Lena baserer sin 

dannelsesforståelse på den Grundtvig-Koldske tanke (…), jamen det består jo ikke bare af fag. Det 

består af mennesker. Det består af personlige historier. Det består af fortællinger (38). 

Dannelsens sigte fremtræder ikke blot under henvisning til sådanne velkendte og rimelig 

afgrænsede dannelsesidealer, men i et væld af forskellige formuleringer, hvor nogle remses op i det 
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følgende: Mie uddyber dannelsestanken med et begreb om sociale kompetencer (150), Jane 

fortæller, at eleverne er jo en del af det her samfund. Og de er også med til at skabe det, så derfor 

er det vigtigt at vide, hvad der foregår rundt omkring (Jane, 124), og hun fortæller videre, at 

udvikling af tolerance, fællesskabsfølelse, social ansvarlighed er vigtig, og at eleverne skal blive 

ambitiøse på egne og andres vegne (76). Naja siger, at dannelsen er for alle (184), Rie uddyber 

tanken om samfundsborgeren med biologi- og samfundsfaglige dannelsesaspekter (40), Gittes 

(150) ideal er livsduelighed, og Peter siger: For mig er det vigtigt, at jeg får pirret eller provokeret 

eleverne til at være nysgerrige … Og til at være vedholdende i deres angreb på nogen problemer 

(Peter, 76). 

Også det at påvirke dannelsesprocessen kan identificeres som en hensigt for lærerne, der anvender 

udtryk om at rykke eleverne, skubbe til dem, flytte dem. Disse begreber kan også referere til 

læringsprocessen, men når de sammenknyttes formålet for læringen, betegner de 

dannelsesprocessen, som her hvor Rie fortæller om hensigten med sin undervisning i biologi 

..Flytte dem fagligt.. og uddyber ved at knytte det til et dannelsesmål, om at de skal forstå sig selv i 

en sammenhæng i forhold til resten af verden. Det er vel egentlig det, som er målet (Rie, 36-38). 

Tilsvarende er det et formål for Lena (32) at rykke eleverne på flere områder: Altså mit mål det er, 

at alle elever går fra, når sommeren kommer, så går det fra, at man har en oplevelse af, at de har 

rykket sig. Ikke kun fagligt, men i det hele taget. At jeg har haft en eller anden indvirkning på 

deres person både fagligt og socialt og menneskeligt. Det er helt klart mit mål som lærer. I det 

følgende citat fra interviewet med Kris, sammenkobler han sine tanker om dannelsesprocessen, 

målet med den og vanskelighederne ved at understøtte den: 

..prøver på så vidt det er muligt at give eleverne muligheden for selv at tage ansvar. Øhm. Og 

prøver at vise, at de kan. Øhm. Så, de får lov til at arbejde en del selv, hvis de er klar til det, 

og får lov til selv at dykke ned i nogle opgaver. Øhm. (…) men det handler om, hvornår de er 

klar til at gøre det, ikke. Men det er den måde, de får mest ud af det på. Og det er den måde, 

de skal arbejde på, når de kommer ud af folkeskolen. Selv kunne søge informationer og selv 

kunne sætte sig ind i ting og forholde sig kritisk til dem, øhm. Så det, øhm (Kris, 56). 

Lærerne taler også i de deskriptive interview om at forberede til videre uddannelse, og heri fremgår 

det, at de oftest refererer til en særlig udgave af videregående uddannelse, der er teoretisk, 

gymnasial og langvarig. Gitte udlægger det sådan: Jamen det skal jo være for at kunne komme 

videre i systemet, lære at gå i skole.. Det betyder faktisk rigtig meget, fordi de har ti års 

skolegang endnu, mindst (Gitte 152). Naja og Rie eksemplificerer den videre uddannelse med 

gymnasiet (Naja 90, 184; Rie 22), og Rie opererer med en forestilling om at .. gøre dem parate til 

unge mennesker, som går herfra og bare klarer sig godt og kan vælge på alle hylder. (…) Det vil 
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jeg jo helt vildt gerne være med til. Det vil være fantastisk at gå herfra med, når man bare kan 

sige, jamen jeg kan gå den vej, eller jeg kan også godt gå den vej. Jeg er ikke begrænset af det 

(Rie, 72).  

Trivsel 

Et andet formål, som også var til stede som hjemmel i de argumentative interview, træder frem, når 

lærerne fortæller, at de sigter mod og arbejder på, at eleverne skal have det godt, at skolen skal 

være en god oplevelse − eller med andre ord, at eleverne skal være i god trivsel. Leila siger fx: Jeg 

vil gerne lukke dem ud herfra, hvor de føler, at det var, det var en god, øh, skolegang. Det er 

måske sådan virkelig nogle store ambitioner. Men det var en god tid i min overbygning. Eller det 

er fordi, det er der, hvor jeg synes, jeg kan have indflydelse. Det var en god tid i 9., det var et godt 

år altså. Ej hvor vi bare havde det godt… (Leila, 72). Her er den bagvedliggende hensigt, at 

eleverne trives. Det fremgik også som et opmærksomhedsfelt i fremstillingen af 

elevforudsætningerne, at lærerne er optagede af, at eleverne ’har det godt’. Dette formål er ikke så 

forskelligt fra dannelsesformålet for lærerne, der i flere tilfælde omtaler ’det sociale’ som et 

dannelsesaspekt, ligesom Mie sidestiller trivslen og dannelsen, når hun taler om effekterne af 

læringsmålstyring: Og altså så jeg synes faktisk ikke at, at den der med trivslen og dannelsen 

forsvinder (Mie, 52).  

Fortolkende om lærernes stedfortrædende hensigter 

Som det er fremgået, nærer lærerne hensigter på elevernes vegne, som har med videre uddannelse, 

dannelse og socialisering at gøre, og dertil desuden hensigter om læring, trivsel, oplevelse af 

mening m.m. Med andre ord, fremgår det klart, at lærerne har en normativ orientering, deres 

tilgang er teleologisk, og jf. den almene pædagogik at lærerne vil noget med eleverne via deres 

undervisning.  

Det synes svært at kategorisere lærernes hensigter jf. skolens formål som enten socialisering, 

dannelse eller videre uddannelse, og med Biesta er det som tidligere anført også et flerdimensionelt 

spørgsmål. De tre formål er overlappende og integrerede, og enhver bestræbelse på at tilgodese et 

af dem betyder noget for de to øvrige. Som de indgår i skolens formålsparagraf, er det i en bestemt 

udlægning og vægtning. Det er eksempelvis socialisering til det demokratiske danske samfund 

igennem fortrolighed med dansk kultur, og dannelsen skal bl.a. være alsidig, udvikle baggrund for 

at tage stilling og handle og forberede eleverne til deltagelse i samfundslivet. Lærerne er 

demokratisk forpligtede på at undervise i overensstemmelse med formålet, og deres 

hensigtserklæringer er da heller ikke i umiddelbar modstrid med formålsbestemmelsen.  

Men det fremstår uklart, hvor de stiller sig i det grundlæggende spørgsmål om 

dannelsesmuligheden, og hvilken dannelsesproces, -indhold og -mål deres hensigt er et udtryk for. 
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Denne fremtræder uklar og luftig − ofte uden forbindelse til konkret planlægning eller 

undervisning. Og netop dette skær af uforpligtethed og løsrevne hensigtserklæringer er 

akilleshælen i forhold til den didaktiske intentionalitet og begrebet om didaktiske hensigter eller 

intentioner forud for handling. I Searles udlægning indebærer det at intendere ikke nødvendigvis 

en efterfølgende handling, men intentioner forud for handling er dog kun meningsfulde at tale om 

som intentioner, når sigtet er, at de omsættes i handling og dermed i lærerens praksis. Med 

Bratman (1999a) omtalte jeg i teoriafsnittet dette som en ’praktisk attitude’, der til en vis grad 

forpligter og fungerer som foreløbige planer, fremtidsudkast, der retningsgiver den efterfølgende 

handling. Ofte er der ikke belæg i den empiriske analyse for at hævde en sådan forbindelse mellem 

de fremsatte hensigtserklæringer og lærernes praksis, hvorved disse eksempler ikke falder inden 

for den didaktiske intentionalitets begrebsramme. I konstruktionen af denne lod jeg netop de 

forudgående didaktiske intentioner henvise til lærerens hensigter om at foretage 

planlægningsmæssige valg, som repræsenterer lærerens hensigter på elevens vegne.  

Men måske er denne bestemmelse for snæver, når den tilsidesætter lærernes overordnede 

dannelsesorientering, uanset at denne fremtræder som uforpligtende hensigtserklæringer? 

Bratman anvender begrebet ” …‘bare intention’ (…) the case of intending to do something in the 

future without doing anything to execute the intention now” (Bratman, 1999b, s. 8). Og han 

betragter ikke sådanne forudgående intentioner som varm luft, men tilskriver dem complex roles 

og betydning for større koordinerende planer, der ikke bare lige udføres, men til stadighed formes, 

ændres, kombineres, begrænses, genovervejes osv. Foranlediget heraf kan lærernes 

dannelseshensigter tillægges betydning for større planer, fx planlægningskomplekser der vedrører 

længere forløb eller hele året. 

En anden forklaring på, at lærerne ikke konsekvent forbinder konkret forestående undervisning og 

bagvedliggende dannelseshensigter, skyldes, at dette ikke er så ligetil. Pædagogikkens paradoksale 

karakter udspringer netop af det komplicerede anliggende med at skulle operationalisere og forestå 

en dannende praksis og påvirkning − når dannelse karakteriseres af et frit og myndigt selvforhold. 

Det, der kan fremstå som uforpligtethed og fravær af en ’praktisk attitude’ i forbindelse med 

dannelse, kan også tolkes som en besindelse på det paradoksale i lærernes betydning for 

dannelsesprocessen. Sådan fremgår det, når lærerne giver udtryk for, at de gerne vil være med til at 

rykke, skubbe, flytte eleverne, når de håber at have en eller anden indvirkning, og når Kris er i 

tvivl, men prøver på så vidt det er muligt at give eleverne muligheden for selv at tage ansvar… 

hvis de er klar til det, fordi det er sådan, de får mest ud af det og derved, at de lærer selv at kunne 

og at forholde sig kritisk.  
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At lærernes dannelsesorientering er uforpligtende og består i løsrevne hensigtserklæringer er, som 

det er fremgået, en ensidig udlægning af analyserne, der også åbner for andre fortolkninger og 

forklaringer. De deskriptive interview understøtter eller opfordrer måske ligefrem til vidtløftige 

beskrivelser af idealer og dannelsesforestillinger, mens de argumentative insisterer på 

begrundelser, hvorfor sådanne også fremsættes − også med baggrund i lærernes 

dannelseshensigter. Dette fremgik både af Sonnys og Jespers hjemmel for indholdsvalg og 

aktiviteter i avisforløbet, og af Najas begrundelser for det præfabrikerede forløb om satiregenren. 

Mie derimod legitimerer ikke dette forløb via stedfortrædende hensigter på elevernes vegne. Hun 

beskriver andre forudgående hensigter bag forløbet i det tilsendte refleksionspapir, hvoraf det 

fremgår, at forløbet ikke nødvendigvis er et udtryk for nogle af hendes værdier, men hvor det 

begrundes med, at det er noget nyt, der er ’styr på det’, når man importerer forløb fra webportalen, 

og det er nemt − hun skal ikke planlægge selv (R). Og dermed er det følgende afsnit om hensigter 

på lærernes egne vegne foregrebet. 

Hensigter på egne vegne 

Ovenfor har jeg vist, at lærerne har didaktiske hensigter stedfortrædende for eleverne. Men som jeg 

rundede af med, fremgår der af empirien også hensigter, der ikke umiddelbart henviser til eleverne, 

men måske snarere udgør hensigter på lærernes egne vegne. Jeg har grupperet sådanne hensigter i 

to: At gennemføre undervisningen og at gøre dette i overensstemmelse med ansvarliggørelsen64. 

Disse kommer til syne, når jeg fremanalyserer hjemmelen, den sammenhæng, der giver legitimitet 

til belægget i lærernes argumentation for deres planlægningsvalg.  

 

Både Mie og Jesper er forbeholdne over for at praktisere plenumdiskussioner i deres klasser, fordi 

deres elever er tilbageholdne og ikke særligt deltagende. Jesper italesætter i forlængelse heraf 

deltagelse som en helt essentiel målestok for kvaliteten af sin undervisning (88, 96). Ligeledes 

udgør deltagelse Sonnys hjemmel for antagelsen om, at medbestemmelse er godt, som han baserer 

på erfaringer og oplevelser med elever, der ikke deltager, overfor fokuseret deltagelse i arbejdet, 

når eleverne er medbestemmende (38). Set i sammenhæng med intentionerne om dannelse og 

læring, giver deltagelse rigtig god mening, men deltagelsesaspektet indebærer desuden, at lærerne 

kan operationalisere deres planer og gennemføre undervisningen. De vil gerne undgå, at eleverne 

ikke deltager, undgå aktiviteter, som eleverne taber interesse for og ikke bidrager til. Det fører i 

nogle tilfælde til, at lærerne indretter deres undervisning efter, hvad eleverne foretrækker, kan lide 

                                                           
64 Sidstnævnte kunne måske rettelig have været benævnt som en hensigt ’på systemets vegne’, men det ville 
umyndiggøre lærerne ud fra præmissen om, at deres handlinger er et udtryk for deres intentioner. Her er dog tale om 
det komplicerede forhold mellem at være professionsudøver på et lovbestemt grundlag − og at varetage denne 
opgave som professionel ved brug af egen dømmekraft (Se fx Freidson, 2001). 
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og gerne deltager i. Et eksempel fra argumentationsanalysen kan bidrage til at anskueliggøre 

pointen:  

 

Påstand  Belæg  Hjemmel 

Didaktiske 

beslutningsmomenter/ 

Hensigter i handling 

Didaktiske 

betingelsesmomenter/ 

Opmærksomhedsfelter 

Didaktiske begrundelsesmomenter/  

Hensigter forud for handling 

Jesper gør undervisningen 

spændende og 

efterstræber god stemning 

omtalt som ’klassehygge’ 

(156-160, R). Han tager 

hensyn til elevernes behov, 

og gør noget andet, når de 

taber interessen.  

Han undlader at praktisere 

diskuterende undervisning. 

Begrundelse for at fravige 

planen er, at det er klassens 

behov (164), og som belæg 

for at undlade diskuterende 

undervisning i plenum 

henviser han til elevernes 

forudsætninger, og at de ikke 

er meget mundtligt 

deltagende/diskuterende 

(116). 

Hans bestræbelser på at gøre undervisningen spændende og 

appellerende begrundes med, at eleverne skal lære at koncentrere 

sig og fokusere i deres videre uddannelse og i livet som sådan (98).  

Jesper henter belæg og hjemmel for sine tiltag i klassens trivsel, og 

i nogle af sine egne værdier om samvær, hygge, varme, relationen, 

humor, respekt og tillid, som han også betragter som almene og 

understøttende for elevernes udvikling og dannelse (156-160).  

Jesper undlader de aktiviteter, eleverne ikke er gode til − fordi han 

har en klar værdi om, at min undervisning skal lykkes (R). 

 

Som det fremgår, begrundes den ’efterkommende’ praksis med en hensyntagen til elevernes 

forudsætninger, men på en måde, der er i modstrid med den pædagogisk-didaktiske grundidé: at 

eleverne skal lære det, de endnu ikke kan. Eksemplet og Jespers udsagn om, at hans undervisning 

skal lykkes, viser hensigten om at kunne gennemføre sin undervisning, komme af sted med sit 

indhold, sin plan og de planlagte aktiviteter. 

En anden hensigt, som refererer til lærerne selv, er hensigten om at leve op til det, de er 

ansvarliggjort for, fx i form af resultat- og målorienteringen. Dette er Jespers bagvedliggende 

hensigt eller hjemmelen for at øve bestemte begreber og arbejde med reportagegenren − at den 

kommer til prøven (Jesper, 128). Ligeledes henviser han (140), Sonny (90, 106) og Naja (10) til 

lovgrundlaget som baggrund for deres mål- og indholdsvalg.  

Observationerne bekræfter lærernes hensigt med at ’holde deres ryg fri’ i forhold til 

lovbestemmelserne, fx når lærerne indarbejder de lovbestemte mål og omformulerer dem til 

elevsprog, så de får karakter af læringsmål, når de planlægger at evaluere via testning eller 

skalering af læringsmålene (20.02.2015), eller når de beslutter aktiviteter uden anden begrundelse, 

end at de opfylder lovkravet om bevægelse: når eleverne skal skrive en novelles titel med deres 

kroppe (20.02.2015), lege tampen brænder med ord eller gå rundt og læse parvis (03.10.2014).  
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Hensigten om gennemførelse kommer til udtryk i observationerne af lærerne, når de træffer valg, 

som gør, at de overholder planen, og når de vælger aktiviteter, der giver et forudsigeligt afsæt for 

den efterfølgende undervisning. Fx vælges rollelæsning på trods af, at det tager længere tid, men 

fordi det sikrer, at alle har læst det samme, og giver et fælles afsæt for det efterfølgende (Bilag 17, 

05.12.2014).  

Disse tematiske fund i de argumentative interview og observationerne genfindes i de deskriptive 

interview, hvor hensigten om at efterleve ansvarliggørelsen for bestemte resultater også træder 

frem, som det fx kommer til udtryk, når Mie fortæller, at det vigtigste er, at eleverne bliver klar til 

prøven og når de forenklede mål (Mie, 100).  

Ligeledes træder hensigten om at gennemføre det planlagte tydeligt frem i denne analyses tema om 

’Det, der fungerer’, der blev ansporet af lærernes sprogbrug om at gøre det, de erfaringsmæssigt 

ved, der ’virker’ eller ’fungerer’: Og så hiver man lidt i hatten af erfaringen og tænker, det her, det 

fungerede bare skide godt (Mie 68). Sådan udtaler Mie, og Sonny istemmer: Man danner sig 

erfaringer om, hvad der fungerer (Sonny, 70). Det understreges af citatet af Jesper, der taler om 

sin planlægning: Altså hvad har fungeret godt de sidste par år? (…) Og så har jeg det hele 

fremme, og så skruer jeg det sammen, som en, øh, en bil med reservedele, og så sætter jeg det hele 

sammen af et eller andet, der fungerer (Jesper, 20). Undervisningen skal altså skrues sammen af 

dele, der fungerer. I citatet er det indholdet, der er tale om, men lærerne taler om en hel række af 

tiltag, der kan bidrage til at opfylde hensigten om, at undervisningen skal fungere og virke: Jesper 

nævner endvidere arbejdsformerne og tidspunktet på dagen (2, 4), Kris relationens betydning (24), 

Sonny (54) og Naja (110) lærerens begejstring, mens lærersamarbejde nævnes af Lena (78) og 

afprøvning af forskellige metoder af Carina (60). 

Oftest anvendes begreberne, uden at det ekspliciteres, hvad kriteriet er for, at noget virker eller 

fungerer. Derfor er det også svært at afgøre, hvem eller hvad noget virker for. Når Kris under 

interviewet bliver opfordret til at uddybe, hvad det er, der ’fungerer’, svarer han: Jamen hvad er 

det, der fungerer..? Det der fungerer i 7., er ikke det, der fungerer i 8. Øh. Så det er jo noget med 

rammerne for, hvordan man får en undervisningslektion til at fungere. Øhm. Og det, øh, det. Jeg 

tror, det bygger på erfaring eller det gør det (42). I overensstemmelse med henvisningerne 

ovenfor er det undervisningen, der er tale om, og undervisningslektionen er lærerens anliggende, 

hvorfor der i den forstand er tale om, at noget skal fungere for læreren.65  

                                                           
65 Det er dog på sin plads med en nuancering eller et forbehold for en ensidig fremstilling. At undervisningen fungerer, 
anvendes også i de deskriptive interview til beskrivelse af hensigter, som lærerne har på elevernes vegne: Kris 
fortæller fx: Men man ved jo selv, hvad der giver mening, øh. Og hvad der får det til at fungere. (…) Det er jo der, det 
man oplever, der hvor man oplever, de får mest ud af det, når man oplever, at de får mest læring (Kris, 42). 
Fremstillingen er lidt søgende og usikker, men han når frem til, at det er, når eleverne lærer mest, at noget fungerer. 
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Fortolkende om lærernes hensigter på egne vegne 

I en opsamling og fortolkning af omtalte hensigter forud for undervisningens gennemførelse må 

det først og fremmest stå tydeligt, at iagttagelsen heraf bryder med de hensigter, der i teoriafsnittet 

blev fremskrevet som didaktiske. Idealfremstillingen medtænker ikke lærernes hensigter, med at 

planen og undervisningens skal kunne gennemføres og efterkomme, hvad de er ansvarliggjorte for. 

Jeg vil i det følgende ikke gøre meget ud af det med ansvarliggørelsen. Temaet er behandlet i 

afsnittet om didaktisk opmærksomhed, og behandles yderligere i det efterfølgende om 

sammenhænge mellem intentionalitetsbegrebets dimensioner. Derfor koncentrerer jeg denne 

opsamling og fortolkning om lærernes hensigt med at gennemføre deres planer og undervisning, 

der ’fungerer’.  

Som anført i den teoretiske indkredsning af didaktikken indgår i dens planlægningspraksis en 

’ordning af omstændighederne’ med henblik på opfyldelse af undervisningens mål, som udgør et 

teknoidt element eller et pragmatisk-pædagogisk handlingskrav. Dette finder udtryk i lærernes 

planlægningsbestræbelser og i deres forudgående hensigter om operationaliserbare planer, hvori 

lærerne indbygger forudsætninger for, at undervisningen kan gennemføres. Til didaktikken hører 

dette element om at ’ville noget med nogen’ − og at gøre noget for at sætte viljen igennem. Men 

handlingskravet kan ikke inden for en almen didaktisk ramme legitimere lærernes stræben mod 

det, der lader sig gennemføre og fungerer − når det er dem selv, det skal virke og fungere for.  

Tingleff Nielsen introducerer begrebet funktionalitetslogik om “.. a logic, that deals with carrying 

out the school’s activities as efficiently as possible and thereby getting the structural system to 

function in the best possible way…” (Tingleff Nielsen, 2010, s. 19), i sine empiriske undersøgelser 

har hun ligeledes registreret et fokus på at få den daglige undervisning til at ’fungere’, og at lærerne 

udpeger situationer, der ikke ’virker’, når eleverne ikke gennemfører opgaverne. Hun konkluderer 

endog, at funktionalitetslogikken, herunder udmøntningen af undervisningen i overensstemmelse 

med planen, er en af de mest dominerende logikker i skolen, der har formaterende betydning for 

lærerens praksis, samarbejde mv. (Tingleff Nielsen, 2012). Logikken bryder potentielt med den 

almene didaktiks grundlæggende ræson, der består i at befordre dannelses- og læringsprocesser. 

Disse vil ofte være genstridige, ukomfortable og frustrerende i elevernes møde med egen 

uformåenhed og i erkendelsen af, at der er noget, de mangler at vide eller kunne. Bestræbelserne 

                                                           
Mie (52 og 58) refererer til, at hun har hørt, at læringsmålstyring og det, de gør i Ontario, virker, og jeg antager, at 
også disse udsagn refererer til elevernes læring. Jesper fabulerer over, at glade elever kan illustrere, at noget fungerer 
(98), og Anna fortæller, at det virker godt at starte med en bestemt novelle, fordi man derved kan få eleverne til at 
diskutere et følsomt emne (56), og at det virker godt at lave grupper via lodtrækning, fordi det kan medvirke til at 
opløse kliker (58). I disse tilfælde er der tale om, at noget virker, fordi det bibringer eleven læring, glæde eller på 
anden måde medvirker til at opfylde mål, som læreren har på elevens vegne. 
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på at oprette ligevægt, løse problemet, komme til erkendelse eller forandre syn på en given sag 

forudsætter, at læreren organiserer processer, hvor dette er muligt. Men det modsatte er tilfældet, 

når lærerne prioriterer det, eleverne efterspørger, og fravælger det indhold eller de aktiviteter, der 

ikke falder dem let, som eksemplet med at undlade diskuterende undervisning.   

Her er en anden driftspræmis virksom. Hvis vi vender tilbage til den didaktiske intentionalitet og 

begrebet om de forudgående intentioner, blev de − ud over den almen pædagogiske og didaktiske 

hensigt − bl.a. funderet i Bratmans Planning theory of intention (Bratman, 1999b, s. 10), der 

baserer sin analyse af praktisk ræsonnement hos planlæggende agenter på bounded rationality66 

og når frem til, at sådanne agenter søger tilfredsstillende løsninger og ikke nødvendigvis optimale. 

Og at disse løsninger ofte ligger i forlængelse af det normale, standarden og det forventelige i 

sammenhængen: ”regularities and norms that are characteristic of the roles of partial plans in 

the ongoing practical reasoning and action of limited agents like us” (Bratman, 1999b, s. 10). 

Hans analyse af de foreløbige og udførte planer afspejler analysen af de forudgående intentioner og 

viser, at disse tilpasses handlingerne efterhånden for at undgå inkohærens. Man tilstræber at 

opretholde konsistens mellem intentioner, planer, handlinger og det, man tror, mener og ved, ens 

beliefs. Disse er dog ifølge Bratman langt hen ad vejen kontekstuafhængige, hvorved den kognitive, 

praktiske attitude, der er forbundet med de forudgående intentioner, adskiller sig, idet den i høj 

grad er kontekstrelativ (Bratman, 1999a, s. 20). De tilfredsstillende løsninger, lærernes 

forudgående intentioner og deraf følgende planlægning og praktiske ræsonnement baserer sig ikke 

nødvendigvis på kontekstuafhængige overbevisninger, men på en accept af omstændighedernes 

betydning67. Og i de eksempler på pres fra omstændighederne, som Bratman ridser op (Bratman, 

1999a, s. 21–26), kan flere være med til at forklare lærernes stræben efter at planlægge 

undervisning, der kan gennemføres, og at gennemføre undervisning i overensstemmelse med 

planlægningen. Eksempelvis kan det tænkes, at lærerne foretager en risikovurdering og søger at 

undgå unødige risici for at fejle, få modstand, få en øget arbejdsbyrde osv. Lærerne tilslutter sig 

måske gældende normer, diskurser og praksisser på skolen, tilstræber social accept eller at tage 

hensyn til de elever, som de påtager sig omsorg for at ville det bedste. Intentioner og planer 

tilpasset sådanne hensyn indrammer ifølge Bratman (1999a, s. 30) det praktiske ræsonnement og 

derigennem lærernes stræben efter at indgå i den maskine, skolen er, med den funktionalitetslogik, 

der præger den. 

                                                           
66 En rationalitet begrænset af informationsniveau, kognitive forudsætninger og tid (Simon i Bratman, 1999b, s. 10). 
67 Slutningen er central for Bratmans teori og repræsenterer et opgør med paradigmet fra Anscombe, hvor der tages 
udgangspunkt i den intentionelle handling, der betragtes som en afspejling af og forklares med agentens ’desires and 
beliefs’ (se særligt Anscombe, 1957, § 4 og Bratman, 1999b, kap. 2). 
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Didaktiske planlægningsvalg − lærernes intentioner i handling 

Lærernes beslutninger i det planlæggende arbejde repræsenterer deres intentioner i handling jf. 

den indledende konceptualisering af didaktisk intentionalitet. Observationerne bringer mig tættest 

på empirisk viden herom, hvorfor jeg tager udgangspunkt i disse, når jeg i det følgende præsenterer 

lærernes intentioner i handling opdelt efter indholdsvalg, målsætning og valg af metoder og 

arbejdsformer. Hvor det er relevant, er undertemaerne desuden informeret af og suppleret med 

indsigter fra mine analyser af interviewene.68 Som det fremgik i det teoretiske afsnit om didaktisk 

intentionalitet, forudsætter jeg med Bratman (1999a), at intentioner i handling mere udpræget end 

de forudgående intentioner er kontekstsensitive og -relative, hvilket i denne sammenhæng vil sige, 

at de er afstemt med de aktuelle betingelsesmomenter. I de følgende tre afsnit fremstilles lærernes 

kontekstrelative intentioner i handling − mens eventuelle kontekstuafhængige, som det netop er 

fremgået, stort set ikke kommer til syne i observationerne.  

Figur 19: Lærernes intentioner i handling 

 

Indholdsvalg69 

Mine deltagende observationer af Mies og Najas/Janes samarbejde blev gjort i forbindelse med 

deres forløbs- og timeplanlægning. Jeg overværede desværre ikke deres årsplanlægning, hvor store 

dele af undervisningens indhold besluttes. Dermed formidler mine observationer adgangen til 

hvilke aspekter af det i forvejen valgte indhold, der prioriteres i de forskellige forløb og timer, og 

det illustrerer to helt centrale intentioner i planlægningshandlingerne vedrørende indhold: At 

                                                           
68 De argumentative interview indeholder lærernes begrundelser og fremkalder dermed deres forudgående 
intentioner, ikke intentionerne i handling. Disse indgår ikke, mens de deskriptive interview er inddraget, fordi de i 
højere grad indeholder lærernes beskrivelser af deres planlægning, og fordi min analyse heraf er datadrevet ud fra 
ambitionen om at generere fænomenologiske beskrivelser af lærernes opmærksomhed i det planlæggende arbejde.  
69 Indholdskategorien refererer i denne sammenhæng til det af læreren intenderede indhold, som i planlægningen er 
svært at adskille fra undervisningens emne, stof eller materiale. Indholdet refererer dermed hverken til det i 
læreplanerne (fælles mål) intenderede indhold, det ’gennemførte’, lærte eller evaluerede indhold (Se Porter & 
Smithson, i Hansen, 2016). 
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deres valg indebærer indhold, der er anvendeligt for afgangsprøven, og at deres valg indebærer 

fagdidaktisk indhold, som lærerne har en intention om, at eleverne skal tilegne sig.  

De observerede læreres planlægning vedrørte helt overvejende det danskfaglige arbejde med 

litteratur, tekster og billeder, der repræsenterer den litterære og mundtlige del af danskfaget, og 

som i lærernes arbejde konstant forbindes med afgangsprøven det efterfølgende år70. Det er en klar 

intention, at det valgte indhold er anvendeligt og kan bidrage til en vellykket afgangsprøve (for 

elever såvel som lærere…). Lærerne prioriterer eksempelvis tekster til forløbet om kærlighed, som 

passer til deres overordnede plan om fordybelsesområder, de skal igennem i 8. og 9. klasse 

(03.10.2014). Ligeledes vælger de, at eleverne skal udarbejde en synopsis i forløbet om 

Trampedachs værker (og i samtlige efterfølgende forløb), fordi det er en mimen af prøven 

(05.09.2014). Et andet undervisningsindhold, der udtrykker intentionen om en vellykket 

afgangsprøve, er den folder, som Mie har udarbejdet til brug for prøven i skriftlig dansk med 

strategiske råd om, hvordan man kan gøre, når man skal vælge mellem opgaverne (14.11.2014). 

 

Den anden intention, der præger lærernes planlægningsvalg, er deres fagdidaktiske intention. I 

planlægningssamarbejdet er der mange eksempler på, at lærerne foretager en analyse af indholdet 

for at kunne definere hvilke elementer deraf, der skal gøres til genstand for undervisning. Det er fx 

sådan, de når frem til, at eleverne skal udarbejde overskrifter til stroferne i et digt (27.02.2015), 

arbejde med personkarakteristik i en novelle (05.12.2014), fokusere på bestemte scener i en roman 

(12.09.2014) og fokusere på bestemte virkemidler i en analyse af Trampedachs billeder 

(05.09.2014). I disse tilfælde er udgangspunktet indholdet, der igennem sine kvaliteter og 

strukturer er definerende for, hvad der arbejdes med hvordan.  

I de deskriptive interview fortæller lærerne om deres udgangspunkt for forløbsplanlægningen, og 

ofte er det årsplanens angivelser, de refererer til (Gitte, 24; Rie, 16), eller det at zappe rundt eller 

stykke noget sammen fra forskellige platforme (Jane, 8, Naja, 28). Men det er gennemgående for 

disse overvejelser, at de ofte fremtræder i sammenhæng med undervisningens indhold, der udgør 

et orienteringspunkt for lærernes didaktiske opmærksomhed. Som det er uddybet i nedenstående 

afsnit om sammenhænge mellem opmærksomhed på betingelsesmomenter, forudgående 

intentioner og intentioner i handling, afstemmes indholdsvalget ofte med betingelses- og 

begrundelsesmomenter for det didaktiske arbejde. Observationerne eksemplificerede dette via 

orienteringen mod prøvebestemmelserne og egne fagdidaktiske intentioner. I interviewene 

beskriver lærerne i højere grad almen didaktiske kategorier som de betingelser, de orienterer sig 

efter og lægger til grund for valg af indhold. De henviser til elevforudsætninger, 

                                                           
70 Afgangsprøve i mundtlig dansk, prøveform B. Består i en række fordybelsesområder, eleverne trækker lod imellem 
og derefter udarbejder en synopsis til, som præsenteres og begrundes til selve prøven. 
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dannelsesintentioner, veje ind i stoffet, dets appel til eleverne og eksemplariske kvaliteter. Uanset 

hvilke momenter, der influerer indholdsvalget, fremgår det af såvel observationer som interview, at 

en analyse af indholdets strukturerer og kvaliteter ofte går forud for valg deraf.  

 

Målsætning71 

I det følgende redegør jeg for, hvordan lærernes praksis med at sætte mål repræsenterer deres 

intentioner i handling, og hvilke intentioner denne praksis illustrerer. Jeg fremstiller udelukkende 

pointer fra analysen af observationerne og henviser hermed desuden til ovenstående afsnit om 

lærernes målorientering, hvor samstemmende pointer om det målsættende arbejde blev 

fremdrevet af de deskriptive interview.  

Mie og Jane besluttede at arbejde ud fra de nye forenklede Fælles mål (selvom det er frivilligt i 

skoleåret 2014/15) og at arbejde læringsmålstyret. Naja overtager ambitionen og også i hendes 

samarbejde med Mie tilstræber de at planlægge og undervise læringsmålstyret. Af mine 

observationer fremgår det, at lærerne forstår læringsmålstyring som det at sætte mål for elevernes 

læring først − og så vidt muligt uafhængigt af andet end de forenklede Fælles mål (29.08.2014, 

21.01.2015). De forstår det sådan, at det er dem som lærere, der skal sætte målene, der er de 

samme for alle klassens elever, og formidle dem til eleverne i et sprog, så de forstår dem 

(12.09.2014, 17.04.2015). Dette vil de gerne, og når det lykkes dem, inkarnerer arbejdet denne 

intention i handling.  

Men i deres praksis foregår målsætningsarbejdet på forskellig vis, og med forudsætningen om at 

lærernes handlinger er et udtryk for deres intentioner i baghovedet, er det også forskelligartede 

intentioner, der kommer til udtryk i det målsættende arbejde: 

- I målsætningen medtænker lærerne også eleverne, fx ved at begrænse antallet af mål, fordi 

eleverne ikke kan kapere for mange (14.11.2014, 05.12.2014), og en enkelt gang er det 

elevernes forudsætninger (at de er dårlige til at huske, hvad de har læst), der omsættes til et 

mål (om at huske det læste) (29.08.2014). Her er intentionen at tilgodese elevernes 

læringsforudsætninger.  

- Det kan også være indholdet eller den valgte metode eller aktivitet, der aktualiserer 

bestemte mål. Fx planlægger Mie og Jane (29.08.2014) at arbejde med en roman og sætter 

mål om, at eleverne skal kunne gengive det læste − afledt af en valgt aktivitet, hvor eleverne 

skal lege flaskehalsen peger på og gengive noget fra kapitlerne. De sætter også et mål om at 

                                                           
71 Med begrebet henviser jeg til lærernes praksis med at formulere og bestemme mål og undlader at fordybe mig i, om 
og hvornår der er tale om læringsmål, undervisningsmål, om de kan opfyldes eller bliver opfyldt. Med begrebet mål 
henviser jeg dog til noget opnåeligt og umiddelbart realiserbart − til forskel fra definitionen af formål andetsteds 
(Adamsen, 2016). 
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fortolke. Dette afledes af centrale forhold i romanen om persongalleriet, som de gerne vil 

have, eleverne reflekterer over. Her er intentionen i planlægningen at formulere mål, der 

passer til de øvrige tiltag i undervisningen.  

- Flere gange formuleres mål, der repræsenterer en fagdidaktisk hensigt. Under 

planlægningen af et forløb om romantikken (14.11.2014) foreslår Naja, at eleverne skal 

kunne se teksterne i deres historiske kontekst, og i planlægningen af arbejdet med en 

novelle (05.12.2014) siger hun: Spørgsmålet er, om ikke perspektivering skal være et 

læringsmål, for det er jo det, vi forventer. (…) Og i virkeligheden er det med den nære 

tekstlæsning jo også et læringsmål… Intentionen i disse eksempler er at formulere de 

centrale fagdidaktiske læringsintentioner.  

- Der er også et eksempel på, at eleverne inddrages i målsætningsarbejdet, så det er tydeligt 

for dem, hvad de skal lære. De sættes til at formulere, hvad de selv skal lære i forløbet om 

kærlighed − efter at lærerne har fortalt, hvad de mener, og givet eleverne en ordbank, de 

kan benytte i målsætningsarbejdet. (03.10.2014) Intentionen er, at eleverne forstår, hvad 

målet med undervisningen er.  

- En enkelt gang (10.04.2015) importerer lærerne målet fra webportalen, hvor de også har 

hentet undervisningsforløbet om satire. Derefter søger de at omformulere til eleverne.  

- Målene udvælges og formuleres oftest, efter et forløb er planlagt. Lærerne etablerer ad 

forskellige veje en plan for undervisningen, og efterfølgende finder de mål på oversigten 

over de forenklede Fælles mål og udvælger nogle, der er relevante for deres plan. Her 

’klistres målene på’, og der ’vinges af’ på oversigtsarket, hvilke de har været omkring. De 

mange eksempler herpå (bilag 16) viser først og fremmest en intention om i det hele taget at 

have læringsmål. 

Som det er fremgået, er der forskellige intentioner knyttet til de forskellige målsætningspraksisser, 

og som det var tilfældet med indholdsvalget, er intentionerne oftest afstemt med de i konteksten 

aktuelle betingelsesmomenter (forudgående valg, elevforudsætninger, lovmæssige bestemmelser, 

det pågældende materiale mv.). I lærernes målsættende arbejde kan jeg dog − i modsætning til 

arbejdet med indholdsvalg - ikke identificere, at målene afstemmes med lærernes forudgående 

didaktiske hensigter på elevens vegne om socialisering, videre uddannelse og dannelse.  

Valg af metoder og arbejdsformer72 

Også dette afsnit om de intentioner, der kommer til udtryk i lærernes metodiske tiltag, er baseret 

på observationerne af planlægningssamarbejdet, hvor de didaktiske beslutninger, herunder valg af 

                                                           
72 Analysen inkluderer ikke undervisningens strukturelle logik eller overordnede metodiske principper om fx 
differentiering, men fokuseres på helt konkrete valg af undervisningsmetoder, arbejdsformer og aktiviteter.  
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metoder og arbejdsformer, foretages af lærerne. Som det er fremgået i de ovenstående afsnit, går 

valg af mål og især af indhold ofte forud for de metodiske tiltag, som afledes heraf. Det indebærer, 

at de metodiske tiltag repræsenterer de intentioner, som indhold og mål repræsenterede. Dette ses 

fx, når lærerne beslutter, at eleverne organiseres i en rundkreds for at lege flaskehalsen (som i 

romanen) og i eksemplet, hvor elevene skal holde et kort oplæg om deres synopsis, som til prøven 

(05.12.2014). 

Derudover repræsenterer de metodiske beslutninger intentioner om, at undervisningen skal være 

praktisk gennemførlig, harmonere med andre tiltag og med den etablerede planlægning, som 

handlinger sigter mod at fuldføre eller gennemføre. Eksempelvis vælger Mie og Naja at evaluere på 

en bestemt måde, fordi de tidligere har opstillet bestemte læringsmål, Mie udtrykker det således: 

Nu har vi jo for pokker opstillet det læringsmål, så er vi nødt til at forfølge det, er vi ikke? 

(01.03.2015). Eksemplet viser, at lærernes bestræbelser på at praktisere læringsmålstyret 

undervisning udgør en metodisk formgivning af deres undervisning. 

Ved siden af tilpasning til forudgående valg, at planlægningen er konsistent med den øvrige plan og 

ønsket om at efterleve denne, kommer et behov for i det hele taget at have en plan for, hvad der 

skal foregå, og hvad eleverne rent praktisk skal gøre. Dette kommer til udtryk, når Mie er meget 

opsat på at foretage valg, koordinere, træffe og fastholde beslutninger om, at de skal læse, 

præsentere for hinanden, lytte til musik osv. i den plan, som løbende indskrives i et delt google-

dokument (se fx 14.11.2014, 05.12.2014).  

De metodiske valg afstemmes med betingelserne i konteksten. Det gælder elevernes 

forudsætninger, når lærerne vælger arbejdsformer, som aktiverer og inkluderer alle elever, og når 

de planlægger gruppearbejde og overvejer elevforudsætninger i gruppedannelsen (20.02.2017, 

03.10.2014). Det gælder også de strukturelle og lovbestemte rammer, som når afgangsprøvens 

washback-effekt består i traditionelle undervisningsformer med forelæsning og notater. Desuden 

vælger lærerne aktiviteter, der svarer til de medier og teknologier, de har adgang til (programmer 

som ’Paddlet’, det webbaserede materiale og platformen, en bestemt App, der gør det muligt at 

arbejde med grammatik ved at bevæge sig rundt til forskellige poster osv.).  

Som det er fremgået, etableres lærernes planlægningsmæssige valg afstemt med betingelser i 

konteksten. Jeg har ikke identificeret nogen eksempler på det modsatte − at lærernes beslutninger 

er i åbenlys modstrid med de gældende betingelser, hvilket også ville gøre undervisningen 

dysfunktionel. I et enkelt tilfælde er der dog intentioner på spil, som ikke operationaliseres med en 

henvisning til de gældende prøvekrav. Naja spekulerer højt (17.04.2015) og nævner muligheder for 

at udvikle projektarbejdet, så det kan få reel betydning og foranledige forandringer lokalt. Jeg 

deltager og taler med hende om arbejdsformens kritisk frigørende potentiale og spørger på et 
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tidspunkt, hvorfor man så praktiserer arbejdsformen, som man gør. Det får Mie til at involvere sig i 

samtalen, og hun svarer: .. det er nok fordi, det skal ligne det i 9. Vi øver os og skal være klar til 

prøven i 9. Om Mie med denne kommentar henviser til prøven som betingelses- eller 

begrundelsesmoment, lader jeg være et åbent spørgsmål. 

Fortolkende om intentioner i lærernes planlægningshandlinger 

Efter at afsnittet om lærernes forudgående intentioner har belyst den kontinentale didaktiks 

spørgsmål om hvorfor, bidrager denne analyse af lærernes planlægningsvalg med viden om hvad. 

Og i overensstemmelse med didaktikken viser der sig en tendens til, at indholdsvalget bliver 

primært over den konkrete målsætning og afledte metodiske valg. Lærernes indholdsanalyse er 

forudsætningen for at kunne definere, hvad der er genstand for undervisningen, om end denne 

analyse foretages med skyldig hensyntagen til prøvebestemmelser og fagdidaktiske præferencer. 

Selvom lærerne bestræber sig på at sætte læringsmål før andre didaktiske dispositioner, bliver 

disse afstemt med det (i årsplanen og ofte også i det aktuelle forløb) foretagne valg af indhold. 

Organiseringen af undervisningen og elevernes aktiviteter afledes ligeledes ofte af indholdsvalget. 

Men som det fremgik i afsnittet om lærernes planlægning, er pointen ikke så meget, hvad der 

kommer først, men at de didaktiske valg er og udtrykker en intention om at være gensidigt 

afstemte. Det er nærliggende, at denne intention i lærerens planlægningshandling er 

samstemmende med de forudgående intentioner om praktisk gennemførbarhed. De taler kun 

sjældent om forudgående intentioner, men eksempelvis kommer de til stede, hvor lærerne 

udvælger bestemte faglige aspekter at gøre til genstand for undervisning, som jeg forudsætter er 

overensstemmende med lærernes forudgående almen- og fagdidaktiske hensigter. Ligeledes 

forestiller jeg mig, at indholdsvalget generelt er et udtryk for, hvad lærerne finder værdifuldt at 

arbejde med både i en dannelses-, socialiserings og uddannelseshenseende. I flere tilfælde vælger 

de indhold, som eleverne kan forbinde med deres eget liv, og i enkelte tilfælde taler lærerne om 

ting, som eleverne har ’behov’ for at lære − fx at være åbne for respons (20.02.2015), at undre sig 

(29.08.2014) og at sætte eget liv i sammenhæng med det danskfaglige indhold (12.09.2014). 

Ligeledes kan didaktiske beslutninger og intentioner i handling, om at eleverne skal forberede sig 

til afgangsprøven, siges at være overensstemmende med forudgående hensigter herom.  

I analysen fremtræder kun i meget begrænset omfang forudgående hensigter på elevernes vegne. 

Det kan skyldes, at det er unødvendigt at italesætte disse, når de er overensstemmende med 

kontekst- og betingelsesafstemte intentioner i lærernes planlægningshandlinger. I sådanne tilfælde 

vil lærernes samlede didaktiske intentionalitet være konsistent og dens dimensioner integrerede og 

overensstemmende. Men kan det også skyldes, at de betingende momenter i konteksten fortrænger 

eller negligerer lærernes forudgående intentioner. Der kan i lærernes didaktiske valg spores 

intentioner, som forekommer at være i modstrid med forudgående. Lærerne giver udtryk for 
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intentioner om læringsmålstyring, men det fremgår ikke, at de dækker en læringsintention (Hattie, 

2009, s. 62), nærmere en intention om at implementere og efterleve hvad lærerne opfatter som 

bestemmelserne herom. Dette fremstår som en forudgående intention, men i de mange tilfælde, 

hvor de gør noget andet og ikke sætter læringsmål først som udgangspunkt for de øvrige tiltag, 

modsvares denne intention af lærernes faktiske handlinger og de intentioner, de er et udtryk for. Et 

andet eksempel er Najas spekulationer om potentialet i projektarbejdet, der illustrerer forudgående 

intentioner, som fortrænges af Mies henvisning til prøvebestemmelserne, der sætter sig igennem i 

lærernes planlægning af forløbet.  

Holder vi fast i præmissen om, at lærernes handlinger per definition er intentionelle, og at de 

dermed intenderer det, de foretager sig − ja så eksisterer de forudgående intentioner kun forud − 

og ikke når lærerne er i en planlægningssituation med opmærksomheden rettet mod et væld af 

betingende faktorer. Problemstillingen forfølges yderligere i afsnittene, hvor forbindelser og 

sammenhænge i lærernes didaktiske intentionalitet undersøges. Inden da formidles dog analyserne 

af de prærefleksive niveauer i lærernes didaktiske intentionalitet.  

 

Det prærefleksive niveau − didaktisk irrationel intentionalitet  

I det følgende præsenteres, hvad jeg hidtil har omtalt som de prærefleksive niveauer af lærernes 

didaktiske intentionalitet. Analysen heraf har været udpræget induktiv i den forstand, at min 

forforståelse på området stort set bestod i en antagelse om, at bevidstheden ikke er sig refleksivt 

bevidst om alt, der falder inden for dens opmærksomhed. Dermed bærer analysen og 

fremstillingen også i sig den vanskelighed, det indebærer at undersøge prærefleksive niveauer, der 

ophører med at være prærefleksive i det øjeblik, de fremtræder for lærerne i en form, hvor de kan 

italesættes. I forlængelse heraf har min analyse først og fremmest frembragt viden om 

opmærksomhedsfelter og hensigter, som er ikke-didaktiske og kun prærefleksive i den forstand, at 

de placerer sig uden for lærernes didaktiske refleksioner, men fremtræder for mig som virksomme i 

lærernes didaktiske praksis.  

Der forekommer dog i data skildringer af øjeblikke, hvor noget bevidstgøres, hvor lærerne bliver 

refleksivt bevidste om forhold, der indtil da var prærefleksive, ligesom jeg i observationerne kan 

konstatere eksempler på didaktiske valg, der ikke følges med refleksioner over hensigten dermed, 

og lærerne i de argumentative interview enkelte steder opgiver at begrunde deres valg. Disse 

eksempler indledes nedenstående fremstilling med, inden jeg koncentrerer blikket på lærernes 

ikke-didaktiske eller didaktisk irrationelle intentioner.  
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Figur 20: Didaktisk irrationel intentionalitet

 

I de argumentative interview er mine spørgsmål med til at fremkalde latente opmærksomhedsfelter 

og gøre lærerne refleksivt bevidste derom. Som nævnt er det ikke muligt for mig at udpege, hvad 

der forud for min indblanding var prærefleksivt − ikke på anden måde, end når dette italesættes, fx 

som når Jesper besvarer mit spørgsmål om, hvorfor godt lærerarbejde og elevdeltagelse hænger 

sammen, ved at sige: min første tanke det er sådan lidt ”fordi det er jo, det ved man jo bare”. Altså 

det er sådan lidt naturligt, at det ligger sådan implicit i os alle sammen, at man tager ikke i skole 

for bare at sidde og kukkelure (96). I en anden sammenhæng fortæller han, at det er en vane for 

ham at arbejde med avisen, men at han ikke tidligere har tænkt over begrundelserne (Jesper, 42). 

Måske er det også pointen med Sonnys udsagn om, at .. det er ikke særlig tit, man har tid til at 

sætte sig ned (…) men ellers så er det også bare noget, man går rundt med oppe i hovedet (166). 

At begrundelserne i den daglige praksis ofte forbliver prærefleksive, indikeres også af hans udsagn 

om, at hans værdier er bare noget, der ligger omme bagved, men det er jo sådan lidt svært, sådan 

lige når man snakker om det (178). Senere i interviewet gentager han, at de der værdier, der er 

hulens svære at snakke om (208). Og samme pointe understreges af Mie, der adspurgt om sine 

begrundelser svarer: Jeg ved ikke, hvor jeg henter det henne, Thomas, jeg henter det i min 

erfaring og min personlighed, I think (Mie, 188). Det er en mulighed, at der ikke er 

bagvedliggende værdimæssige begrundelser for de beslutninger, jeg udfordrer lærerne til at 

begrunde, men det er også en mulighed, at disse er prærefleksive. Det giver Jane udtryk for (i det 

deskriptive interview), når hun fortæller, at undervisningens grundlæggende værdier er implicitte i 

hendes planlægningssamarbejde med Mie: Når vi planlægger, så sidder vi ikke og siger, vi har de 

her værdier, og dem vil vi gerne ha’ med. Det gør vi ikke. Det tror jeg faktisk overhoved ikke, vi 

snakker om. Det ligger vel sådan lidt implicit (Jane, 86-90). 

Påstanden om, at der i det hele taget kan være tale om prærefleksive niveauer, bekræftes i analysen 

af mine observationer, hvor jeg har fremsøgt de prærefleksive intentioner ved at koncentrere mit 

analyseblik på de beslutninger, lærerne tager ubegrundet; hvor det ikke fremgår, om de er afstemt 

med de i konteksten gældende betingelser eller refererer til forudgående intentioner. Analysen af 
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disse eksempler giver baggrund for at identificere nogle intentioner, som er ikke-didaktiske eller 

didaktisk irrationelle − og potentielt prærefleksive. Disse fremsættes i det følgende sammen med 

eksempler fra de to typer interview. (Referencerne i de indsatte displays henviser til de 

argumentative interview. De øvrige til de deskriptive). 

Lærerne vil gennemføre undervisningen jf. planen og ’bygge videre’ på forudgående valg 

Lærerne tager hensyn til den etablerede plan, når de følger det, der står i den, og dermed 

forudgående beslutninger om, hvad der skal foregå − uanset at de ikke ved, hvad hensigten er. Fx 

fastholder lærerne et forløb om modernisme, selvom de ikke ved, hvad hensigten var med at putte 

det i årsplanen (21.01.2015), og de fastholder en tekst af Vita Andersen, uden at det er klart for 

dem, hvad de vil med den (27.02.2015). I planlægningen af satireforløbet vælger lærerne, at 

eleverne skal læse en artikel fra webportalen om satirens historiske udvikling. Det får den 

konsekvens, at eleverne også skal se noget gammelt satire. Ingen af dele begrundes yderligere 

(10.04.2015).  

Lærerne vil gerne planlægge i overensstemmelse med en slags ’undervisningens grundrytme’ 

Lærerne planlægger uden videre og begejstres over forløbet om satire, der indeholder et anslag, der 

vækker elevernes appetit, efterfølgende læsning, analysearbejde og til sidst gruppearbejde, hvor 

den etablerede viden sættes i spil (10.04.2015). 

Lærerne vil gerne have det sjovt og arbejde med indhold, de finder spændende (Mie, 8, 14, 48, 

138, Sonny, R; Jesper, 38). Jesper foretrækker fx selv reportagegenren (26), og han vil gerne 

videregive glæden ved at læse avis søndag morgen (38).  

Lærerne vil efterkomme det, de er ansvarlige for: I lærernes samarbejde accepterer de stiltiende 

hinandens forslag om at øve retstavning, tage læseprøver og lade eleverne evaluere sig selv i 

forhold til læringsmålene (20.02.2015, 27.02.2015). I tråd hermed fortæller Jesper i det 

argumentative interview, at afgangsprøven i retstavning indebærer, at det er … fuldstændig 

implicit i min undervisning at det (diktat, red.) skal ligge en gang om måneden (140). Han 

anvender ansvarliggørelsen for gode resultater som belæg og hjemmel, og såvel prøven som 

resultaterne udgør de intentionelle objekter, der orienterer hans opmærksomhed, hans hensigter 

forud for og i didaktisk planlægningshandling.  

Lærerne vil gerne praktisere i overensstemmelse med den dominerende diskurs 

Læringsmålstyring og de fælles forenklede mål fremtræder i Mies argumentationen nedenfor som 

noget, hun og Naja har valgt at arbejde med. Mie henter belæg i et hensyn til eleverne og deres 

mulighed for at retningsgive deres læreprocesser ud fra målene. Hun fortæller, at hun er påvirket 

af læringsmålstyring som det nye sort. Og netop det udgør også hendes hjemmel, som hun uddyber 
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ved at referere til forskning, internationale erfaringer, folkeskolebladet og sin leder − og dermed 

legitimere valget ved at henvise til diskursen om læringsmålstyring.73 

 

Påstand  Belæg  Hjemmel 

Didaktiske 

beslutningsmomenter/ 

Hensigter i handling 

Didaktiske 

betingelsesmomenter/ 

Opmærksomhedsfelter 

Didaktiske begrundelsesmomenter/  

Hensigter forud for handling 

De anvender de nye 

forenklede Fælles mål 

og arbejder 

læringsmålstyret. De 

streger Fælles mål over 

efterhånden, som de 

kommer omkring dem, 

og omformulerer disse 

til elevlæringsmål (R, 

102), som de opstiller 

for det første halve år 

(6).  

Mie fortæller, at hun er 

påvirket af det nye sort med, at 

undervisningen skal være 

læringsmålstyret (R). 

Omformuleringen af målene 

henter belæg i et elevhensyn 

om, at eleverne skal vide, hvad 

de betyder (102), og en 

påtænkt evaluering i forhold til 

målene med, at eleverne 

derigennem kan se, hvad de 

kan ændre næste gang (108). 

 

At hun vælger at arbejde læringsmålstyret, begrunder hun med, at 

det udfordrer hende og kan ændre hendes praksis (47). 

Underforstået, at det er godt at ændre denne.  

 

Desuden henter hun hjemmel ved at henvise til Ontario og fortæller, 

at … det gennemsyrer sindssygt meget, at det, vi arbejder på her, det 

gennemsyrer den måde min leder, han tænker på. Det gennemsyrer 

debatten i folkeskolebladet fx. Så derfor så er det da noget, at jeg 

orienterer mig imod. (40) Ligeledes finder hun hjemmel i, at Der 

ligger jo masser af forskning bag. Altså det, hvad jeg har forstået, der 

er en masse målinger, som viser, at hvis de her børn, de ved, hvad det 

er, de skal blive bedre til, så bliver de bedre til det (112).  

 

Lærerne sigter mod at reducere arbejdsmængden: de vælger flere gange den ’lette løsning’, fx ved 

at øve grammatik under henvisning til, at de ikke skal opfinde nyt hver gang (20.02.2015). Samme 

begrundelse gives for at importere indhold og aktiviteter direkte fra de præfabrikerede forløb på 

webportalen (10.04.2015) − også i de deskriptive interview med Mie (24, 32) og Naja (28). I sit 

refleksionsnotat, ekspliciterer Mie, at forløbet ikke repræsenterer hendes idéer eller værdier, og 

som det fremgår af det argumentative interview indsat i displayet nedenfor, er hendes 

begrundelser ikke didaktiske: 

 

 

 

                                                           
73 Naja deler opfattelsen af, at læringsmålene bør sættes som det første, men hendes argumentation er didaktisk, når 
hun begrunder med, at målene giver retning, klarhed over, hvad hensigten er, og mening for både elever og lærere (R, 
argumentativt interview, 34-44). 
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Påstand  Belæg  Hjemmel 

Didaktiske 

beslutningsmomenter/ 

Hensigter i handling 

Didaktiske betingelsesmomenter/ 

Opmærksomhedsfelter 

Didaktiske begrundelsesmomenter/  

Hensigter forud for handling 

Hun gennemfører et 

nyt forløb om satire fra 

materialeplatform på 

nettet (forlaget Clio via 

danskfaget.dk) (R). 

Vælger indhold og 

opgaver fra platformen 

(P). 

At forløbet står i årsplanen, udgør i denne sammenhæng en 

’betingelse’, som satireforløbet begrundes med. Derudover 

henter Mie belæg i, at forløbet er angivet på platformen, at 

det er let at overtage, der er tænkt for hende og endda med 

læringsmål (R).  

 

I refleksionspapiret anfører Mie, at satireforløbet ikke henter 

begrundelse i hendes overbevisninger: Lige præcis den her 

undervisningsplan fortæller ikke rigtig noget om mine idéer, da 

stort set det hele er hapset fra Clio. Mine værdier er ikke som 

sådan repræsenteret i planen. (R) 

At vælge forløb, der er angivet i 

årsplanen, begrundes med, at denne 

giver struktur og sparer tid (6). Tid, 

nemhed og et ’behov’ for ikke at 

skulle planlægge alt selv giver 

hjemmel til valget af et forløb fra 

materialeplatformen (16, R). 

Desuden henter hun hjemmel i, at 

satire er noget nyt, og at der er styr på 

det, når man vælger et præfabrikeret 

forløb (R). 

 

Analysen af Mies argumentation leder frem til, at hendes hensigter består i at mindske omfanget af 

arbejde, gøre noget nyt og ’have sin ryg fri’. Og at intentionaliteten i dette tilfælde hverken 

implicerer hendes viden, værdier eller didaktiske hensigter.  

Dette sidste eksempel, hvor lærerne sigter mod at reducere arbejdsmængden, illustrerer en 

intention på egne vegne og tage hensyn til sig selv. Temaet fremtræder i de deskriptive interview i 

forskellige udgaver: Lærerne nævner, at de vælger indhold, som de selv har lyst til at arbejde med: 

… lige hvad der er spændende (…) … altså sådan med, hvad jeg synes er fedt (Sonny, 38, 44). De 

sætter pris på at få et godt forhold til de unge, være sammen med eleverne, følge deres udvikling 

over længere tid (Kris) og at få noget ud af samværet, som når Mie … næres af at have det sjovt 

med eleverne (220). Lærerne vil gerne have, at eleverne ’gider dem’, at de sætter pris på dem og 

deres undervisning. Når de får positiv feedback fra nuværende og tidligere elever, ’får de noget 

tilbage’, som Leila siger: Det er sådan Leila-delen ikk’ altså (72). Mie glædes over lærergerningens 

vigtighed, at det er også det, der er fedt, og årsagen til at hun overhovedet kan være lærer (230).  

Lærernes behov for anerkendelse gælder ikke blot eleverne. Jesper er meget eksplicit om behovet 

for anerkendelse af alle parter, og i den sammenhæng er han optaget af resultaterne og 

karaktererne, fordi det er let at få anerkendelse for: …jeg har sådan en klar følelse af, at det er 

noget, som der bliver lagt stor vægt på. Jeg synes det er nemmere at få anerkendelse her på, øh, 

altså det er nemmere at få anerkendelse her på et godt eksamensgennemsnit end den daglige 

undervisning. Og også kollegaer indbyrdes (74). Lærerne sammenligner sig med hinanden, og det 

er vigtigt for dem at klare sig godt i den sammenligning. Jesper vil være en af de bedste lærere, en 
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succesfuld lærertype, bryde det normale. Han …vil jo rigtig gerne have, at eleverne synes, at det 

er, at det er fedt at have mine timer, og at min undervisning (…) den skiller sig ud og er noget 

specielt. I hvert fald for mit vedkommende er der det her store egobehov for, at det er noget 

specielt (64). Det, Jesper her benævner som et egobehov, uddyber han med at få tilgodeset sine 

egne interesser, at blive husker af eleverne mange år efter, at have succes og være en lærer, der kan 

formidle, så man via sine ord og form kan ramme eleverne uanset emne. Selve formidlingen, 

lærerens fremtoning og stil bliver tydelig hos Jesper, der fremtræder som performer, når han 

fortæller, at han kan lide at fyre den af, bruge sig selv og .. gøre undervisningen til, øh, til sådan et 

for mit vedkommende nogen gange sådan et halvvejs teaterstykke (36).74  

 

Fortolkende om prærefleksiv og/eller didaktisk irrationel intentionalitet  

Først og fremmest bekræfter analysen formodningen om, at den didaktiske intentionalitet 

indbefatter prærefleksive niveauer, men det lader sig ikke gøre at uddestillere præcist hvilke 

aspekter af opmærksomheds- og hensigtsdimensionerne, der er prærefleksive. Dog indikerer 

lærernes besværligheder med at forbinde didaktiske planlægningssvalg med bagvedliggende 

værdisæt, didaktiske hensigter og forudgående intentioner, at disse ikke ligger forrest i lærernes 

bevidsthed, men er virksomme på et mere prærefleksivt niveau, når opmærksomheden er rettet 

mod didaktisk planlægning og praksis. Som nævnt i afsnittet om de stedfortrædende hensigter kan 

dette muligvis forklares med, at det ikke er ligetil at forbinde handlinger med hensigter, der er 

pædagogiske, jf. pædagogikkens paradoksalitet, eller at disse hensigter fungerer som retningsgivere 

for mere overordnede planer. Ansporet af den fremanalyserede didaktiske irrationalitet kan en 

mulig forklaring også være, at lærerens værdier og normative orientering i højere grad har karakter 

af vaner, scripts for handlingsvalg, at de er tavse, implicitte − altså prærefleksive. Dale omtaler 

lærernes veletablerede tolkningsmønstre som ’perceptuelle vaner’ (Dale, 1998, s. 89), der 

afgrænser synsfeltet og efterhånden bliver usynlige, og at ligne med den blindes stok − et billede, 

som også Polanyi anvender til beskrivelse af den tavse viden (Polanyi, 1966).  

 

                                                           
74 At betragte hensigterne som didaktisk irrationelle må dog tilføjes et forbehold, da de viser de sig som didaktisk 
rationelle i nogle tilfælde. Fx er flere af lærerne er optaget af at være på, at få eleverne med, at de som lærere har en 
indvirkning og udgør en betydende faktor for elevernes deltagelse, men det har været omtalt som lærerbehov, 
lærerpræferencer, og lærerhensyn bliver ved nærmere eftersyn ofte sammenfaldende med at drage elevhensyn. Det, 
der er givende for lærerne, er proportionalt med det, der er givende for eleverne. Det bliver fx tydeligt, når lærerne 
omtaler deres egen gevinst ved lærergerningen som at ramme eleverne, videregive deres passion, være engageret for 
elevernes skyld. Når det, de finder mest spændende, er det, der kan skubbe eleverne. Lena fortæller fx, at hun er 
startet med et emne, fordi det var det mest spændende, og hun præciserer, at hun aldrig ville vælge et emne, hun 
fandt kedeligt (20), men når hun uddyber sine tanker om emnet, består begrundelserne i, at det kan provokere 
eleverne, og at de sandsynligvis vil finde det spændende.  
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Det, jeg har benævnt ikke-didaktiske eller didaktisk irrationelle aspekter, bryder med 

begrebskonstruktionen og den foreløbige modellering af didaktisk intentionalitet, idet de ikke er 

didaktiske, men alligevel må de medtænkes, fordi de er virksomme i lærernes didaktiske praksis. 

Den didaktisk irrationelle intentionalitet samler sig i to grupper, som jeg refererer til som 

automatiseret intentionalitet og affektiv intentionalitet: 

 

Den automatiserede intentionalitet indbefatter de af lærerens dispositioner, der foretages på 

’automatpilot’, fordi de plejer, fordi de virker, fordi ’det ved man jo bare’, som Jesper blev citeret 

for i det ovenstående. Hertil regner jeg også de didaktiske valg, der afspejler en slags 

’undervisningens grundrytme’. Denne kategori indbefatter dermed også dispositioner med 

pragmatisk ophav og refererer til de fremanalyserede hensigter på lærernes egne vegne om at 

undervisningen skal kunne gennemføres, funktionalitetslogikken og planlægningsagentens behov 

for at koordinere, organisere og integrere intentioner og handlinger.  

 

Den affektive intentionalitet henviser til aspekter af intentionaliteten, som refererer til følelser og 

stemninger, der er virksomme i lærernes didaktiske praksis. Eksemplerne er her, når lærerne lader 

sig lede af det, de ganske simpelt har lyst til eller gider, når de praktiserer, som de synes er sjovt. 

Hertil hører også de dispositioner, der har til formål at undgå det, der ikke er lystfyldt, fx når de 

foretager valg, fordi noget er let, lige til at gå til, og de minimerer eller reducerer arbejdsbyrden. 

Når Jesper performer, søger at skille sig ud og være speciel og tilrettelægger undervisning med 

henblik på at få sine ’egobehov’ opfyldt, er hans opmærksomhed og hensigter affektive. Ligeledes 

når han jager anerkendelse fra forskellige parter, og når Mie søger at opfylde de forventninger, der 

er til hende, og at have sin ryg fri.75 

 

  

                                                           
75 At handle i overensstemmelse med den dominerende diskurs falder måske lidt ved siden af. Lærerne kan tillægges 
forskellige motiver herfor, og der kan argumenteres for at kategorisere eksemplet som både automatiseret og affektiv 
intentionalitet. Men hvis diskursen antages at være virksom ’bag om ryggen’ på lærerne, bryder den med den 
grundlæggende logik om, at handlinger per definition er intentionelle. Det falder uden for afhandlingens ramme at 
forfølge denne konklusion yderligere. 
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Interne sammenhænge og modsætningsforhold i lærernes didaktiske intentionalitet 

Denne resterende del af analysen sigter mod at belyse forbindelserne mellem intentionalitetens 

forskellige dimensioner. Dette gøres med en fremstilling af, hvad jeg har kaldt konsistent og 

inkonsistent didaktisk intentionalitet. 

Figur 21: Konsistent og inkonsistent didaktisk intentionalitet 

 

Konsistent didaktisk intentionalitet 

I det følgende illustrerer jeg med baggrund i de deskriptive interview, hvad jeg har kaldt en 

konsistent sammenhæng i den didaktiske intentionalitet. Denne henviser til en grund-følge 

sammenhæng, hvor lærernes intentioner i handling, som de kommer til udtryk i de 

planlægningsmæssige valg, er en følge af og i overensstemmelse med lærerens forudgående 

didaktiske hensigter og afstemt med de i bevidstheden fremtrædende opmærksomhedsfelter i den 

undervisningsrelevante omverden og egenverden og altså med de aktuelle didaktiske 

betingelsesmomenter. Eksemplet vedrører lærernes beslutning af undervisningsindhold og viser, at 

de forud laver en indholds- og en betingelsesanalyse, der gør det muligt at afstemme den didaktiske 

beslutning med de i konteksten væsentlige betingende momenter og med deres forudgående 

didaktiske intentioner.  

Indholdsanalyse og elevforudsætninger 

Flere af lærerne angiver, at de har eleverne for øje, når de vælger og strukturerer undervisningens 

indhold. Anna eksemplificerer planlægningen af et danskforløb i 9. kl. ved at referere til et tekstvalg 

ud fra emnet kærlighed (26), som de unge kan relatere til, Rie (16) fortæller om planlægningen af et 

forløb i biologi via et eksempel om koralrevet og elevernes erfaringer og forhåndsviden derom. 

Sonny (16) begrunder et forløb om 1. Verdenskrig med elevernes optagethed af krige m.m. Der er i 

det hele taget rigtig mange eksempler på, at lærerne har elevernes interesse og motivation for øje, 

at det skal ’sige dem noget’, når de vælger indhold. I nogle tilfælde fremgår det af lærernes 

fortælling, at de går helt tæt på indholdet for med afsæt i dets faglige elementer eller strukturer at 



Didaktisk intentionalitet 
 

191 
 

planlægge undervisningen. Fx fortæller Naja om sin planlægning: .. det er fedt at sidde der og 

gennemtykke teksten og gennemanalysere og derefter så vælge ud, hvordan er det så, vi skal 

gribe det her an med klassen, ikke også (Naja, 30). Som det fremgår i den sidste sætning, 

indebærer indholdsanalysen også overvejelser over, hvordan lige netop dette indhold skal lanceres 

i lige netop denne klasse − og altså overvejelser over forholdet mellem indholdet og elevernes eller 

nærmere klassens forudsætninger. Et lignende tilfælde forekommer, når Leila fortæller om 

planlægningen af et danskforløb i 9., at hun overvejer teksternes virkemidler, billeder, der kan 

medvirke til, at eleverne kommer omkring det centrale faglige indhold, vejen ind i materialet og 

hvad hun kan forvente og forlange af den enkelte elev (Leila, 124).  

En anden måde at tage hensyn til eleverne på er ved at overveje progression og kontinuitet i deres 

læring og i det indhold, de præsenteres for. Herom siger Jesper:  

… jeg ved, at hvis vi skal have læst denne her, så, så skal det være i starten af 8. klasse, dels 

fordi at de fra hele fra indskolingen og frem til 7. klasse er de, har de fået smidt fantasy- og 

eventyrgenren i hovedet rigtig meget. (…) Så den synes jeg passer rigtig godt som indledende 

start i 8. klasse, hvor man øh, hvor man stadigvæk har lidt af det fra 7. og mellemtrin, som 

de har oplevet tidligere. Men samtidig bevæger vi os op på et fagligt niveau, hvor jeg kan 

snakke med dem og sige, kan I godt se, der sker noget her. (…) Så kører vi mit næste forløb, 

det var omkring reklamer. Og det gør jeg, fordi på 8. og 9. årgang, der skal vi have sådan 3-

ugersforløb med reklamer. (…) Altså ting hænger sammen (Jesper, 22). 

Han overvejer, hvad eleverne har haft forud, hvad de skal møde efterfølgende, og hvordan de 

forskellige forløb og indholdselementer hænger sammen med elevernes udvikling.  

Lærernes opmærksomhed på indholdsvalget følges også med en opmærksomhed på en mængde 

andre betingende faktorer end eleverne. Jane (8) udlægger det, som at hun ’zapper rundt’, og Naja 

som at ’hun stykker sammen af forskellige ting’ (Naja, 30). I denne zappen inddrager lærerne 

overvejelser om de tilgængelige materialer, deres egne forudsætninger og repertoire, diverse 

evalueringer, test, tid og bindinger i form af kanon, prøvekrav og slutmål (Mie, 68; Jane, 8; Leila, 

70). 

Dobbeltsidigt indholdsvalg 

Gengivelsen af Leilas overvejelser ovenfor og citatet af Jesper illustrerer lærernes dobbelte 

opmærksomhed på indholdets kvaliteter og på elevernes forudsætninger. Denne dobbeltsidighed i 

indholdsvalget eksemplificeres også af Kris (nedenfor) med tekstvalget i dansk på 7. årgang, hvor 

elevernes kognitive forudsætninger for at ’kunne se bagom’, deres identitetsdannelse og seksualitet 

overvejes sammen med indholdets faglige kvaliteter for at ’åbne elevernes øjne’, og dermed 

indholdets repræsentation af verden. Jeg forestiller mig, at Kris’ ord om indhold, der ’har det 
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eksemplariske i sig’, refererer til indholdets kvaliteter til at ’åbne verden’, der i citatet udgøres af 

indholdets eksemplificering af symbolik og betydningen af en novelles titel.  

Nu er man i 7. (…) nu stifter de bekendtskab med sådan noget med at kigge i en eller anden 

novelle og så kigge bagom ting osv. Så finder man jo noveller, hvor det er lettere, end det er 

måske, altså når de arbejder med det i 2-3 år. Samtidig med at emnet så er identitet, fordi 

det er lige der, de er lige nu, kan man sige. Og det er noget med, øh, homoseksuelle (…) fordi 

man synes, det er det, der rører sig ved dem, når de er.. Det kunne være godt at åbne deres 

øjne for, at der er nogle ting, der er okay. Øhm. Men samtidig så finder man jo nogen 

noveller, som har det eksemplariske i sig, tænker jeg. Men det sker nok uden, at man, øh, er 

bevidst om det. (…) altså man er selvfølgelig bevidst om det, men man sætter jo ikke ord på 

det, tænker jeg. Altså det er sådan med, så læser man nogen noveller igennem, og man har 

noget erfaring, ved, det her, denne her novelle er skide god til at snakke symbolik fx ikke. 

Denne her novelle, den var god til at få dem til at forstå, at øh, titlen på novellen betyder 

rigtig meget, at man kan sige noget om det, øh… (Kris, 88). 

Jesper anvender ligeledes begrebet om det eksemplariske, når han omtaler valget af et essay, der 

eksemplificerer genren og kan bidrage til at udvide elevernes forståelse af verden, i dette tilfælde af 

kærlighed til de små glæder i livet (Jesper, 28). Indholdets åbning af verden for eleven 

repræsenterer valg af indhold, der har et dannelsespotentiale. Leila (70) formulerer det som at 

vælge indhold, der kan .. åbne og udvide deres horisont… og Puk som indhold, der viser, at der 

også er en verden uden for (…) mors kødgryder og far, der bærer tasken hele tiden (Puk, 52-56). 

Jeg forestiller mig også, at Lena henviser til dannelsespotentialet, når hun taler om dybde i 

emnerne, og Jane i sine begrundelser for at arbejde med svære begreber i samfundsfag (Jane, 14).  

Dannelsespotentialet fremtræder dog ikke blot som det at bibringe eleverne viden om verden, men 

også at bibringe en bestemt viden eller at bidrage til udviklingen af bestemte synspunkter. I citatet 

ovenfor fra interviewet med Kris er der tale om at åbne deres øjne for, at der er nogle ting, der er 

okay. Det henviser ud fra sammenhængen i det samlede citat til en øget tolerance over for 

homoseksualitet. Ligeledes begrunder Puk (72) valget af en bestemt film med dens potentiale til at 

understøtte en fællesskabsfølelse og en stillingtagen mod vold og overgreb blandt eleverne. Det må 

ligeledes være et dannelseshensyn, der ligger bag Annas udsagn om, at Man så har så mange ting, 

som man synes, man skal igennem, de skal ha’ (Anna, 120) og bag Jespers udsagn om indhold, 

eleverne bare skal møde: Jeg har nogle romaner, som jeg synes er så gode, at det skal de have 

med. Og det er ikke for at gøre mit arbejde nemmere, det er bare fordi, jeg synes, det her, det får 

de bare ikke læst, så dem skal de have (Jesper, 44). 
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Konsistens og samspil mellem intentionalitetens dimensioner 

Analysen viser eksempler på, at lærernes didaktiske indholdsvalg er afstemt med en kontekst-

sensitiv betingelsesanalyse og forudgående dannelseshensigter. Den repræsenterer med andre ord 

en empirisk bekræftelse på samspil mellem intentionalitetens dimensioner.  

Derudover gengiver analysen anvendelse af det eksemplariske princip (Ting Graf, 2013; 

Wagenschein, 2000) i en empirisk sammenhæng samt bestræbelser i praksis på at foranstalte en 

dobbeltsidig åbning af indholdet for barnet og omvendt med kategorialt dannelsespotentiale 

(Klafki, 1983). Lærerne anvender begrebet om det eksemplariske, og i omtalen af og omgangen 

med begrebet refererer de såvel til det partikulære indholds repræsentation af noget alment og 

forbindelsen mellem dette almene og den lærende elev som substansen i teoridannelserne herom.  

Dale omtaler en undervisning som den skitserede med indre samspil mellem intentioner og 

handlinger som gennemført med didaktisk rationalitet. I hans udlægning (som adskiller sig fra min 

ovenstående brug af begrebet) bliver det ikke didaktisk irrationalitet, at denne sammenhæng 

brydes i få øjeblikke, men i det tilfælde, at modsigelsen strækker sig over længere tid, og bliver 

nedfældet som psykisk struktur, bedømmer vi situationen som didaktisk irrationel. Så udvikles 

der institutioner og social grammatik i skolen, som undergraver skolens selvforståelse (Dale, 

1998, s. 51). Lad os i det følgende vende blikket mod eksempler, hvor lærernes didaktiske 

intentionalitet er præget af interne modsætningsforhold og inkonsistens. 

 

Inkonsistent didaktisk intentionalitet 

I modsætning til ovenstående viser jeg i det følgende, at lærernes didaktiske intentionalitet også er 

udspændt mellem de betingende faktorer, der påkalder sig lærerens opmærksomhed, og lærerens 

intentioner forud for handling. Og mod slutningen af afsnittet demonstrerer jeg ved hjælp af 

argumentationsanalysen, hvordan modsætningsforholdet også implicerer lærernes intentioner i 

handling. Pointen i nærværende afsnit er, at det, lærerne oplever sig ansvarliggjorte for, ikke 

nødvendigvis harmonerer med det, de føler ansvar for. Dilemmaer i forholdet mellem den eksterne 

ansvarliggørelse over for lærernes ansvarsfølelse og frihed i det didaktiske arbejde er ærindet for 

den følgende analyse, der tager afsæt i de deskriptive interview. 

Ovenstående fremstilling af lærernes opmærksomhed på den eksterne ansvarliggørelse kan måske 

indikere, at de blindt følger markedets præmisser, producerer resultater ved at undervise med 

henblik på prøven, og at planlægningen er instrumentaliseret i kraft af læringsmålstyringen. Disse 

tendenser og fænomener fremtræder også i mine data. Men sammen med intentioner om at tage 

ansvar for elevernes bedste. Jane udtrykker det således, da jeg spørger hende, hvad en lærer er 

ansvarlig for: Ja. Hun er sgu ansvarlig for mange ting. Jeg tænker, at en lærer er ansvarlig for, at 

flest mulige børn får en tålelig hverdag, mens de er her. Og jeg tænker også, at vi jo selvfølgelig 
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overordnet er ansvarlige for, at de ting, der er bestemt, der skal læres, det får vi dem lært. Øhm. 

(Jane, 143). Udsagnet illustrerer både ansvarligheden over for børnene og de eksternt bestemte 

forpligtelser. Men af følgende citat fra interviewet med Peter fremgår, at dette kan forekomme 

modsætningsfyldt:  

Peter: … [sukker] Men vi bliver jo i nogen grad holdt til regnskab for, at vores elever de skal 

helst klare det godt ikk’. Altså, vi har selv sat nogle mål op, at vi vil ikke have nogle elever, 

der ikke består. Men et eller andet sted, så er der jo bundet nogle penge efter, at vi har nogle 

elever, der klarer sig godt ikk’. Øhm. Så det vil vi da gerne bidrage til. 

I: Så det er sådan en interesse i skolens ve og vel? 

Peter: Arh.. Jo, men den ligger der jo et eller andet sted. Men det er sgu da vigtigere for mig, 

at lille Louise hun klarer sig godt i stedet for. Altså. Det vil jeg da hellere (Peter, 96-98). 

 

Peters ansvarsfølelse og hensigter er rettet mod andet end de lovformelige forpligtelser og 

forventninger. Ansvarsfølelsen og hensigten om at tilgodese eleven modstilles også med 

opmærksomhedens rettethed mod de betingende forpligtelser af de øvrige lærere: Puk taler om at 

varetage et menneskearbejde og modstiller det med et resultatorienteret fokus (Puk, 184). Carina 

modstiller det at tage eleverne alvorligt med gode resultater i de nationale test (Carina, 54). Mies 

omtale af karakterræset implicerer også nogle tanker om, at eleverne bliver presset og sat i bås. 

Kris sætter ord på en modsætning mellem en varetagelse af elevernes trivsel og den travlhed, det 

indebærer at skulle nå pensum frem mod afgangsprøven (36). Gitte refererer til sit ansvar for, at.. 

mine elever går hjem hver dag og er sådan rimelig glade og har lyst til at komme i skole igen 

dagen efter. Det er mit personlige mål, men jeg har jo også et ansvar for, at de rykker sig. Øhm… 

Og det er det ansvar, der presser (Gitte, 114). Leila opfatter modsætningsforholdet derved, at hun 

skal tilsidesætte mere dannelse i forhold til resultater (Leila, 38).  

I modsætning til ansvarliggørelsen sættes oftest et hensyn til eleven, som også er underliggende for 

den kritik, der kommer til udtryk, når lærerne problematiserer de ansvarliggørende 

betingelsesmomenter (afgangsprøver, standardiserede mål, testning, økonomi, administrative 

opgaver) ved at modstille dem med hensigter om at gøre ’det, der fungerer’, gennemføre deres 

planer og undervisning. En anden problematisering har at gøre med lærerne selv og deres frihed og 

glæde i professionsudøvelsen. Dette aspekt drejer sig om lærernes autonomi, og flere af dem stiller 

sig kritiske over for den tiltagende administrative byrde og øgede detaljestyring.76  

                                                           
76 Det fremgår dog også af data, at lærerne kan forene modsætningsforholdet. Under interviewene fortalte flere af 
lærerne, at de fortsat kan finde rum til det, de gerne vil. Anna siger det sådan: Ej. Altså, vi har stadig vores frihed nu. 
(…) Ej, nu har vi stadig vores frihed til at vælge de tekster (…) altså fuglene dem tager jeg i luften. Altså, der er noget, 
der er smadder godt, der hænger ude i æteren, så tager jeg det (Anna, 72). Jesper giver ligeledes udtryk for, at der er 
for mit vedkommende rigtig meget frihed til, at jeg kan, øh, gøre de ting, som jeg gerne vil gøre (Jesper, 56). Flere af 
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Analysen af lærernes hjemmel og belæg for deres didaktiske beslutninger i de argumentative 

interview frembringer yderligere illustrationer af inkonsistens i lærernes didaktiske intentionalitet. 

I den følgende analyse af Mies argumentation fremgår det ved, at hendes forudgående hensigter 

ikke omsættes til praksis, men er i modstrid med hendes handlinger og de intentioner, disse 

repræsenterer. Mie beskriver sin praksis som prøve- og resultatorienteret, og hun finder belæg 

herfor i et hensyn til de betingende faktorer, som elevernes forudsætninger udgør i kraft af deres 

prøve- og resultatorientering og ønsket om, at deres præstationer vurderes. Hun henter hjemmel i 

elevernes øgede deltagelse frem mod prøven. Men Mie er samtidig bevidst om, at resultat-

orienteringen presser eleverne, som hun fremsætter en bagvedliggende hensigt om, at hun gerne 

vil bidrage til at nedtone. Denne udmøntes ikke i praksis, og under interviewet bliver hun bevidst 

om modsætningsforholdet mellem elevforudsætningerne og det resultatorienterede fokus, og 

dermed den spænding, eller irriterende dobbeltrolle, hun befinder sig i: 

Jamen det lyder også mærkeligt, det har du fuldstændigt ret i. Øhhm … (pause) … Det giver 

faktisk ikke mening, nej. Men … Det er det der med, at det er nogle faktorer som … Som er 

der, og det er selvfølgelig det, vi orienterer os mod, specielt afgangsprøven… (pause), Men 

det giver ikke mening, når jeg så taler det ned … (lang pause) … Men det er et faktum, at det 

er der, og det er noget, jeg skal forholde mig til, og det er noget, eleverne selvfølgelig også er 

mærket af, (…) Så det er måske lidt en dobbeltrolle, man har, egentlig … Ja. Nogle gange lidt 

irriterende (200). 

Skildret i et display over argumentationsanalysen fremstår dilemmaerne således:  

Påstand  Belæg  Hjemmel 

Didaktiske beslutningsmomenter/ 

Hensigter i handling 

Didaktiske betingelsesmomenter/ 

Opmærksomhedsfelter 

Didaktiske begrundelsesmomenter/  

Hensigter forud for handling 

Mie bygger sin undervisning op 

mod nationale test, afgangsprøven 

og karaktergivning (R + 194), og 

hun disciplinerer eleverne ved at 

henvise til undervisningens 

betydning for deres resultater 

(204). 

Hendes belæg er, at prøven er et faktum, at 

eleverne er meget optaget af at få gode 

resultater, og at de gerne vil vurderes (194, 

200, 204, 206). 

 Men hun er samtidig opmærksom 

på, at eleverne er enormt pressede 

af resultatorienteringen (194). 

Hjemmelen for at bygge op mod prøven er, 

at eleverne deltager mere og gerne vil 

arbejde på at få gode resultater (204). 

 Men hun har en bagvedliggende 

hensigt om at nedtone fokus på 

resultaterne, fordi det presser 

eleverne (R, 194, 200). 

                                                           
lærerne er endog positive eller begejstrerede for aspekter af det, de er gjort ansvarlige for. De værdsætter den 
forenkling, målretning og det overblik, som målstyring kan medgive. Mere sporadisk fremdrages positive effekter af 
evaluerings- og prøveformer, som når lærerne peger på den tilbagemelding, disse giver om deres undervisning og 
elevernes udbytte, eller de positive effekter for elevernes motivation.  
Men som Leila nævnte for mig i samtalen efter interviewet, er de lærere jo sygemeldt, for hvem dette ikke er 
tilfældet… 
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Et lignende modsætningsforhold mellem hensigter forud og i handling kommer til syne i 

interviewet med Sonny, hvor han argumenterer for det lærerstyrede forløb, han agter at 

gennemføre, men også for et tænkt projektorienteret forløb, han ikke gennemførte. Hans 

begrundelser for de to forløb er forskellige og illustrative for et modsætningsforhold mellem hans 

beslutninger om at arbejde lærerstyret med en bestemt genre med henblik på afgangsprøven og så 

de værdier og forudgående didaktiske hensigter, der træder frem som begrundelser for 

klummeskrivning om et selvvalgt emne og for det tænkte projektorienterede forløb (Se display, 

bilag 15). Sonny argumenterer for to forskellige beslutninger med hver deres belæg og hjemmel og 

illustrerer dermed, at den didaktiske praksis og lærernes didaktiske planlægningsbeslutninger 

foretages i dette dilemmafyldte felt. Sonnys styrede forløb tager hensyn til nogle af eleverne og 

nogle bestemte forudsætninger med hjemmel i ét værdisæt. Projektforløbet ville tilgodese nogle 

andre elever og en anden type forudsætninger med hjemmel i et andet værdisæt. Begge forløb 

tilgodeser aspekter af Sonnys forudsætninger og ’beliefs’.  

Som i eksemplet med Sonny fortæller Naja også om at vakle mellem traditionel lærestyret 

undervisning og så en mere fri og kreativ undervisning, hvor eleverne skal udarbejde og 

gennemspille en sketch i satireforløbet. Hun og Mie vælger dog at beholde sketchen. Belægget 

henter de i viden om, at eleverne lærer mest ved at omsætte viden i kreativt skabende arbejde, 

hvorved læring bliver deres hjemmel (52, 74). Men bekymringen består i, at de løse rammer 

indebærer en risiko for et for lille udbytte (R). 

Påstand  Belæg  Hjemmel 

Didaktiske 

beslutningsmomenter/ 

Hensigter i handling 

Didaktiske betingelsesmomenter/ 

Opmærksomhedsfelter 

Didaktiske begrundelsesmomenter/  

Hensigter forud for handling 

At eleverne skal lave en 

sketch i satireforløbet. (R) 

At de skal analysere først, 

så syntetisere og anvende 

og omsætte deres viden i 

sketchen. (52) 

Eleverne lærer mest ved at anvende 

og omsætte viden i kreativt 

skabende arbejde.  

 

 Men de løse rammer gør, at 

udbyttet bliver for lille. (R) 

Læring er begrundelsen for at skulle tilegne sig 

viden, der efterfølgende sættes i anvendelse. 

Sketchen giver dem ’indholdet i hænderne’ og en 

læringsgevinst (52, 74) 

 Men et mere lærerstyret forløb ville bedre 

opfylde hensigten om gode prøveresultater 

 

I mine observationer af planlægningssamarbejdet mellem Naja og Mie forekom enkelte tilfælde, 

hvor lærerne tilsyneladende ikke havde nogen intention. Under observationen d. 21.01.2015 har jeg 

noteret, at de ikke kan huske, hvad hensigten var med forløbet, da det kom i årsplanen, Naja 

mener, man bør have noget at gå ud fra for at sætte mål, men Mie insisterer på, at de skal starte 

med at sætte mål. Naja spørger igen, om man ideelt set skal starte med at tage udgangspunkt i 
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målene og bagefter vælge, hvad man arbejder med. Mie bekræfter og kalder det et paradigmeskifte. 

Naja vender derpå tilbage til danskfaget.dk og siger, at hun kan forfalde til webportalen, fordi der 

er artikler, og det er lige til at gå til. Da planlægningstiden er gået, er de synligt frustrerede over, at 

de ikke fik hul på planlægningen. Jeg noterede under den deltagende observation, at der ikke er 

retning og tilsyneladende ingen intention i planlægningen, og at Mies forsøg på at finde og 

’påklistre’ mål ikke hjælper dem, fordi målene ikke er afstemt med indholdet. I den efterfølgende 

observation (20.02.2015) er lærerne i fuld gang med at nedfælde, hvad der skal ske i timerne − 

importeret fra webportalens præfabrikerede forløb.  

Fortolkende om sammenhænge og modsætningsforhold i lærerens didaktiske intentionalitet  

Analysen har for det første demonstreret, at betingelserne i undervisningens kontekst kan fordre 

handlinger, som ikke er i overensstemmelse med lærerens forudgående hensigter. Konsekvensen 

bliver, at disse ikke omsættes i praksis, men er i modstrid dermed. Og dermed erkendes et 

modsætningsforhold mellem intentioner forud for og i handling.  

I tillæg viste den, at betingelsesmomenterne kan opleves som internt modsætningsfyldte, fx i 

tilfælde, hvor elevernes forudsætninger og de lovmæssige bestemmelser ikke peger i samme 

retning. Sådanne tilfælde kan, også når lærerens forudgående intentioner konsulteres i lærerens 

praktiske ræsonnement, bringe læreren i en situation, hvor der skal handles og vælges mellem to 

muligheder, som kan være lige ønskværdige eller uønskværdige.  

Lad os starte med den sidste pointe, som repræsenterer i pædagogikken immanente dilemmaer, 

der har med det tidligere omtalte institutionsproblem at gøre: Der skal i skolen tages højde for 

såvel det underviste barn som de lovmæssige bestemmelser. Læreren skal forvalte mellem 

elevernes forudsætninger, behov og potentialer − og samfundets forventninger udtrykt i 

lovgivningen.  

I tilfælde, hvor lærerens praktiske ræsonnement leder til forskellige muligheder (som i eksemplet 

med Sonnys tanker om det lærerstyrede forløb over for et projektforløb), må læreren alligevel 

vælge. Bratman introducerer ’The Buridan cases’77 som eksempel på nødvendigheden af at foretage 

valg mellem ligestillede muligheder, og han anvender det til at understrege behovet for at være 

planlæggende, intentionelt handlende agenter. Selvom det er vanskeligt at forestille sig eksempler i 

lærerens planlægningspraksis, der er nøjagtig lige ønskværdige, kan eksemplet være illustrativt for 

lærerens tvivl i lignende situationer. Udsprunget af behovet for koordination af intentioner og 

handlinger, internt og i forhold til andre mennesker, elever, kolleger, forældre, og vores 

begrænsede muligheder for i hvert eneste tilfælde at overveje de forskellige muligheder til bunds, 

                                                           
77 Jean Buridans paradoks, hvor et rationelt æsel placeret mellem to lige attraktive bunker hø vil sulte ihjel (I Bratman, 
1999b, s. 11). 
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anfører Bratman, at vi som planlæggende agenter nødvendigvis opererer med overordnede, 

langsigtede, foreløbige planer og fremtidsudkast. Og disse kan hjælpe os til at foretage 

tilsyneladende kontingente valg. Handlinger må være afstemt med, konsistente i forhold til og 

integrerbare med andre valg78. Og konsekvensen bliver, at vi tilpasser og ændrer vores intentioner, 

så det bliver tilfældet (Bratman, 1999b, s. 137). Anvendt til en forklaring af eksemplet med Sonnys 

tvivl om det lærerstyrede forløb eller projektforløbet fravælger han sidstnævnte, der ellers 

umiddelbart harmonerer med hans forudgående hensigter om frihed, meningsfuldhed og 

selvstændighed (52-54). Han vælger det lærerstyrede forløb, fordi det fremgår af årsplanen (R, 

106), bygger videre på elevernes forudsætninger fra tidligere arbejde med avisen (R), passer med 

den tid, der er til rådighed (R), gør det muligt at planlægge den efterfølgende undervisning, fordi 

han kan evaluere, hvad eleverne har lært (144), det harmonerer med kravet om karakterer og peger 

frem mod afgangsprøven, og det tilgodeser den betingelse, at næste time hele tiden skal være klar 

(178).  

Som det er fremgået, er der spændinger i lærerarbejdet. Nogle af dem kan henføres til 

pædagogikkens væsen, de dilemmaer og antinomiske vilkår dette afføder. Andre placerer sig på en 

udspændthedsakse mellem lærerens didaktiske hensigter og det lovmæssige grundlag, de 

betingelser, læreren arbejder under. Disse tages op til videre diskussion i det følgende. 

  

                                                           
78 Og dette er Bratmans grundlæggende argument imod, at vores intentioner og handlinger afspejler vores beliefs and 
desires. 
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Kap. 6: Diskussion af analysens vidensfrembringelser 

Dilemmaerne ovenfor og lærernes håndtering af dem diskvalificerer hverken deres praksis, 

ræsonnement, didaktiske intentionalitet − eller begrebet herom. Men det minder om 

begrebskonstruktionens anvendelighed og begrænsninger. Begge dele, dilemmaerne og 

begrebskonstruktionen, er ærindet for diskussionen i dette afsnit. Temaerne er fortolket i analysen 

ovenfor, og i det følgende drøftes primært indsigter, som tilføjer nye eller overraskende vinkler til 

de didaktiske teoridannelser, der udgør undersøgelsens afsæt, og til de teoretisk oparbejdede 

forhåndsantagelser om lærernes didaktiske opmærksomhedsfelter og hensigter. Disse fund 

vedrører primært de didaktisk irrationelle aspekter af intentionaliteten, dens nonlineære 

konfiguration og dilemmafyldte karakter, der implicerer opmærksomheden på indbyrdes 

inkompatible betingelser, hensigter og valg. 

Diskussionen leder til en udvikling af begrebet om didaktisk intentionalitet, der søger at rumme 

disse tilføjelser, bidrage til dilemma-tænkning og understøtte refleksioner herover uden at 

reducere kompleksiteten unødigt. Derigennem afprøves begrebskonstruktionens styrke og 

potentiale som formal pragmatisk analyse- og refleksionsredskab, der kan bidrage til at fremdrage 

læreres didaktiske intentionalitet og dilemmaer forbundet hermed og til såvel analytisk refleksion 

som planlægning i en adækvat didaktisk lærerpraksis.  

Ansvarliggjort og/eller ansvarlig didaktisk intentionalitet 
Analysen demonstrerede, at ansvarliggørelsen ovenfra udfordrer tanken om den intentionelle 

pædagogiske praksis og lærerens følelse af ansvarlighed over for eleverne som pædagogiske 

subjekter, egne værdisæt, viden og faglighed. I problemformuleringen blev spørgsmålet rejst om, 

hvordan den didaktiske intentionalitet bliver til i spændingsfeltet mellem ekstern accountability 

og den specifikke praksis. Og det viser sig den sig også at have svært ved − i en almen pædagogisk 

forstand, hvor hensigten er at mediere mellem elevens forudsætninger og dannelseshensigten 

forstået som selvbestemmelse. 

Ekstern accountability, ansvarliggørelsen, som den sætter sig igennem ovenfra, formaterer 

lærernes planlægningspraksis, deres opmærksomhed og hensigtsrettethed i arbejdet. Både på 

Førsteskolen, hvor lederen meget tydeligt har klargjort, at lærerne skal indrette deres praksis i 

overensstemmelse med forventningerne, og på Andenskolen, hvor lederen søger at skærme lærerne 

og bidrage til at skabe et didaktisk råderum, indretter lærerne sig, som det er fremgået i analysen, 

på forskellig vis mod afgangsprøven, de standardiserede mål og de målbare præstationer ud fra en 

oplevelse af, at … man skal sådan stå til regnskab alle mulige steder (Jane, 198). De deskriptive 

interview viste eksempler på, at de didaktiske valg afledes heraf, planlægningsprocessen forenkles 

og læseplanen indskrænkes, lærerne søger at dokumentere, vurdere og måle, så de har deres ’ryg 
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fri’ ud fra en implicit forestilling om, nogen følger op og kontrollerer deres praksis. Men ofte 

medfører disse translationer af policy en oplevelse af, at de handlinger og hensigter, de 

repræsenterer, er i modstrid med elevernes bedste, lærerens egne præferencer, værdier, faglighed 

og en vidensbaseret praksis. Mest udtalt er modsætningsforholdet mellem det, lærerne er 

ansvarliggjorte for, og deres forudgående didaktiske hensigter på elevernes vegne om dannelse, 

m.m., som de føler sig ansvarlige for.  

I analysen åbnede jeg op for andre læsninger af misforholdet, end at den eksterne accountability 

fortrængte lærernes didaktiske hensigter. Dette ved at tilskrive de forudgående hensigter på 

elevernes vegne komplekse betydninger som bagvedliggende virksomt script for læreren som 

planlægningsagent jf. Bratman. En anden, mere problematiserende fortolkning er, at lærernes 

forudgående hensigter ikke finder vej til deres handlinger, men blot udgør uforpligtende 

hensigtserklæringer uden anden funktion end som skueværdier (Larsen, 2015). Uanset hvilken 

læsning der anlægges, stadfæstes modsætningsforholdet i forskellige variationer, som 

problemformuleringen udpegede mellem den eksterne ansvarliggørelse og lærerens forudgående 

didaktiske hensigter.  

Planlægningen er intentionel, også når den er ansporet af lovbestemte mål, den generelle 

resultatorientering i uddannelsessystemet eller noget tredje. Men der er ikke nødvendigvis tale om 

intentionalitet i en almen didaktisk og pædagogisk forståelse, hvor elevens subjektivitet er det 

uomgængelige afsæt for individuelle lærings- og dannelsesprocesser. Paradoksalt er det dog, at 

disse nødvendigvis er institutionaliserede. Skolen som institution repræsenterer og præsenterer for 

barnet ”en objektiv standardiseret almenhed” (Oettingen, 2010, s. 113), som disse processer 

udspilles i. ’Institutionsproblemet’ indebærer med andre ord, at barnet skal lære noget bestemt i 

skolen – sammenholdt med en tvivl om, hvorvidt barnet kan dette, når læring anses som subjektiv 

proces mhp. selvstændiggørelse. Når dette dilemma anskues som modsætningsforholdet mellem 

lærerens didaktiske hensigter på barnets vegne, og det læreren ansvarligøres for ovenfra, er det til 

diskussion, hvorledes dette spændingsforhold kan imødegås i det multidimensionale 

planlægningsrum, analysen frembringer.  

Én tilgang kunne være ved at orientere sig mod og undervise i overensstemmelse med egne 

forudgående didaktiske hensigter. At planlægge indhold, mål, metoder osv., som man selv synes, 

eleverne bør møde. Ved at rette opmærksomheden mod egne præferencer og beliefs kan læreren 

praktisere autonomt i overensstemmelse med egne vaner, værdier og viden. Dette er naturligvis 

ikke en legitim løsning af dilemmaet, al den stund lærerne er underlagt den demokratisk vedtagne 

lovgivning, og at handlinger i modstrid hermed gør læreren privatpraktiserende med de risici, det 

indebærer! Intentionaliteten vil være personbestemt − muligvis også pædagogisk og vidensbaseret 
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− men ikke nødvendigvis. I dette lys er statens behov for gennemsigtighed og skolens behov for 

dokumentation legitim.79 Blandt lærerne er der ingen, der beskriver deres egen praksis på denne 

måde, om end flere af dem nævnte, at de kan forene, hvad de vil med det, de skal, og at der er 

frihed til at fange fuglen i luften og tage, hvad der hænger ude i æteren (Anna, 72, Jesper, 56).  

En anden håndtering af dilemmaet kunne være, at læreren blot underviser i overensstemmelse 

med de ansvarliggørende betingelsesmomenter − som de skal. Ud fra devisen om, at handlinger er 

et udtryk for intentioner, indebærer denne imødegåelse af dilemmaet, at lærernes handlinger og 

intentioner er sammenfaldende med systemets − eller slet ikke er handlinger i en intentionel 

forstand, men en praksis, hvor lærerne efterkommer lovgivning, gør hvad de skal og fralægger sig 

ansvaret ved at frasige sig en intentionel praksis. I sådanne tilfælde kan intentionaliteten måske 

beskrives som strukturel eller institutionaliseret, men ikke personlig, og hvis ikke eleverne eller 

dannelseshensigter tages i betragtning − vel heller ikke pædagogisk. Dette forekommer fx, når 

lærerne anvender præfabrikerede forløb uden videre fagdidaktiske eller almen didaktiske 

overvejelser og intentioner − fx som observeret til et planlægningsmøde, hvor jeg skrev i mine 

feltnoter (21.01.2015), at Mie og Naje tilsyneladende ikke havde nogen intention og ikke vidste eller 

kunne huske, hvad de ville med et forløb om modernisme. Efterfølgende (20.02.2015) importerede 

de indhold og opgaver fra materialeplatformen, uden at det forekom mig, at de havde fat i, hvad 

eleverne skulle lære. De håndterede dilemmaet ved at bruge et forløb fra materialeplatformen, der 

gav rygdækning i forhold til de standardiserede mål og prøvekravene, men som Mie præciserede i 

sit refleksionsnotat forud for de argumentative interview, repræsenterede forløbet ikke hendes 

værdier (R). 

Som det fremgik af analysen, indebærer en sådan tilpasning og udgrænsning af lærernes egne 

faglige og pædagogiske hensigtsaspekter forskellige washback-effekter, bl.a. derved at læseplanen 

indskrænkes. Mest tydeligt blev dette eksemplificeret med Carinas udgangspunkt i slutmålene, 

hvorfra hun afledte undervisningens indhold og afgjorde hvilke noter, eleverne skulle bruge til 

prøven, for derpå at udarbejde disse til eleverne og bruge trænings- og testopgaver, der 

understøttede dem (Carina, 28).  

Den tredje mulighed for at håndtere dilemmaet er naturligvis mellem de to ovenstående yderpoler, 

ved at lærerne manøvrerer i spændingsforholdet mellem egne hensigter og lovmæssige 

bestemmelser. Men som analysen har vist en række eksempler på, indebærer dette ofte ubehag, 

inkonsistent intentionalitet, og at læreren navigerer som didaktisk skizofren, splittet mellem egne 

                                                           
79 Dilemmaet opstår, når ansvarliggørelsen er i modsætning til lærerens forudgående didaktiske hensigter. I tilfælde, 
hvor den individuelle ansvarliggørelse for bestemte standarder og resultater er overensstemmende med lærerens 
hensigter, er der intet problem, og da kan styringen endog siges at frisætte og tilbyde læreren udbredt autonomi (Se 
Helgøy & Homme, 2007, i Mausethagen, 2013, s. 19-23). 
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pædagogiske værdisystemer, professionsidealer og intentionalitet − og den eksterne 

ansvarliggørelse. Mie udlagde dette som en irriterende dobbeltrolle, Sonny som et krydspres, og 

Gitte fortæller om forskellen på selv at sætte mål for undervisningen og at importere 

standardiserede mål, at sidstnævnte opleves som upersonligt. Også markedsgørelsen medfører 

ubehag. I Puks beretning om pengenes, elevtallets og omdømmets betydning gav hun udtryk for 

det som en stressfaktor, ligesom Kris fortalte, at det gav ondt i maven.  

Analysen viser, at lærerne fører et ’dobbelt bogholderi’ mellem ’skal’ og ’vil’, der kan opleves 

sammenfaldende, men ofte modstilles. Mausethagen (2013, artikel 4) finder i sit review af 

international forskning (hovedsageligt fra high-stakes kontekster), at lærerne ofte er loyale over for 

eleven først, men at de, på trods af forsøg på det modsatte, i stigende grad orienterer sig mod test 

og resultater. I min analyse nedprioriterer lærerne i nogle tilfælde de formelle bestemmelser til 

fordel for undervisning, der afspejler deres intentioner (som når Jesper negligerer nationale test, 

eller når Naja og Mie fastholder et praktisk-musisk indslag, selvom de er i tvivl om dets værdi ift. 

det målbare udbytte), men ofte er det modsatte tilfældet. Fx når Rie (72) fravælger vedkommende 

og udfordrende undervisning til fordel for det at gøre eleverne parate, eller når Carina, som vi så 

tidligere, indretter undervisningen mod afgangsprøven, og ikke når det, … som så skal være 

inspiration til at interessere sig mere for faget, men som ikke nødvendigvis er noget af det, jeg 

ved, de bliver målt og vejet på (Carina, 40).  

Splittelsen og det dobbeltbogholderi indebærer, at lærerne også praktiserer på måder, der synes at 

gå dem imod. Fastholder vi Searles præmis om, at handlingerne afspejler intentioner, handler 

lærerne dog ikke imod deres vilje, om end handlingerne kan afføde en vis afsmag. Med Setiya 

(2015, sektion 3): “When I intend to do A reluctantly, from the motive of duty, I may deny that I 

want to do it, but what I lack is ‘appetite’ not ‘volition’.” Hvis vi i stedet følger Bratmans opblødning 

af præmissen og forstår handlingerne som kontekstrelative, ophæves splittelsen måske nok mellem 

lærerens handlinger og intentioner i handling − men ikke i forhold til de forudgående intentioner, 

lærerens beliefs; vædier og viden. Læreren har fortsat en dårlig smag i munden og et tab af appetit 

på sin praksis. Dette er inadækvat − i forhold til lærerens velbefindende, men også, hvis vi 

betragter lærergerningen som en profession. Med Dale in mente indebærer splittelsen en risiko for, 

at mønstret nedfælder sig som psykisk struktur og undergraver professionen og skolens 

selvforståelse (Dale, 1998, s. 51).  

Ingen af dilemmaets yderpoler er legitime, og heller ikke den didaktisk skizofrene midterposition 

synes tillokkende. Ikke desto mindre hører ambivalensen til pædagogikken, og den må få plads og 

anerkendes som aspekt af det multidimensionale planlægningsrum sammen med de didaktisk 
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irrationelle aspekter af intentionaliteten, der er ærindet i det følgende, i en integrativ didaktisk 

tænkning, som skitseres i diskussionens tredje afsnit.  

 

Didaktisk irrationel intentionalitet 

Mit afsæt for denne undersøgelse repræsenterer, hvad Pio (2012) kalder undervisningens yderside, 

som inkluderer den rationelle anvendelse af propositionel eller epistemisk viden til refleksion over 

praksis (med reference til Heidegger betragtes undervisningens anliggende her som Vorhanden). 

Heroverfor sætter han undervisningens inderside, der medtænker den tavse erfaringsbaserede 

praksisviden, det situerede perspektiv, lærerens Dasein eller tilstedeværen (og undervisningen som 

et spørgsmål om Zuhanden). Hertil henregner jeg the darkness of teaching (Bengtsen & Barnett, 

2016) og intentionalitetens prærefleksive niveauer. Til denne differentiering føjer min analyse 

desuden en irrationel dimension, der både kan være beskrivende for yder- og indersiden, de 

refleksive oplyste niveauer og de prærefleksive, der henligger i undervisningens mørkefelt.  

Lærernes praksis er tilsyneladende ikke så pædagogisk intentionel og didaktisk rationel som 

idealfremstillingen i mit teoriafsnit tilsiger, hvor læreren fremstilles som én, der med afsæt i 

pædagogiske hensigter opdrager og underviser − ved at orientere sig i de didaktiske betingelser, 

reflektere disse vha. de didaktiske kategorier og foretage beslutninger. Som det er fremgået, 

medvirker den eksterne ansvarliggørelse til, at lærerne fjerner blikket fra de pædagogiske formål og 

idealer. Analysen af lærerforudsætningerne viste, at lærerne stort set ikke gør brug af 

forskningsviden, at deres teoretiske beredskab kommer til udtryk i meget almene begreber, og at de 

helt overvejende læner sig op ad tavs og situeret erfaringsviden. I forlængelse heraf fremgik det, at 

lærernes hensigter forud for og i handling bl.a. anspores af pragmatik og funktionalitetslogikker, 

men også af hensyn til deres egne behov. Disse indsigter udfordrer mit grundlag og udgangspunkt 

− og mit begreb om didaktisk intentionalitet, der i udgangspunktet ikke medtog disse didaktisk 

irrationelle dispositioner, som jeg har underopdelt i automatiseret og affektiv didaktisk 

irrationalitet. Didaktikken er mindre gennemsigtig end beskrevet, og lærernes didaktiske 

intentionalitet mere nuanceret end den teoretisk oparbejdede idealmodel formår at illustrere. 

Den didaktisk irrationelle intentionalitet overskrider opdelingen i det refleksive og prærefleksive 

bevidsthedsniveau. I de argumentative interview begrunder lærerne det med og er fuldt bevidste 

om, at de lader sig lede af egobehov, anerkendelsesbehov, ønsker om at sætte sig spor, eller at de 

anvender præfabrikerede forløb, uden at undervisningen er afstemt med didaktiske hensigter og 

pædagogiske værdier jf. Mie, der skrev i sit refleksionsnotat: Lige præcis den her 

undervisningsplan fortæller ikke rigtig noget om mine idéer, da stort set det hele er hapset fra 

Clio. Mine værdier er ikke som sådan repræsenteret i planen (R). Andre irrationelle aspekter er 
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implicitte, tilsyneladende prærefleksive og fremanalyserede af mig. Det gælder affektive, driftige 

aspekter som at vælge de lette løsninger, leve op til ledelsens, elevernes eller forældrenes ønsker 

om flotte resultater, passe ind, praktisere i overensstemmelse med den dominerende diskurs og det 

nye sort.  

Lærernes hensigtsdannelse baseres på deres egne præferencer, smag, interesser, lyst og ulyst. De 

vil have det sjovt, og hvis ikke indholdet siger dem noget, kunne de aldrig finde på at undervise i 

det. Disse afficerede dispositioner forbinder sig også til automatiseringen og 

funktionalitetslogikken, hvor elevdeltagelse, gennemførbarhed og trivsel stod højt på listen og af 

mig blev udlagt derved, at lærerne er opmærksomme på og foretrækker at planlægge undervisning, 

der lader sig gennemføre i overensstemmelse med planen, som bliver taget positivt imod og glider 

’let’ − uden at dette nødvendigvis harmonerer med det slidsomme læringsarbejde.  

Den didaktiske intentionalitets forskellige dimensioner, herunder den prærefleksive, indersiden og 

den didaktiske irrationalitet, medvirker til, at begrebet om didaktisk intentionalitet flyder ud, 

bliver mere plastisk og udefinerbart. Sagt på en anden måde tilfører det empiriske blik mindre 

rationalistiske og mere menneskelige kendetegn til den didaktiske intentionalitet.  

 

Ved også at indfange underliggende motiver, logikker og baggrundspraktikker refererer den 

didaktiske intentionalitet til lærerens institutionaliserede praksis. Med Heidegger kan man sige, at 

intentionaliteten tager form efter det abstrakte ’man’, som i høj grad er definerende for Dasein − og 

altså for lærerens tilstedeværen. Man’ets formende kraft er vidtrækkende: ”Først og fremmest er 

tilstedeværen man, og for det meste bliver det ved det” (Heidegger, 1926, s. 156). Således bliver den 

didaktiske intentionalitet for en stor del at ligne med den forventning, der ligger i lærerens 

indlejring i skolen, med elever og kolleger m.m. I denne tilstedeværen har Das Man frit spil til at 

udfolde sig − og afgrænse rummet for lærerens opmærksomhed, hensigtsdannelse og udfoldelse i 

overensstemmelse med normen:  

”Derfor holder man’ et sig faktisk inden for gennemsnitligheden af det, der hører sig til; af det, 

man holder for gode varer og det, man ikke gør; dem, man tilkender succes og dem, man 

frikender en sådan. Denne gennemsnitlighed, inden for hvilken alt det, der kan og bør voves, 

ligger skitseret, holder et vågent øje med enhver fremspirende undtagelse” (Heidegger, 1926, s. 

153). 

I tillæg uddyber Heidegger med, at Das Man fastholder det dagligdags, fordi det er komfortabelt. 

Det bliver dermed helt afgørende, hvad der kendetegner det dagligdags og ’Das man’. Og i min 

empiri fremtræder indlejrede forventninger om at gøre, hvad der forventes, som i tillæg tilbyder en 

målrationel enkelthed, der virker tillokkende og gør mange ting nemmere.  
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Ligeledes anfører Bratman (1999a; 1999b), at planlæggende agenter søger tilfredsstillende 

løsninger i overensstemmelse med normen og det forventelige i sammenhængen. De forudgående 

intentioner og lærerens handlinger tilpasses hinanden i en stræben mod kohærens og harmoni 

mellem overbevisninger, hensigter, planer og handlinger, og denne interne tilpasning implicerer en 

tilpasning til betingelserne og en accept af omstændighederne.  

Men det komfortable er ikke nødvendigvis kendetegnende for pædagogikken og en didaktisk 

intentionalitet, der orienterer sig mod elevens dannelsesproces. Hertil hører etablering af 

frustrerende processer og læringstrængsler for eleven samt kontingente tiltag baseret på tvivl og 

ikke-viden, hvor læreren er ”left in the dark” med grænserne af sin formåen (Bengtsen & Barnett, 

2016, s. 9). Og hvis disse ’besværlige’ processer sammen med tvivl og håb skal fortrænge den 

formålsrationelle tanke, forudsigelighed og sikre viden, er der i mine øjne behov for, at de tilskrives 

værdi, anerkendes og tegner normen og det institutionaliserede abstrakte ’man’. 

Jeg fortolker dog ikke min empiri derhen, at lærerne entydigt lægger afstand til det pædagogiske, 

men at dets dilemmafyldte karakter og immanente udfordringer også nødvendiggør en grad af 

automatisering, orientering mod det tilfredsstillende og gennemsnitlige. Dette for at undgå 

overbelastning og den tidligere omtalte skizofreni, men måske også for at kunne intendere og agere 

på et pædagogisk grundlag. Betragtet sådan giver empirien anledning til at supplere min 

forforståelse og betragte den didaktiske irrationalitet som en tilføjelse, der nok udfordrer mit 

didaktiske udgangspunkt, men ikke desto mindre er virksom og central for en pædagogisk praksis, 

idet elementer heraf bidrager til undervisningens ’inderside’, måske ligefrem til at binde den 

sammen og institutionalisere lærerens praksis som netop almen pædagogisk og didaktisk funderet. 

Til forståelse af disse pointer kan Ahrenkiel, Schmidt, Warring & Nielsen (2012) hjælpe. De 

anvender begrebet ’upåagtet pædagogisk faglighed’ om det, der formidler sammenhængen i 

hverdagen og integrerer det pædagogiske arbejde som institutionsarbejde80. Aktiviteterne ”… 

bæres af (…) en grundlæggende upåagtet pædagogisk holdning, uden hvilken den specifikke 

faglige viden og kunnen (…) ville miste sin konkrete faglige, dvs. pædagogiske kvalitet” (Ahrenkiel 

m.fl., 2012, s. 135). Uden en sådan pædagogisk holdning, der repræsenterer en bestemt 

tilstedeværelse og evne til at orientere sig i institutionsdagligdagens kompleksitet, oversætte og 

udmønte en faglig viden ind i det unikke praksissituation, mister aktiviteterne ifølge forfatterne 

deres dannende karakter og risikerer at blive endimensionale og mekaniske − eller ydre og 

rationalistiske, om man vil.  

                                                           
80 Aktiviteterne er ikke nødvendigvis upåagtede i hverdagen, men som faglige aktiviteter. Dette og de følgende 
begreber er importeret fra forfatternes ”… udkast til en teori om daginstitutionerne..” (Ahrenkiel m.fl., 2012, s. 10), 
men som det fremgår, mener jeg, at teoridannelsen også er anvendelig i en didaktisk teori om lærerarbejdet (jf. også 
s. 135 fodnote 84). 
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Når det i denne udlægning er i praksis og den intentionelle bestræbelse, at den pædagogiske 

holdning viser sig (Ahrenkiel m.fl., 2012, s. 139), suppleres analysen af den didaktiske 

intentionalitet, derved at elementer af de didaktisk irrationelle hensigter fremtræder som rationelle 

i den forstand, at de faktisk bidrager inden for et pædagogisk rationale til dannelse, læring osv. 

Netop igennem lærernes automatiserede intentionalitet, det ’de bare ved’, ’plejer’, ’det der 

fungerer’, deres orientering mod undervisningens grundrytme etc., kommer aspekter af deres 

prærefleksive og irrationelle intentionalitet i spil som pædagogisk − uden om eller ved siden af den 

tekniske rationalitet og det ansvarliggørende regime.  

Lærerens upåagtede holdning bliver i denne læsning illustrativ for balancegangen mellem 

undervisningens yderside og inderside, mellem et teknisk og et pædagogisk rationale, en refleksiv, 

analytisk og en intuitiv, tavs tilgang og for håndteringen af det institutionelle grundproblem via 

lærerens stemthed i sin væren til stede dér i den institutionelle praksis. Ahrenkiel m.fl. tilføjer, at 

også den pædagogiske holdning kan stivne, fx når den udfordres af for snærende rammer, kontrol 

og dokumentationskrav, når der er for stor afstand mellem betingelser og hensigter, som i min 

fremskrivning af eksemplerne på inkonsistent didaktisk intentionalitet. Derfor bliver det 

afgørende, hvilke betingelsesmomenter læreren må bøje sine intentioner mod, og hvilke diskurser 

og forventninger der gennemstrømmer institutionens ’man’.  

Uanset om lærernes muligheder for at udfolde sig didaktisk intentionelt styres og stivner eller 

kommer til udtryk som ”..fri faglig spontanitet” (Ahrenkiel m.fl., 2012, s. 187), repræsenterer 

lærernes upåagtede pædagogiske holdning og aspekter af den didaktisk irrationelle intentionalitet, 

potentiale til at navigere i det spændingsfyldte farvand, manøvrere mellem modsætningsfyldte 

betingelser, sammenbinde praksis inden for en pædagogisk horisont − og bør måske på denne 

baggrund agtes og ikke udgrænses eller negligeres. Det paradoksale er nu at synliggørelse og viden 

om disse mørklagte, irrationelle baggrundspraktikker er befordrende for, at de kan agtes og 

anerkendes, så deres potentiale kan stimuleres og udfoldes. Dette er præmissen i den analytiske, 

refleksive og rationelle didaktik, som er mit afsæt, og som understøtter videnfrembringelse af det 

didaktisk irrationelle, så man kan forholde sig udvendigt og distanceret dertil som en del af 

begrundelsesdiskursen.81  

                                                           
81 Dette er ifølge Pio ikke nødvendigvis i modstrid med Heidegger, der i sin tilgang til det tekniske er dobbelttydig. Han 
er bekymret for den tekniske værensforståelse, men understreger, at mødet med teknikkens væsen er nøglen til at 
forstå vores væren, hvorfor vi må tematisere den måde, hvorpå teknikken dukker op i skolens verden og i lærernes 
der-væren. Lærerne som Dasein er værende i en teknisk verden, og en erkendelse heraf kan være ’en anden 
begyndelse’, hvorfor det er et spring at stille og besvare værensspørgsmålet, der kan hjælpe til overskridelse (Pio, 
2012, s. 265-270).  
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Derfor indgår den didaktiske irrationalitet i udviklingen af en integrativ didaktisk intentionalitet 

nedenfor, der udgør min videreudvikling af begrebet om den didaktiske intentionalitet i kap. 1 og et 

supplement til den analytiske didaktik. 

Didaktisk integrativ intentionalitet 

Analysen og de foregående diskussioner heraf har givet anledning til dette afsnit og anbefalingen af 

en didaktisk integrativ tænkning, hvormed jeg søger at sammenslutte intentionalitetens forskellige 

dimensioner, niveauer og mange modsætningsforhold. Der er dermed ikke tale om et forsøg på at 

ophæve dilemmaerne, men at integrere dem i begrebssætningen! I udgangspunktet lod jeg den 

didaktiske intentionalitet udfylde af lærernes opmærksomhed og hensigter forud for og i didaktisk 

handling på refleksivt og prærefleksivt niveau. Igennem analysen af sammenhængene mellem de 

forudgående intentioner og de intentioner, som lærernes handlinger er udtryk for, blev det tydeligt, 

at disse hos lærerne ofte står i modsætningsforhold til hinanden, og at de forskellige underbegreber 

også internt er modsætningfyldte. Lærernes didaktiske hensigter viste sig ikke nødvendigvis at 

have gennemslag i deres handlinger, hvor betingelsesmomenterne fik afgørende betydning og bl.a. 

indebar, at lærerne tog beslutninger, der indimellem mere afspejlede, hvad de var ansvarliggjorte 

for, end hvad de følte ansvar for.  

I modsætning hertil viste eksemplerne på en konsistent didaktisk intentionalitet, at 

opmærksomhedsfelter og forudgående hensigter her var internt afstemt med intentioner i handling 

og beslutningerne om indhold, mål, metoder osv. I analyserne af disse tilfælde er lærerens praksis 

mellem de eksterne betingelsesmomenter og lærerens didaktiske hensigter ikke skizoid, splittelsen 

er ophævet, og læreren har formået at integrere de forskellige hensyn og hensigter i, hvad der synes 

at være en integreret tænkning i den multidimensionale planlægningspraksis. Eksemplerne viser, 

at planlægningen fordrer didaktisk fantasi, forestillingsevne eller scenariekompetence, og at der er 

uendelig mange veje og tanker forud for et valg, der implicerer de forskellige didaktiske kategorier. 

Dog er det gennemgående, at lærernes analyse af indholdet, dets kvaliteter og strukturer er 

centralt. Det gælder både fagdidaktiske perspektiver og de almendidaktiske, som i analysen blev 

udlagt via det dobbeltsidige indholdsvalg, hvor eleverne og dannelseshensigterne medovervejes i 

analysen af indholdets eksemplaritet. Naja (30) tilskrev den fagdidaktiske analyse og afstemning 

med eleverne i planlægningsprocessen værdi ved at sige: .. det er fedt at sidde der og gennemtykke 

teksten og gennemanalysere og derefter så vælge ud, hvordan er det så, vi skal gribe det her an 

med klassen, ikke også? Jesper (22) gav eksempler på en integreret tænkning om de virksomme 

betingelsesmomenter, progression og kontinuitet i planlægningen, hvor han overvejer og 

afstemmer det danskfaglige indhold i starten af 8. klasse med indholdet i 7. og de efterfølgende 

forløb, der tilsammen bygger op mod afgangsprøven og slutter af med at sige: Altså ting hænger 

sammen. Dette forstår jeg både i relation til elevernes læring og ved at betragte Jesper som 
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Bratmans planlægningsagent også som en koordination mellem forskellige valg, langsigtede planer 

afstemt med betingelser og begrundelser mhp. kohærent koordination. Ligeledes demonstrerede 

analysen, at lærerne bringer deres tavse beredskab i anvendelse, når de erfaringsbaseret afgør 

indholdets potentiale, fx i Kris’ udsagn: Altså det er sådan med, så læser man nogen noveller 

igennem, og man har noget erfaring, ved, det her, denne her novelle er skide god til at… (Kris, 

88).  

Det fremgår, at strukturel, institutionel og personlig intentionalitet i en mere konsistent praksis 

finder sammen med pluraliteten af planlægningshensyn, virksomme momenter, betingelser, 

begrundelser og beslutninger i en integrativ didaktisk intentionalitet, der betegner en mere 

økologisk eller helhedsorienteret tilgang til didaktikken (se Bronfenbrenner, 1979; Imsen, 2004). 

En sådan forståelse udfordrer ikke blot min forforståelse af lærernes didaktiske intentionalitet, 

deres opmærksomhed samt hensigter forud for og i handling. Den empiriske analyse modsiger 

også min teoretiske begrebskonstruktion og grundmodellen for didaktisk intentionalitet i kapitel 1, 

der illustrerer en skarpere adskillelse mellem niveauer og dimensioner, end analysen bekræfter, 

ligesom den institutionelle kontekst kun har plads som aspekt af den didaktiske opmærksomhed, 

de iboende dilemmaer er underbelyst, og der end ikke er levnet plads til didaktisk irrationelle 

intentioner.  

Hvis begrebet om didaktisk intentionalitet skal være adækvat i forhold til resultaterne af den 

empiriske undersøgelse og supplere den analytiske didaktik på et almen pædagogisk grundlag, må 

det give plads til de iboende dilemmaer og præsentere en integrativ tænkning. Nedenfor har jeg 

forsøgt at indbygge disse fordringer i en ny figur. Intentionaliteten konfigureres deri nonlineært 

med mulighed for en helhedstænkning om modsætningsfyldte omstændigheder, betingelser og 

hensigter, hvorigennem det bliver muligt at få greb om og medtænke den mangesidige didaktiske 

intentionalitet, herunder de irrationelle aspekter.  
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Figur 22: Empirisk informeret og integrativ modellering af didaktisk intentionalitet 

 

 

 

Indlejret i en samfundsmæssig og institutionel kontekst (som også hver især repræsenterer en 

intentionalitet) er lærerens intentionalitet illustreret af en pyramide med dobbeltpile mellem den 

didaktiske opmærksomhed på betingelsesmomenter, didaktiske hensigter forud for handling og 

intentioner i de didaktiske planlægningshandlinger samt den didaktiske irrationalitet, der er 

tilføjet som selvstændig refleksionskategori. Til hver af disse hovedkategorier er knyttet uddybende 

stikord om hvilke betingelses-, begrundelses- og beslutningsmomenter, de kunne tænkes at 

vedrøre. Dobbeltpilene henviser både til de potentielt modsætningsfyldte forhold mellem 

konstituenterne og til deres samspil i en integreret tænkning. Pyramidens flader, yderpunkter og 

forbindelser derimellem repræsenterer de refleksive dimensioner, mens rummet inden i 

pyramiden repræsenterer undervisningens inderside og de prærefleksive dimensioner, der kun 

vanskeligt lader sig eksplicitere. Modellen indeholder ingen rækkefølge, start- eller slutpunkt. 

Pyramiden er ment som et billede på begrebet om didaktisk intentionalitet og repræsenterer en 

videreudvikling af konceptualiseringen forud for den empiriske undersøgelse. Den illustrerer 

dermed et overordentligt komplekst fænomen, og dertil medierer den i det gab, der er mellem 
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begrebslig og systematisk tænkning og didaktisk praksis. Trods dens iboende kompleksitet, er det 

muligt, at den kan være anvendelig for analyse og tænkning i dette gab, hvor den tilbyder  

kriterier at skelne med og begreber at begribe med. Modellens dimensioner, forbindelser osv. gør 

en analytisk anvendelse af modellen til et krævende forehavende, som vil overbebyrde 

anvendelsesdiskursen, læreren og lærersamarbejdet, den måtte blive anvendt i, kraft af de 

mangfoldige forhold, den har udsigelseskraft omkring. Derfor får den følge af et par anbefalinger til 

praktisk brug, som er ansporet af min undersøgelse. Jeg forestiller mig, at den frugtbart kan finde 

anvendelse ved først og fremmest at synliggøre og medreflektere de nævnte dimensioner og 

samspil herimellem, heriblandt: 

o At synliggøre, hvorimod lærernes opmærksomhed er rettet og deres hensigter ansporet 

o At fastholde og legitimere modsætningsforhold og dilemmaer i didaktisk tænkning og praksis 

o At medtænke de forudgående didaktiske hensigter, der glimrer ved deres fravær i de didaktiske 

planlægningshandlinger, og derigennem understøtte en pædagogisk formålsorientering eller 

formålsbevidsthed 

o At involvere også den didaktisk irrationelle intentionalitet, fordi den kan medgive viden om 

såvel ’ydre’ tekniske som ’indre’ pædagogiske praktikker, der binder den daglige praksis 

sammen. 

Dertil kan modellen muligvis bidrage til eksemplariske, deliberative planlægningssamarbejder, 

argumentative dialoger med en distance til egen praksis og skabelse af lokal teori til forbedring af 

undervisning. Hertil kunne modellen supplere begrundelsesdiskursen, synliggøre det fungerende 

’man’ og korrigere eventuelle ’perceptuelle vaner’ (Dale, 1998). I tilfælde af dysfunktionel 

undervisning eller patologiserende misforhold mellem didaktisk opmærksomhed, hensigter og 

intentioner i handling kunne modellen måske kaste lys over uhensigtsmæssige spændingsforhold, 

anerkende og aktivere hensigtsmæssige prærefleksive og irrationelle aspekter af den didaktiske 

praksis.  

Som sagt er modellen tænkt som illustration af begrebskonstruktionen og ovenstående blot ment 

som forslag. Mit ærinde har været at undersøge lærernes didaktiske intentionalitet og udvikle et 

begreb herom, som kan bidrage til den analytiske didaktik. Didaktikken repræsenterer dog ikke 

kun viden om undervisning, men også for undervisning. Og hvis modellen forenkles, og der 

indbygges rækkefølge samt bud på, hvad der kan eller bør betragtes som grunde med bestemte 

følger, forlades idealmodellen til fordel for en model, der skriver sig ind i anvendelsesdiskursen via 

den normative eller præskriptive didaktik som planlægningsmodel.  



Didaktisk intentionalitet 
 

211 
 

Et bud på en sådan, der er inspireret af det praktiske ræsonnement, fremgår nedenfor. Den viser i 

sin enkelthed, at betingelserne bør analyseres og intentionerne konsulteres som baggrund for 

handling.  

Figur 23: Model til didaktisk intentionel planlægning  

 

 

 

Modellens grundlæggende logik er, at sammenhængene mellem underkategorierne danner 

baggrund for at hævde en rækkefølge, derved at den didaktiske hensigt (intentionerne forud og de 

didaktiske begrundelsesmomenter) og den didaktiske opmærksomhed (rettetheden mod de 

didaktiske betingelsesmomenter) potentielt går forud for og leder til didaktiske planlægningsvalg 

(hensigter i handling vedrørende de didaktiske beslutningsmomenter). Disse sammenhænge er 

illustreret med de fede pile på figuren. Men der er også indsat stiplede pile fra det didaktiske valg 

og tilbage til hensigten og opmærksomheden. De illustrerer, at beslutningerne potentielt kan 

udgøre både opmærksomhedsfelter og hensigtsaspekter. Af illustrationen fremgår desuden, at 

forholdet mellem den didaktiske opmærksomhed og hensigt kan betragtes som den pædagogiske 

grundspænding eller didaktiske grunddifference mellem lærerens intention og elevens læring. 

Hermed menes, at forholdet mellem betingelsesmomenterne og begrundelsesmomenterne er 

modsætningsfyldt. Dette er tilfældet, når eleven og dennes forudsætninger for læring anskues som 

betingelse og opmærksomhedsfelt for læreren, og når hensigten repræsenterer målet for elevens 

læring, det eleven skal tilegne sig eller dannes ved. Aksen repræsenterer derved forholdet mellem 
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elev og indhold, mellem læring og undervisning, og jeg søger med denne akse at insistere på, at der 

er tale om et dilemma, som bør medtænkes som sådant. Dertil søger modellen med lærerens 

didaktiske hensigt som en af tre grundkategorier at understrege det intentionelle og behovet for en 

formålsorientering eller -bevidsthed, og endelig medtænkes den didaktiske irrationalitet som 

virksom komponent i planlægningen. Denne er svær at operationalisere i kraft af dens tavse, delvist 

prærefleksive karakter, men måske kan man spørge til det irrationelle - hvad plejer jeg, hvad har 

jeg lyst til, hvad er nærliggende? Og hvad kan jeg så gøre i stedet?  

 

  



Didaktisk intentionalitet 
 

213 
 

Metodekritisk diskussion 

Kvalitetskriterier til kvalitativ forskning og en undersøgelse som denne kan genfindes på mere eller 

mindre rigide lister. Elliot, Fischer og Rennie (i Brinkmann og Tangaard, 2010, s. 492) fremhæver 

otte kvalitetsindikatorer, mens Smith m.fl. (2009, s. 179-183) sammenfatter Yardleys (2008) til 

fire. Kriterierne udtrykker forventninger til forskningen om at udspecificere sit perspektiv, 

afgrænsning af formål, kontekstsensitivitet, empiriske eksempler, datanærhed, stringens, 

kohærens i fremstillingen, transparens, genkendelighed og væsentlighed. Det bidrager ikke med 

kvalitet til undersøgelsen at hævde, at disse kriterier er opfyldt eller at gengive hvorledes og i 

hvilket omfang, det er tilfældet. Det bør være fremgået gennem afhandlingens demonstration af 

håndværksmæssig validitet (Dahler-Larsen, 2002; Kvale, 1997). Men der er kvalitetskriterier, som 

efterlader noget at ønske, også på områder som sprænger de omtalte lister og vedrører netop denne 

undersøgelses mål og ambitioner82. Dette er ærindet for det følgende, hvor jeg vil diskutere 1) 

hvorvidt gengivelsen af min perspektivbevidsthed er adækvat og tilstrækkelig transparent til, at 

min videnfrembringelse kan eftergås, og 2) i hvilken grad jeg har undersøgt, hvad jeg hævder at 

undersøge: lærernes intentionalitet. Kapitlet rundes af med en kortfattet og kritisk refleksion over 

’det heuristiske kriterium’ (Dahler-Larsen, 2002, s. 80), nyhedsværdien og rækkevidden af den 

frembragte viden. 

Transparens og perspektivbevidsthed 

Transparenskriteriet indebærer, at vejen igennem undersøgelsen er anskueliggjort, så det er muligt 

at tage kritisk stilling hertil. Dette forudsætter synliggørelse af sammenhænge mellem 

erkendelsesprocesser, forskningsprocesser og formidlingen heraf. Men dialektikken og 

rekursiviteten mellem disse processer lader sig ikke formidle fuldstændigt i afhandlingen, der 

nødvendigvis reducerer og forenkler ved at fremstille processerne i en bestemt rækkefølge og 

betjene sig af diskursivt sprog. Det er netop disse forbehold, der gør transparens, stringens og 

kohærens til akademiske dyder, som jeg har forsøgt at tilgodese ved at klargøre min horisont og mit 

perspektiv, begrunde mine undersøgelsesspørgsmål heri og præcisere mine forhåndsantagelser om 

genstanden, den didaktiske intentionalitet.  

Undersøgelsen har været eksplorativ i den forstand, at selve genstandsfeltet, begrebet om didaktisk 

intentionalitet, er blevet til undervejs. Det har i udgangspunktet været teoretisk genereret, men 

begrebsdannelsen, er efterhånden som undersøgelsen er skredet frem, blevet korrigeret og 

konstrueret via indsigter fra den empiriske undersøgelse. Eksempelvis opererede jeg i starten blot 

med underbegreberne didaktisk opmærksomhed og hensigt, men undervejs i den empiri-

                                                           
82 Jf. kritikken af sådanne lister. Se fx diskussionen i (Brinkmann & Tanggaard, 2010b) samt i Denzin & Lincoln (2011, s. 
593 og 650) om hhv. Recipe methods og The myth of the checklist.  
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genererende fase og i min læsning af handleteori (Bratman, Searle, Anscombe m.fl.) tilføjede jeg 

den løbende analyse og hermeneutiske proces endnu en kategori (hensigt i handling) og et 

prærefleksivt niveau.  

Fremstillingen af undersøgelsesprocessen som noget ’timet og tilrettelagt’ og den objektivering, der 

følger heraf, er i modstrid med den hermeneutiske epistemologi. Bag ’valgene’ står jeg situeret som 

forskersubjekt og undersøger på en bestemt måde inden for et bestemt fortolkningsfællesskab 

(Denzin & Lincoln, 2011, s. 11). Jeg repræsenterer et almen pædagogisk perspektiv, som prioriterer 

myndiggørelse og demokratisk dannelse, og et professionsteoretisk perspektiv, der placerer 

læreren i en paradoksal, ustyrlig praksis med behov for dømmekraft og et særligt ethos. Min 

baggrund som lærer og læreruddanner, mine studier osv. har medført etableringen af et blik, der 

betragter pædagogikken som trængt − og implicerer et perspektiv på politiske ideologier og 

strømninger, der omformer og indskrænker lærerens didaktiske råderum, som i udgangspunktet er 

kritisk indstillet. Disse perspektiver har jeg søgt at holde ud i strakt arm i en refleksiv validering 

(Dahler-Larsen, 2002) og at tøjle i det analytiske arbejde, fx i de deskriptive, kondenserende og 

tematiserende analysegreb. 

I lang tid arbejdede jeg uden at have ekspliciteret den horisont, der afgrænsede mit synsfelt, og det 

blokerede både undersøgelses- og erkendelsesprocessen. Jeg insisterede på, at jeg foretog en 

fænomenologisk empirisk undersøgelse af didaktisk intentionalitet, og jeg fremskrev en sådan 

metodisk tilgang. Men imens oparbejdede og strukturerede jeg mere og mere teoretisk viden om 

genstandsfeltet og oplevede et påtrængende behov for at eksplicitere en forståelse, som ingenlunde 

var der i forvejen. Skriftliggørelsen heraf oplevede jeg som en reaktion på et udtalt 

erkendelsesmæssigt behov for at fastholde tanker, perspektiver, begreber og viden som nødvendig 

for udvikling af yderligere viden jf. den fænomenologiske hermeneutik. 

 

I første omgang betragtede jeg det som metodiske bestræbelser på at håndtere epochéen ud fra et 

mantra om, at jeg måtte ’vide, hvad jeg satte parentes om’ (Smith m.fl., 2009; Darmer, 2012). Men 

jeg blev konstant mindet om det umulige i forehavendet med at se bort fra min foreløbige viden i 

mine møder med empirien og fænomenet. På et tidspunkt i processen forstod jeg, at arbejdet med 

at konceptualisere didaktisk intentionalitet var blevet hermeneutisk, og erkendelsen heraf fik en 

række metodiske brikker til at falde på plads, men betydningen af min horisont forekom mig 

overvældende − og det er den også i hermeneutisk forstand! Det er en illusion, at min forforståelse 

først bliver virksom for erkendelsen, når den bringes refleksivt i spil i analysen af data. Dette 

udfordrer det klassiske spørgsmål om, hvad der er genereret induktivt og deduktivt. At 

fortolkningen er cirkulær og vedvarende relativerer eller ophæver denne sondring. Det bliver tillige 

absurd at fremstille og fastholde forforståelsen i en hermeneutisk optik. Denne er kontinuerligt 
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influeret af den foranderlige horisont, og jeg betragter mit forsøg på at fastholde den forudgående 

forståelse som et nødvendigt greb for at afgrænse erkendelsesarbejdet og drage 

formidlingsmæssige hensyn.  

 

I de mere fortolkende faser af undersøgelsen anvendte jeg min ekspliciterede forforståelse ved at 

’vælge’ optikker og begreber at se med, hvorved mit perspektiv forskydes fra Dasein og mit 

fænomenologiske møde med fænomenet. Analysen repræsenterer en stivnet skriftliggørelse og 

erkendelse. Eksplicitering af forforståelse, analysebegreber og -kategorier, de forklarende og 

fortolkende processer gør det vanskeligt for fænomenet at fremtræde, og for opmærksomheden at 

lade sig fylde af fænomenet i dets essens, og man kan også kritisk indvende, at jeg er endt med at 

bekræfte mine forhåndsantagelser om intentionalitetens grundkategorier, om end flere er tilføjet 

og betydninger ændret.  

Gyldighed og gendrivelser 

Validitetsbegrebet henviser traditionelt til et kriterium om sandhed og korrespondens med den 

virkelige verden (Kvale, 1997, s. 73), jf. hermeneutikken tilskrives begrebet ikke den betydning i 

denne sammenhæng, hvor jeg anvender det synonymt med gyldighed til spørgsmålet, om jeg i det 

hele taget har undersøgt, hvad der var formålet.  

Undersøgelsen kan valideres kommunikativt − i offentligheden eller forskningsfællesskabet, fx via 

akademisk diskussion til en forsvarshandling, eller blandt deltagerne i undersøgelsen. Jeg gjorde til 

en vis grad det sidste på et møde med de 11 lærere på Førsteskolen (nov. 2016), hvor jeg udlagde de 

foreløbige fund og temaer fra delanalyse 1 og 2 vedrørende lærernes didaktiske opmærksomhed og 

hensigter, modsætningsforhold og dilemmaer (Se dias, bilag 6). Jeg gjorde mig umage med at 

henvise til data, også de mest ’kontroversielle’. Lærerne kom med enkelte input, men bekræftede 

ellers mine konklusioner. Særligt noterede jeg mig, at de var helt enige i min udlægning af 

afgangsprøvernes washback-effekter. De validerede min forståelse af deres 

førsteordenskonstruktioner, og det er også alt, hvad denne valideringsform kan anvendes til. 

Lærerne kan ikke forventes at kunne validere min andenordenstolkning (Dahler-Larsen, 2002, s. 

77) eller tage stilling til begrebskonstruktionen herom.  

Overvejelser herover og om undersøgelsens udsigelseskraft og rækkevidde er ærindet i det 

følgende, hvor jeg tager forbehold for delundersøgelsens begrænsninger.  

 

Deskriptive interview 

Med baggrund i min fænomenologiske undren og ambition om, at fænomenet, didaktisk 

intentionalitet, skulle kunne få varierede fremtrædelsesmuligheder, designede jeg en 

interviewundersøgelse, der skulle stimulere til lærernes beskrivelser af egen planlægningspraksis. 
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Hensigten var at give fænomenet primat over mine forhåndsantagelser, som IPA anbefaler med 

henvisning til Heidegger: ”Our first, last, and constant task in interpreting is never to allow our 

fore-conception to be presented to us by fancies and popular conceptions, but rather to make the 

scientific theme secure by working out the fore-structures in terms of the things themselves” 

(Smith m.fl., 2009, s. 25).  

Lærernes beskrivelser havde som formål at ’åbenbare’ deres didaktiske opmærksomhed og 

hensigter. Men interviewguiden og de gennemførte interview blev ikke så deskriptive endda! 

Selvom mine pilotinterview gjorde mig klar over, at mine spørgsmål affødte refleksioner og 

vurderinger, og jeg forsøgte at imødegå dette med andre spørgsmål og en tydeligere ’tragtformet’ 

interviewguide (bilag 7), viste det sig svært at stimulere lærerne til at beskrive. Det er en 

nærliggende forklaring, at lærerne tilstræber at fremtræde som velreflekterede i interviewmødet 

med en pædagogisk forsker. Men spørgsmålene spiller også en rolle, og flere af dem efterspørger 

mere refleksion end beskrivelse. Dertil er de baseret på en antagelse om, at lærerne kan beskrive og 

sætte ord på deres planlægningspraksis, der, som det har vist sig, i vidt omfang er tavs og 

erfaringsbaseret.  

Det er et kardinalpunkt for undersøgelsens gyldighed, i hvilken grad fremtrædelsen er 

rekonstrueret under uhensigtsmæssig indflydelse fra mig, men det er min opfattelse, at min 

indflydelse herpå er begrænset − med én undtagelse. Mit perspektiv på den eksterne 

ansvarliggørelse er tydelig i såvel guide, de gennemførte interview og analysen. Det var mit 

ræsonnement i del-analyse 1 at lade fænomenets væsen og essens fremkalde en bestemt 

sprogliggørelse, og det lykkedes for de fleste temaer, hvoraf flere var overraskende, men temaet om 

ansvarliggørelse blev konsolideret via begreber fra min forforståelse. Det rokker ved fremstillingen 

af analysen som fænomenologisk, men det kunne ikke blive anderledes. For netop på dette punkt 

havde jeg forudbestemt, at jeg ville fokusere, og forhåndsbestemmelsen heraf implicerer 

nødvendigvis min viden, begreber og mit sprog om det pågældende fokuspunkt. Konkret var et 

begreb som ’opfølgning’ et tydeligt begreb i min viden om lovgivningen, og det blev − nok derfor − 

også tydeligt i interviewene, hvor jeg tidligt i analysen (på mindmaps/koder) indbragte begreber 

om ansvarliggørelse, leveringskæde osv.  

Et andet eksempel på forforståelsens betydning forekom allerede efter afprøvningen af mine tre 

pilotinterview, som gav anledning til, at jeg i min forsker-log skrev, at lærerne overraskende nok 

ikke gav udtryk for et oplevet krydspres mellem vilkår og hensigter. Dette gav anledning til mange 

overvejelser og konkrete spørgsmål i den endelige guide, og til at jeg orienterede mig mod dette 

(modsætnings) forhold i analysen − hvor jeg har fremdrevet og fremskrevet det. Udlagt således, 

bliver der tale om, at jeg har fundet, hvad jeg ledte efter − og et kraftigt anslag mod gyldigheden i 
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udsagnet. Men som ’kontra-gendrivelse´ identificeres modsætningsforholdet primært gennem 

trianguleringen af empirien. 

Endnu et eksempel på bias kan hentes i, at min undersøgelse indledtes i efteråret 2015 samtidig 

med udrulning af reformen, og imens store dele af lærerkorpset var opbragte over den politiske 

styring. Jeg har valgt i analysen at se bort fra ’arbejdstidssnak’ og organisering på skolerne afledt af 

lov 409, men det har naturligvis haft betydning for lærernes stemthed og beskrivelser. Jeg 

betragter dog ingen af mine iagttagelser som partikulære i den forstand, at reformen er årsag til 

deres tilstedeværelse. I stedet antager jeg, at implementeringen gav særligt gode vilkår for at 

iagttage processer med almen gyldighed. I tiden for forandring forestillede jeg mig, at lærerne 

lettere kunne eksplicitere, hvad de orienterede sig mod, ville og gjorde, fordi det var mere i 

forandring end i en veletableret tradition og kultur, som sandsynligvis i højere grad var domineret 

af rutiner og tavse vidensformer. I den forstand udgør mit blik på ansvarliggørelse i et reformår en 

ekstrem case (Flyvbjerg i Denzin & Lincoln, 2011, s. 309).  

Argumentative interview 

Den anden interviewundersøgelses ambition var at fremkalde lærernes praktiske argumentation og 

derigennem deres opmærksomhed og hensigter - også de prærefleskive. Anvendelsen af 

undersøgende og sokratiske spørgsmål er i modsætning til et ideal om en værdifri undersøgelse. 

Dette blev imødegået ved, at lærerne forud tilsendte mig planer og deres refleksioner over disse, 

som kunne gøre interviewet forpligtende og binde argumentationen til deres faktiske 

planlægningshandlinger. Men derudover var præmissen, at lærerne skulle fremkalde svar til 

lejligheden og konstruere forbindelser mellem hensigter, betingende momenter og beslutninger, 

som de anså for rimelige og dækkende for deres ræsonnement. 

Analyseapparatet overtager fra idéen om det praktiske ræsonnement logikken om, at beslutninger 

foretages på baggrund af orientering i de gældende betingelser og konsultation af lærerens 

hensigter. Men analysen formår ikke at forholde sig til, hvorvidt lærernes hensigter går forud som 

grunde for følgende beslutninger. Når fx Sonny begrunder historieundervisningen med udviklingen 

af elevernes historiebevidsthed, kan jeg ikke afgøre, om dette er en forudgående hensigt. At 

beslutningerne identificeres først, og der derefter fremanalyseres begrundelser herfor, lader 

desuden de forudgående hensigter ude af betragtning, som ikke følges op af handling. 

Analysen er den mest deduktive af de tre. I stor stil foretages den med afsæt i mine slutninger 

under selve interviewet, hvor jeg analyserer og fortolker for at kunne spørge efter begrundelser og 

overvejelser, og i argumentationsanalysen anvendes de forhåndskonstruerede kategorier til at 

splitte udsagnene op i påstande, belæg og hjemmel (som ikke så kategorisk lader sig adskille), jf. de 

didaktiske beslutnings-, betingelses- og begrundelsesmomenter. Men oversættelsen og tolkningen 
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af lærerens begrundelser via Toulmins begreber og særligt de didaktiske momenter kan diskuteres. 

Fx det at kategorisere lærerens værdier og viden som en betingelse. Disse kan læreren fravige, og 

kategoriseringen bryder med præmissen om lærerens agens. 

Særligt i disse interview er det væsentligt, at lærerne havde givet informeret samtykke, for der er 

uundgåeligt en magtrelation, i mødet, hvor der formelt set er en vidensmæssig asymmetri, kan man 

forestille sig en frygt for, at min udspørgen vil konfrontere lærerne med egen uvidenhed og blive 

uetisk. Men mit udgangspunkt var, og det italesatte jeg for lærerne, at de var eksperter på deres 

planlægning, der dog kunne være svær at sætte ord på. Dermed tilskrives lærerne vidensmæssig 

autoritet, når jeg møder dem som ”…accountable agents who can give reasons for their actions, 

feelings, and beliefs” (Brinkmann, 2007, s. 1135) i overensstemmelse med mit blik på læreren som 

handlingsagent. Jeg ville undgå, at lærerne oplevede sig som uvidende eller følte sig bedømt. At de 

beredvilligt fortalte om manglende begrundelser og en oplevelse af utilstrækkelighed, forstår jeg 

som en tillid og ærlighed i interviewene. 

Jeg startede med at resumere hver af de fire læreres argumentation for det begrundede 

undervisningsforløb. Hensigten var bidrag til en ideografisk læsning og analyse. Men det undlod 

jeg, for uanset hvordan jeg fremskrev den pågældende lærers argumentation, blev fremstillingen 

naturligt begrænset af mit fokus og af, hvad lærerne i situationen fandt ord om, hvorfor den 

forenkledes på en vis, som jeg simpelthen ikke fandt ydede lærerne retfærdighed. I tillæg ville 

lærerne kunne genkende sig selv, og det ville deres kollegaer og ledere også kunne.  

Observationer af lærernes planlægningsarbejde 

Mine observationer af lærernes samarbejde har særligt potentiale til at identificere lærernes 

hensigt i handling, som inkarneres af deres planlægningsvalg, men jeg er forsker i egen praksis 

med den mulighed for forståelse og risiko for blinde pletter og bias, som det indebærer (Hastrup, 

2010). Undervejs opfattede jeg det således, at jeg blev positioneret som én, der ’kendte sproget’ og 

var ’en af deres’ (fx via indforståede kommentarer til reformen og lærernes situation) – men at jeg 

samtidig blev positioneret som læreruddanner og forsker, ’der sikkert vidste bedre’ (fx via 

undskyldende kommentarer om egen praksis). Det åbenbare spørgsmål vedrører 

observatørbetingede effekter; hvilken betydning jeg har haft for den interaktion og i sidste ende for 

den didaktiske intentionalitet, der er genstand for observationerne. Lærerne har utvivlsomt sagt og 

gjort noget anderledes pga. min tilstedeværelse, men de kommer næppe med begrundelser, 

intentioner eller opmærksomhedsfelter, de ikke har eller er bevidste om. Faktisk forestiller jeg mig, 

at min tilstedeværelse synliggør flere end ellers − med det potentiale, at noget normalt implicit 

italesættes, noget prærefleksivt iagttages som refleksivt.  
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Under de deltagende observationer tog jeg næsten udelukkende noter om mit genstandsfelt, og kun 

meget få beskriver, hvad og hvordan jeg oplevede situationerne. I analysen gik det op for mig, at 

feltnoterne var mangelfulde. Jeg manglede kontekst for at kunne genkalde mig situationen til 

fortolkningerne, ligesom jeg kunne have ønsket mig en mere righoldig baggrund for at identificere 

aspekter af intentionaliteten, der rakte ud over min forforståelse, fx om de irrationelle aspekter af 

den didaktiske intentionalitet. Disse var jeg ikke opmærksom på, og derfor findes der ikke mange 

relevante noter herom.  

 

Triangulering og gyldighed 

Udsigelseskraften begrænses af mit empiriske grundlag. Der er blot tale om to skoler fra samme 

kommune, der deltager hhv. tre og 11 lærere fra skolerne, jeg kun har gennemført observationer på 

den ene og blot argumentative interview med fire lærere. Men tilsammen tilbyder materialet 

triangulering af metoder, data, perspektiver − som kan være med til at validere den frembragte 

viden.  

Den fænomenologiske hermeneutik indebærer, at det mere er fænomenet, som det fremtræder for 

mig, end fænomenet i sig selv, der trianguleres. Men netop dette forbehold sammenholdt med mit 

ærinde om en empirisk bestemmelse af lærernes didaktiske intentionalitet aktualiserer 

trianguleringen som et modskridt mod subjektivisme jf. dens potentiale, der ”…allows the object to 

object” (Pedersen m.fl., 2012, s. 123). Ved at lade empiri og analyseresultater fra én tilgang møde 

resultaterne fra de to andre tilgange får jeg baggrund for at sondre mellem bias og essentielle 

aspekter af lærernes didaktiske intentionalitet, når jeg sendes frem og tilbage mellem etablerede og 

nye forståelser fra de forskellige metodiske tilgange. Eksempelvis fremgik det af 

interviewanalyserne, at indholdsvalget blev til via didaktiske overvejelser om sammenhæng med de 

øvrige kategorier osv., mens observationerne bidrog med viden om indflydelsen fra 

prøvebestemmelserne og fagdidaktiske intentioner. Dette skyldes måske, at interviewet er et 

refleksivt rum med tid til overvejelser, men er måske også et udtryk for, at sammenhængene 

udlægges på en særlig måde i et interview med en didaktisk forsker. Sådanne iagttagelser bremser 

hurtige slutninger og giver anledning til en mere besindig fortolkning. Det er dog også sådan, at 

hver metode kan noget forskelligt, og derfor er det ikke kun fund, der er gennemgående, som anses 

for relevante. Forskeren som en bricoleur (Denzin & Lincoln, 2011), der sammenstykker 

fortolkningen af forskelligartede repræsentationer, metoder, teknikker, redskaber inden for og 

mellem konkurrerende og overlappende perspektiver og paradigmer, kaster dermed lys over min 

forskning (Denzin & Lincoln, 2011, s. 5). 
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Med forskellige skoler, lærere, teoretiske perspektiver, metoder, datatyper og analytiske tilgange er 

trianguleringsmulighederne mange og begrænsning nødvendig. Og måske kunne jeg med fordel 

have reduceret antallet af interviews eller hierarkiseret min empiri tydeligere. Fx er den 

fænomenologiske tilgang til de deskriptive interview enormt omfattende. Men i overensstemmelse 

med inklusionsprincippet (Dahler-Larsen, 2002) har det været min ambition at give varierede 

fremtrædelsesmuligheder, at fremanalysere og give plads også til anomalier og mere trivielle 

temaer. Og disse interview er gennemanalyserede til det punkt, hvor der ikke fremtrådte nyt i de 

sidste læsninger, og jeg mener ikke, at min analyse mangler ’bredde’. Men den kunne vinde med 

mere ’dybde’. Jeg forestiller mig, at et nærstudie med yderligere ideografisk islæt ville være 

befordrende herfor. Det ideografiske er ikke løftet, som det kunne have været. På Andenskolen 

gennemførte jeg de to typer interview og observationer med de samme to lærere. Dette kunne have 

været gjort med blik for at følge det samme forløb og beslutninger hos begge lærere og gennemføre 

en personbunden analyse heraf. Ligeledes kunne andre metoder have været bragt i anvendelse: 

kognitive protokoller, observation med maksimal deltagelse eller ’obserview’ kunne give adgang til 

tanker og rettethed i planlægningen.  

 

Det heuristiske kriterium 

Dette vedrører undersøgelsens impact and importance (Smith m.fl., 2009, s. 183), dens 

indsigtsskabende værdi. I konklusionen nedenfor samles op på, hvad den har bidraget med, men 

forud tager jeg forbehold for, at konceptualiseringen af den didaktiske intentionalitet ikke udgør en 

bevidsthedsmodel, som korresponderer med lærernes bevidsthed! Den teoretiske konstruktion er 

netop en sådan, som jeg har oparbejdet bl.a. med empirisk inspiration, og i den forstand udgør den 

en idealiseret abstraktion og en reduktion af den empiriske virkeligheds kompleksitet. 

Ligeledes repræsenterer min analyse af lærernes opmærksomhed og hensigter ikke en gengivelse af 

deres fulde bevidsthedsindhold. Reliabiliteten afhænger af, om data er produceret med pålidelige 

instrumenter, og selvom forskersubjektiviteten ifølge Jean Lave ”… er det eneste instrument, der er 

sofistikeret nok til at forstå et andet menneske og at studere relationer” (i Pedersen m.fl., 2012, s. 

204), kan hverken mine metoder eller min analyse indfange og formidle lærernes 

bevidsthedsstruktur eller -indhold. Det er ikke et argument for at undlade forskning i feltet eller for 

at benytte de omtalte metoder, men et udtryk for undersøgelsens svøbe: ”Any method that 

obliterates the essential role of emergence, negotiation, and tacit knowledge will not be valid. And 

any effort to remake this world to comply with an idealized model is folly, will lack credibility, 

and is doomed to failure” (Denzin & Lincoln, 2011, s. 593). 

Nedenfor konkluderer jeg ved først at opsummere, hvad jeg har fundet ud af og fremstillet i 

afhandlingens forskellige afsnit og dernæst at sammenfatte pointerne fra diskussionen.   
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Kap. 7: Konklusion 

I indledningen betragtede jeg læreren og den didaktiske praksis i et komplekst felt mellem almen 

pædagogiske og tekniske rationaler, policy og praksis, brydende didaktiske traditioner, 

professionsforståelser og -idealer. Kompleksiteten og spændingsfelterne repræsenterer den 

horisont, hvorfra jeg spurgte: Hvad kendetegner lærernes didaktiske intentionalitet, hvordan 

bliver den til i spændingsfeltet mellem ekstern accountability og den specifikke praksis − og 

hvordan kan et didaktologisk begreb herom, der er adækvat ift. den didaktiske praksis, og som 

kan bidrage til forståelse og kvalificering heraf, nærmere bestemmes? 

Efterfølgende redegjorde jeg for undersøgelsens formål: at bidrage til et rationelt professionsideal 

og en almen pædagogisk praksis ved at udvikle et begreb om didaktisk intentionalitet, som kunne 

mediere mellem anvendelses- og begrundelsesdiskursen og udgøre en principiel mulighed for 

systematisk tænkning og kritisk analyse i og om didaktisk praksis.  

I de følgende teoriafsnit placerede jeg mig i en kontinental didaktiktradition baseret på den almene 

pædagogiks dannelsesorientering og med læreren som central aktør i en intentionel 

planlægningspraksis ud fra forudsætningen om, at læreren vil noget med nogen. Jeg fremskrev 

lærerens rationalitet, refleksivitet og vidensbaserede skønsudøvelse mellem betingelser og 

intentioner og fremstillede undervisning som udøvelse af praktisk fornuft og ræsonnement i en 

afvejning mellem refleksive begrundelser og regulative betingelser. Sidstnævnte udfoldede jeg som 

ekstern accountability i lærerens optik og redegjorde for det pres, ansvarliggørelsen antageligt øver 

på lærernes praksis som baggrund for at undersøge betydningen af samme for lærernes didaktiske 

intentionalitet. 

Jeg præsenterede derefter en teoretisk oparbejdet forforståelse af didaktisk intentionalitet i form af 

en heuristisk modellering af denne i en grundmodel, der indbefattede didaktisk opmærksomhed, 

hensigter forud for og i didaktiske planlægningsvalg på refleksivt og prærefleksivt niveau. 

Opmærksomhedskomponenten udviklede jeg med det fænomenologiske intentionalitetsbegreb og 

afgrænsede de intentionelle objekter til didaktiske betingelsesmomenter. De didaktiske hensigter 

forud for handling beskrev jeg som fremtidsudkast på elevernes vegne, der tillægges betydning som 

didaktiske begrundelsesmomenter i lærerens, den planlæggende agents, praktiske ræsonnement. 

De forudgående intentioner såvel som de didaktiske valg og intentionerne i handling, de er et 

udtryk for, blev beskrevet med hjælp fra handleteori og bevidsthedsfilosofi. Anført som didaktiske 

beslutningsmomenter implicerer de didaktiske valg og intentioner i handling en afstemning med 

konteksten, betingelser og begrundelser i en ideal fremstilling af den didaktisk intentionelle 

handling. Jeg tilføjede begrebsbestemmelsen et antaget prærefleksivt niveau og formodede 

sammenhænge og modsætningsforhold de forskellige dimensioner imellem.  
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Med reference til didaktisk planlægningsteori gav jeg efterfølgende et overblik over, hvori den 

didaktiske intentionalitet kunne tænkes at bestå; hvilke betingelsesmomenter, lærerne antageligt 

er opmærksomme på, hvilke hensigtsaspekter, der tjener som begrundelsesmomenter, og hvilke 

hensigter, der formodes at komme til udtryk i deres didaktiske beslutninger.  

Hele denne første del, hvor jeg har oparbejdet og ekspliciteret den horisont og forforståelse, som 

den empiriske undersøgelse tog afsæt fra, har udgjort et væsentligt element i forsknings-, 

erkendelses- og fortolkningsprocessen. På denne baggrund har jeg placeret mig tungt i en 

nordeuropæisk hermeneutisk forskningstradition, som jeg konkretiserede i kapitlet 

’Undersøgelses- og erkendelsesprocessen’, hvor jeg spændte undersøgelsen ud på et epistemologisk 

kontinuum mellem fænomenologi og kritisk hermeneutik, der aktualiserede subjektiviteten både 

som genstandsfelt og erkendelsesmæssigt vilkår. Dette udredte og operationaliserede jeg 

metodologisk via refleksivitet i forskningsprocessen mellem deskriptive ambitioner om 

bestemmelse af den didaktiske intentionalitets essens og fortolkende ambitioner om at tilskrive 

fænomenet mening. Metodisk anvendte jeg deskriptive og argumentative interview med lærerne 

samt deltagerobservationer af deres planlægningssamarbejde. Empirien blev analyseret i tre 

delanalyser, som placerer sig forskelligt mellem en datadrevet og en begrebsdrevet tilgang. 

Fortolkningen af det empiriske materiale tog afsæt i den forhåndsgenererede begrebskonstruktion, 

og bekræftede det meningsfulde i at anvende og sammentænke underbegreberne didaktisk 

opmærksomhed, didaktisk hensigt forud for og i handling, ligesom prærefleksive dimensioner 

heraf viste sig sporadisk. Først og fremmest gav empirien dog en forståelse af, hvori lærernes 

didaktiske intentionalitet består, som langt hen ad vejen bekræfter almene indsigter om og 

fordringer til planlægning af undervisning. Den viste, at lærernes didaktiske opmærksomhed i 

deres planlægningspraksis rettes af og mod tid som en væsentlig rammefaktor, mod eleverne som 

betingelsesmomenter i kraft af deres individuelle forudsætninger, ligesom de fremtræder for 

lærerne i kategorier og som hele klasser. Lærernes orientering mod eleverne som pædagogiske 

subjekter viste sig i flere tilfælde at være i opposition til den eksterne accountability, der i 

planlægningsprocessen kommer til syne for dem som ansvarliggørelse, forventninger ovenfra, 

markedsgørelse, mål- og resultatorientering. Dertil var - mere overraskende - lærernes 

opmærksomhed også i høj grad rettet mod dem selv, deres egne forudsætninger, stil, 

overbevisninger, viden og værdier som udgangspunkt for planlægningen. 

Lærerne har som formodet pædagogiske og didaktiske hensigter på elevernes vegne om dannelse, 

læring, uddannelse, socialisering, mening og trivsel. Men ofte viste disse forudgående hensigter på 

elevernes vegne sig at blive på de gode intentioners holdeplads og vige for andre hensigter i 

lærernes didaktiske beslutninger, som primært blev afstemt med de betingelser, der relaterer sig til 



Didaktisk intentionalitet 
 

223 
 

ansvarliggørelsen, særligt ved at afgangsprøven, karakterer og målstyret undervisning blev tildelt 

en central plads i lærernes planlægning. På denne baggrund identificerede analysen en potentiel 

forskel på hensigter forud for og i handling og et modsætningsforhold mellem det, lærerne føler sig 

ansvarlige for, og det, de ansvarliggøres for.  

Lærernes opmærksomhed på egne forudsætninger viste sig primært at indbefatte deres 

erfaringsviden, og i meget begrænset omfang teoretisk eller forskningsbaseret viden. Dertil 

fremtrådte lærerens egne behov og kriterier om lyst, sjov og personlig interesse som underliggende 

for didaktiske valg sammen med intentioner om at ville gennemføre undervisningen i 

overensstemmelse med planerne og at gøre det, der ’fungerer’, hvorved analysen frembragte et 

hensyn til funktionalitet.  

Lærernes orientering mod sig selv og motiver uden for den didaktiske emnekreds samt styrken af 

pragmatiske hensyn om at gøre ’det, der fungerer’, ledte til temaet om didaktisk irrationel 

intentionalitet. Denne underopdelte jeg i automatiseret intentionalitet, som særligt vedrører en 

drift mod gennemførbarhed, undervisningens særlige grundrytmer, vaner, rutiner, tavse praksisser 

og overensstemmelse med den dominerende diskurs, samt affektiv intentionalitet, der refererer til 

lærernes behov og lyst til at arbejde med, hvad de finder sjovt, spændende, at reducere 

arbejdsmængden, opnå anerkendelse og efterkomme, hvad de er ansvarliggjorte for.  

Trianguleringen af de forskellige datakilder og analyser gav mig anledning til at konstatere en 

konsistent didaktisk intentionalitet med samspil mellem de forskellige dimensioner i tilfælde, hvor 

en kontekstsensitiv betingelsesanalyse, bl.a. af elevforudsætningerne, var afstemt med de 

forudgående dannelseshensigter som grundlag for didaktiske beslutninger om fx mål og metode og 

internt afstemt med en almen- og fagdidaktisk indholdsanalyse forud for et eksemplarisk 

indholdsvalg. Men tillige fortolkede jeg den didaktiske intentionalitet som udspændt mellem 

modsætningsfyldte betingelser og hensigter. Den interne intentionelle splittelse fremtræder, hvor 

lærernes hensigter i handling er i modstrid med deres forudgående hensigter eller de givne 

betingelser, fx hensyn til elevernes langsigtede bedste eller deres forudsætninger.  

Således opsummeret om den empiriske undersøgelses frembringelser af, hvad der kendetegner 

lærernes didaktiske intentionalitet, uddyber jeg kort de af undersøgelsens centrale resultater, som 

blev diskuteret i kap. 6. 
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Didaktisk intentionalitet er splittet mellem policy og praksis 

Hvis vi genkalder os det felt, jeg indledningsvist placerede læreren i, træder det tekniske rationale 

tydeligt frem i mødet med det pædagogiske, hvor førstnævnte i planlægningen forekommer 

tillokkende i kraft af den klarhed, stringens og enkelthed, det tilbyder ved at nedtone 

spændingsforhold og reducere undervisningens kompleksitet. Ved at indrette sig herpå, fx via 

læringsmålstyret planlægning, teaching to the test, deltagelse i karakterræset, konkurrence mellem 

skolerne bliver det muligt for lærerne at fremstå kapable i forhold til det, de ansvarliggøres for. Den 

eksterne accountability optager lærernes opmærksomhed og hensigter således, at den momentvis 

fremstår som et mål i sig selv. I ledernes og lærernes oversættelse af policy kommer angelsaksiske 

curriculære tendenser til syne i udmøntning af standarder, læringsmål og effektivitetstænkning. 

Samlet set formatterer policy lærernes professionsforståelse, legitimering af sig selv som 

professionelle, deres intentionalitet og planlægningspraksis. 

Imellem den eksterne ansvarliggørelse og lærerens egne intentioner er fremtrådt et 

multidimensionalt planlægningsrum. Dets yderpunkter tegner sig i praksis som en 

funktionærlogisk implementering af lovbestemmelser på den ene side og en privatpraktiserende 

udmøntning af egne mere eller mindre legitime intentioner på den anden. Mellem et indholdsvalg 

afledt af afgangsprøven, deduceret ud fra standardiserede læringsmål eller via præfabrikerede 

forløb − og et indholdsvalg efter egne præferencer og smag, indskydelser og værdier, befinder 

læreren sig i et modsætningsfyldt felt med føring af et dobbelt bogholderi og potentielt 

patologiserende effekter. Det multidimensionale planlægningsrum er krævende at betræde uden 

oplevelsen af ubehag og en splittet didaktisk intentionalitet.  

En sådan polariseret og patologiserende udlægning tager afsæt fra et ensidigt rationelt 

udsigtspunkt, og mine empiri viste, at lærernes balancegang og mediering i dette felt ikke kun 

afspejler min fremskrivning af læreren som rationelt planlæggende, refleksiv, videnanvendende 

udøvende didaktiker. Dette blik har undersøgelsen tilføjet nyt og delvist sprængt. Lærerne bevæger 

sig nok i planlægningsrummet, hvor de umærkeligt formår at balancere og mediere mellem 

forskelligartede hensyn, men, som det fremgår i det følgende afsnit, ikke kun som resultatet af et 

praktisk ræsonnement, hvor betingelser og begrundelser konsulteres forud for handling. 

Intentionaliteten er også didaktisk irrationel 

Trods min positionering inden for en horisont tegnet af det pædagogiske paradoks, tog jeg i mit 

afsæt ikke tilstrækkelig højde for de ambivalenser, der tegner lærernes didaktiske praksis og 

intentionalitet. Læreren vil også noget, som ikke er didaktisk ansporet, men ligefrem irrationelt i 

forhold til didaktikkens nerve, intentionen på elevens vegne. Gennem bestemmelse af lærerens 

irrationelle intentionalitet udfordres den rationelle didaktiker, og intentionalitetsbegrebet 



Didaktisk intentionalitet 
 

225 
 

fremtræder mere amorft med såvel affektive og automatiserede dimensioner. Gennemtrængt af et 

abstrakt ’man’, upåagtede, erfaringsbaserede og tavse dispositioner, indskydelser, behov og drifter 

antager den didaktiske intentionalitet en mere antropomorf skikkelse, og begrebet levendegøres. 

Det irrationelle binder dagligdagen sammen og institutionaliserer intentionerne, der omsættes 

tavst i lærerens praksis. Dette via lærerens upåagtede pædagogiske grundholdning, hvor det 

pædagogiske rationale sætter sig igennem, men også i en drift mod kohærens og ensartethed 

mellem forudgående hensigter og handlinger. Normerne på skolen, det forventelige, 

tilfredsstillende og komfortable yder igennem et abstrakt ’man’ sit bidrag til lærernes praksis, som 

tager farve derefter. Og derfor er det væsentligt, hvad der kendetegner lærerens upåagtede 

holdning og det institutionaliserede ’man’. Som diskussionsafsnittet viste, har det stor betydning 

for, hvad lærerne retter deres opmærksomhed og hensigter mod. Og det er ikke nødvendigvis 

pædagogisk befordrende, hvis de udelukkende orienteres af egne præferencer, indfald, deres 

ønsker om at gennemføre det planlagte eller at undgå modstand. Ej heller er det pædagogisk 

befordrende med en norm og diskurs tegnet af en instrumentel oversættelse af den eksterne 

ansvarliggørelse. I så fald bliver det nærliggende og måske endda socialt legitimt at indrette sin 

praksis mod resultater, markedslogikken og at lægge en målrationel lineær tænkning til grund for 

undervisningen.  

Sådanne yderpunkter kan ikke udgøre en pædagogisk professionel praksis. De kan modgås ved at 

den analytiske didaktik inkorporerer det didaktisk irrationelle og udvikler viden derom, således at 

de irrationelle aspekter indgår i den didaktiske begrundelsesdiskurs og anerkendes som 

betdningsfulde i en intergrativ didaktisk tænkning.  

Integrativ didaktisk intentionalitet 

Et ensidigt fokus på bestemte elementer af den didaktiske intentionalitet giver nødvendigvis 

slagside i forhold til en praksis, der er kompleks, flerdimensional og antinomisk. Deraf opstår 

behovet for at tale om en flerhed af didaktiske intentionaliteter og for en integrativ tænkning, der 

favner de virksomme momenter og sammenbringer dilemmaer, modsætningsforhold og 

ambivalenser. Den didaktiske intentionalitet i denne forståelse indbefatter lærerens 

opmærksomhed, hensigter forud for og i handling og sammenhængene herimellem − også de mere 

subtile, der har med undervisningens inderside, prærefleksive og irrationelle dimensioner, at gøre, 

som vi kun i begrænset omfang kan rationalisere og vidensbasere. Men viden om sådanne 

momenters eksistens er væsentlig, fordi de understreger, at den almen pædagogiske og didaktiske 

praksis ikke lader sig styre, forudsige og kontrollere i detaljen. Og at den netop er pædagogisk 

derigennem, hvorfor bestræbelserne på at rationalisere, optimere og operationalisere forudgående 

hensigter nødvendigvis må baseres på dilemmatænkning, håb og tvivl.  
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Med den didaktisk integrative intentionalitet har den empiriske praksis vist sig at modsige en 

rationalistisk udlægning af didaktikken og supplere den systematik, som den analytiske didaktik og 

planlægningsdidaktikken er bygget op omkring. Men ligeledes efterlader lærernes praksis noget at 

ønske i forhold til en rationel og refleksiv ambition. Og herimellem kan min begrebsdannelse 

bidrage til kritisk at udfordre anvendelsesdiskursen. Ved at insistere på, understøtte og supplere 

begrundelsesdiskursen kan læreren momentvis bringe sig ud af tilfældig tænkning, vaner og 

irrationelle dispositioner. Det kræver som nævnt, at disse anerkendes og medtænkes, hvorfor de 

indgår som dimensioner i min konceptualisering af didaktisk intentionalitet, der udgør mit bud på 

et didaktologisk anvendeligt begreb, som jeg efterspurgte indledningsvist. Dette er formidlet 

gennem afhandlingen: i det indledende teoriafsnit, i analysen og i diskussionen, hvor det komme 

mest koncist til udtryk i pyramidefiguren kap. 6, s. 208. På denne baggrund betragter jeg begrebet 

som et formal-pragmatisk redskab, der kan bidrage til den analytiske tænkning ved at besinde sig 

på en mindre rationalistisk og subjektorienteret didaktik, men samtidig tilskrive lærerens 

intentionalitet en central betydning og berettiget plads i en refleksiv praksis.  

Ubehaget ved den eksterne accountability og splittede didaktiske intentionalitet forestiller jeg mig 

mindsket, hvis anerkendelse og værdsættelse af lærerens dilemmaarbejde øges. Ved at agte det 

upåagtede, der gennemtrænger og formår at sammenbinde den institutionelle praksis, så den kan 

være pædagogisk, og ved at udvikle viden om det, der ikke kan gennemlyses fuldt ud, styres eller 

vides med sikkerhed, kan uvidenheden og usikkerheden formgives og blive vilkår, der accepteres og 

hjælper læreren til at stå i det uvisse. Det fordrer videre undersøgelser og øget viden om lærernes 

planlægningspraksis, deres individuelle dispositioner forbundet med begær, magt, anerkendelses- 

eller selvhævdelsesbehov og om institutionaliserede samt organisatoriske omsætningsprocesser. I 

stedet for at ville elminere paradokser og ambivalenser med en forsimplende logik kan læreren 

hjælpes til at udholde dem og finde tryghed i den didaktiske planlægnings fremtidsudkast, når der 

gives gyldighed til den midterposition, der er lærerens.  
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Resume 
 

Didaktisk intentionalitet - mod en udvidelse af den analytiske didaktik mellem policy og praksis 

Undersøgelsen er drevet af et ønske om at vide, hvad lærere vil og har til hensigt med deres 

undervisning. Afhandlingen præsenterer i forlængelse heraf en fænomenologisk-hermeneutisk 

undersøgelse af lærernes didaktiske intentionalitet og en udvikling af begrebet herom. Den består 

af en indledende del, hvor den horisont og forforståelse, som undersøgelsen foretages fra, udfoldes. 

Derpå redegøres for og begrundes en empirisk undersøgelse af læreres didaktiske intentionalitet, 

som i afhandlingens analyseafsnit, diskussion og konklusion sammenbringes med den oparbejdede 

teoretiske viden om fænomenet og begrebet. 

 

Horisont og afsæt 

Indledningsvis positioneres læreren og den didaktiske praksis i et komplekst felt mellem almen 

pædagogiske og tekniske rationaler, brydende didaktiske traditioner og professionsforståelser, 

ansvarliggørende policy og specifik praksis. Med dette som afsæt spørges i problemformuleringen: 

Hvad kendetegner lærernes didaktiske intentionalitet, hvordan bliver den til i spændingsfeltet 

mellem ekstern accountability og den specifikke praksis - og hvordan kan et didaktologisk begreb 

herom, der er adækvat ift. den didaktiske praksis, og som kan bidrage til forståelse og 

kvalificering heraf, nærmere bestemmes?  

Formålet med undersøgelsen er dermed at udvikle et begreb om didaktisk intentionalitet, som kan 

bidrage til den analytiske didaktik og udgøre en principiel mulighed for systematisk tænkning og 

kritisk analyse i og om didaktisk praksis.  

 

Undersøgelsen er foretaget fra en almen pædagogisk horisont, der anskuer lærerens praksis som 

paradoksal i lyset af pædagogikkens dannelsesambition. I forlængelse heraf betragtes læreren i en 

kontinental didaktisk tradition som central aktør i en intentionel planlægningspraksis, og som en, 

der vil noget med nogen. Planlægning betragtes som udøvelse af praktisk ræsonnement i en 

afvejning mellem intentioner og regulative betingelser, hvor sidstnævnte præciseres til begrebet 

om ekstern accountability. 

 

I teoriafsnittet er fremstillet en heuristisk begrebsliggørelse og grundmodel for didaktisk 

intentionalitet, der omfatter lærerens didaktiske opmærksomhed, didaktiske hensigter forud for 

handling og i de didaktiske beslutninger. Opmærksomhedskomponenten udfoldes ved hjælp af det 

fænomenologiske intentionalitetsbegreb, og afgrænses til at vedrøre de didaktiske 

betingelsesmomenter. De didaktiske hensigter forud for og i handling udfoldes med inspiration fra 
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handleteori og bevidsthedsfilosofi og afgrænses til henholdsvis lærernes hensigter på elevernes 

vegne og de didaktiske beslutninger vedrørende indhold, mål og metode, mm.  

 

Empirisk undersøgelse 

Den foreløbige begrebsbestemmelse danner afsæt for den empiriske undersøgelse, der er funderet i 

fænomenologisk hermeneutik. Undersøgelsen er gennemført via empiriske studier i to skolers 

udskolingsafdeling ved hjælp af deltagerobservationer af læreres planlægning, deskriptive og 

argumentative interviews, som efterfølgende er trianguleret og analyseret via 3 delanalyser, der 

udfoldes på et kontinuum mellem datadrevet og begrebsdrevet analyse. Den første består i en 

tematiserende analyse af de deskriptive interview, der lader en række temaer om lærernes 

opmærksomhed og hensigter fremtræde af empirien. Den anden udgør en kategoriserende analyse 

af de argumentative interview, hvor disse underlægges en argumentationsanalyse ved hjælp af 

forhåndsantagelser om kategorier i lærernes didaktiske intentionalitet, som bibringer viden om de 

forskellige dimensioner og sammenhænge i denne. Delanalyse 3 anlægger en forstående 

bestræbelse ved i deltagerobservationerne at fremanalysere lærernes didaktiske intentioner i 

handling og se disse i sammenhæng med virksomme betingelser og forudgående intentioner.   

 

Analysens vidensfrembringelser 

Analyserne er formidlet tematisk og hvert tema er beskrevet datanært og derefter fortolket bl.a. ved 

hjælp af den oparbejdede forforståelse, som i flere tilfælde overskrides og suppleres. Temaerne 

formidler, hvori lærernes didaktiske intentionalitet, deres opmærksomhedsfelter og 

hensigtsaspekter består.  

Lærernes didaktiske opmærksomhed rettes i planlægningen af og mod tid som en væsentlig 

rammefaktor, mod eleverne der fremtræder i kraft af deres individuelle forudsætninger, men også i 

kategorier og som hele klasser. Dertil orienterer lærerne sig mod og tager hensyn til deres egne 

forudsætninger som betingelsesmomenter i planlægningen. 

Desuden er lærerne orienteret af elementer af den eksterne accountability, der fremtræder for dem 

som ansvarliggørelse ovenfra, markedsgørelse, mål- og resultatorientering. Særligt fremtrædende 

er afgangsprøven og karaktererne som konkrete opmærksomhedsfelter og betydningsfulde 

betingelser for de didaktiske beslutninger - og hos flere lærere desuden de nye forenklede fælles 

mål. 

Lærernes forudgående hensigter deler sig i to: stedfortrædende didaktiske hensigter på elevernes 

vegne vedrørende dannelse, læring, uddannelse, socialisering, mening og trivsel, samt hensigter på 
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lærernes egne vegne, heriblandt intentioner om at ville gennemføre undervisningen i 

overensstemmelse med planerne, at gøre det, der ’fungerer’ og ikke møder modstand.  

Ansporet af denne funktionalitet, frembringer analysen et tema om didaktisk irrationel 

intentionalitet, som sprænger forhåndsantagelserne om lærernes didaktiske hensigter og udgør en 

tilføjelse til begrebet om didaktisk intentionalitet. Irrationaliteten fremtræder todelt; som 

automatiseret intentionalitet, der særligt vedrører en drift mod gennemførbarhed, undervisningens 

grundrytmer, vaner, rutiner, tavse praksisser og overensstemmelse med den dominerende diskurs, 

samt affektiv intentionalitet, der refererer til lærernes behov og lyst til at arbejde med, hvad de 

finder sjovt, spændende, at reducere arbejdsmængden, opnå anerkendelse og efterkomme, hvad de 

er ansvarliggjorte for.  

De didaktiske hensigter i handling kommer til udtryk i lærernes beslutninger vedrørende 

undervisningens indhold, mål og metode, mm. Via trianguleringen af de forskellige datakilder og 

analyser konstateres samspil mellem opmærksomhedsfelter, hensigter forud og i handling, men 

også modsætningsforhold og splittelse, der mest markant udspilles mellem de hensigter lærerne 

har forud for undervisningen på elevernes vegne og føler sig ansvarlige for - og så de betingelser, 

som de ansvarliggøres for. I forlængelse heraf fremanalyseres også misforhold mellem lærernes 

forudgående hensigter og deres planlægningsbeslutninger.  

 

Diskussion og konklusion 

I diskussionsafsnittet bringes den frembragte viden i møde med den teoretiske forforståelse og 

heuristiske begrebsdannelse. Diskussionen udspiller sig om den splittelse og det ubehag, som 

lærerne oplever i et multidimensionalt planlægningsrum mellem ekstern accountability og deres 

didaktiske hensigter på elevernes vegne. Derudover argumenteres for, at den didaktisk irrationelle 

intentionalitet, trods dens umiddelbare modsætningsforhold med den rationelle didaktik, bør 

indgå i en integrativ didaktisk tænkning og derigennem bidrage til at kvalificere og videreudvikle 

begrebet om didaktisk intentionalitet. Dette illustreres via empiri-informerede modeller med 

potentiale til såvel didaktisk analyse som planlægning. 

I konklusionen sammenfattes indsigter fra analysen og diskussionen i en kort gengivelse af, hvad 

der kendetegner lærernes didaktiske intentionalitet. Derudover opsummeres tre pointer:  

- At lærernes didaktiske intentionalitet er splittet mellem ansvarliggørende policy og praksis. 

- At den didaktisk irrationelle intentionalitet er virksom i praksis - også inden for et 

pædagogisk rationale, hvis den institutionaliserede normalitet tillader det. 
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- At en integrativ didaktisk intentionalitet som sammenbringer dilemmaer, prærefleksive og 

irrationelle dimensioner af didaktikken kan understøtte og styrke lærerens evne til at 

navigere i undervisningens kompleksitet.  

 

På denne baggrund anbefales en anerkendelse og værdsættelse af didaktikkens 

modsætningsforhold og lærerens dilemmaarbejde for at understøtte og styrke lærerens 

manøvrering i undervisningens komplekse praksis. Begrebet om didaktisk intentionalitet ses som 

aspekt af en rationel, refleksiv og analytisk didaktik, der kan bidrage til, at dette bliver på et oplyst 

grundlag.  
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Summary 
 

Pedagogical intentionality – towards an extended analytic ‘didaktik’ between policy and practice. 

This investigation engages in the wish to study teachers’ intention and purpose in their 

teaching. The thesis presents a phenomenological-hermeneutic research of the teachers’ 

pedagogical intentionality and a further development of the concept. By way of 

introduction the horizons and preunderstandings of the investigation are displayed. Then 

the empiric study of the teachers’ pedagogical intentionality is explained and accounted 

for, which in the analytical, debating and concluding parts of the thesis is combined with 

the knowledge on the phenomenon and concept generated in the process. 

 

Horizons and starting point 

By way of introduction the teacher and the pedagogical practice are positioned in a 

complex field between common pedagogical and technical logics, conflicting pedagogical 

traditions and profession understandings, binding policy and specific practice. Thus the 

problem presents itself in the following way: 

“What characterizes the pedagogical intentionality, how does it come about in the field of 

tension between external accountability and specific practice, and how may an analytical 

concept about this - which adequately regards pedagogical practice and contributes to its 

identification - more precisely be defined?” 

Thus the purpose of the study is to develop a concept of pedagogical intentionality which 

may contribute to the analytical teaching theory and constitute a fundamental way of 

systematic thinking and critical analysis regarding pedagogical practice.  

 

The investigation takes place within a common pedagogical horizon that tends to view the 

teachers’ practice as a paradox in keeping with the pedagogical bildungs-tradition. 

Furthermore, in the continental pedagogical tradition the teacher is viewed as a key player 

in an intentional planning practice, and as someone who wants something with 

somebody. Planning is understood as exercising practical reason and reasoning while 

weighing out intentions against regulations, the latter defining the concept of educational 

accountability. 

 

The theoretical part of the thesis sets forth a heuristic conception and basic model of 

pedagogical intentionality, embracing the pedagogical attention, purpose and decisions of 

the teacher. The attention components are unfolded by means of the phenomenological 

concept of intentionality and have limited concern to the pedagogical conditioning factors. 

Inspired by both theory of action and philosophy of mind the pedagogical  intentions are 

displayed, both beforehand and in action, respectively focusing on the teachers’ intentions 

with the students and on the pedagogical decisions concerning content, aim, method and 

so on.  
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Empirical investigation 

The interim conceptualization forms the starting point of the empirical investigation based 

on phenomenological hermeneutics. This investigation consists of empirical studies of the 

7th, 8th, 9th grade of 2 secondary schools by means of participant observations of the 

teachers’ planning procedures and by descriptive and argumentative interviews 

subsequently triangulated in 3 partial analyses carried out in a continuum between data-

driven and concept-driven analysis. The first being a thematizing analysis of the 

descriptive interviews, in which the empiricism reveals a number of the themes regarding 

teachers’ attention and intentions. The second being a categorizing analysis of the 

argumentative interviews who are submitted to an analysis of argumentation by means of 

beforehand assumptions of categories concerning the teachers’ pedagogical intentionality 

which produces knowledge of its different dimensions and coherences.  

The third partial analysis establishes a sympathetic angle by analyzing the teachers’ 

pedagogical intentions in action through participant observations and by linking them with 

conditions at work and beforehand intentions. 

 

Knowledge produced by the analysis 

The analyses are arranged in themes whereas each theme is described by data and then 

interpreted by means of the accumulated preunderstanding which in several cases is 

exceeded and supplemented. The themes propagate the character of the teachers’ 

pedagogical intentionality, their fields of attention and their aspects of purpose. 

 

The pedagogical attention of the teachers turn to focus on time as an important limiting 

factor and on the students appearing with their individual backgrounds, as categories and 

as a class. In their planning the teachers also focus on and take their own qualifications in 

consideration as elements of didactic conditions. Furthermore, the teachers are orientated 

by elements of the educational accountability which appear for them as top-down 

commitments, marketization and orientation on aim and results. Particularly the final 

examinations and the marks together with (for some of the teachers) the new simplified 

common objectives are seen as specific fields of attention determining the teachers’ 

pedagogical decisions.  

 

The beforehand intentions of the teacher divide into proxy pedagogical intentions on 

behalf of the students concerning bildung, learning, education, socialization, meaning and 

well-being, and intentions on the teachers’ own behalf – including the will to carry the 

class through according to the plan; to do the things that “work” without encountering 

resistance.  

Stimulated by this functionality the analysis produces a theme on irrational pedagogical 

intentionality that disrupts the beforehand assumptions of the teachers’ pedagogical 

intentions and makes an addition to the concept of pedagogical intentionality. The 

irrationality appears to be divided into two parts; as automated intentionality focusing in 

particular on the urge to carry through, on the basic groove of the class, habits, routines 
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and on practices according to the dominant discourse; and as emotional intentionality 

which refers to the teachers’ need and inclination to work with features they find 

interesting and exciting, to reduce the workload, receive recognition and live up to their 

responsibility. 

 

The pedagogical purposes in action appear in the decisions made by the teachers 

concerning the content, aim and method of their tuition. The triangulation of the various 

sources of data and analyses demonstrates interaction between fields of attention, 

beforehand purposes and intentions, but also shows  contrast and disruption – played out 

particularly between the teachers’ beforehand teaching intentions and obligations on 

behalf of the students and the conditions they are made accountable for. Hence the 

disparity is analyzed between the teachers’ beforehand purposes and their decisions 

regarding the planning. 

 

Discussion and conclusion 

In the discussion part the produced knowledge meets with the theoretical 

preunderstanding and heuristic conceptualization. The discussion is set about the 

disruption and the uneasiness the teachers experience in a multidimensional area of 

planning between educational accountability and their pedagogical intentions on behalf of 

the students. In addition to this I argue that the teachers’ irrational intentionality - though 

it appears to be in opposition with the rational ‘didaktik’ - should be part of an integrative 

pedagogical thinking and thus contribute to the qualification and elaboration of the 

concept of pedagogical intentionality. The point is illustrated by empiric models with 

potential regarding both analysis and planning. 

 

In the conclusion the knowledge gathered from the analysis and discussion is summoned 

in a short version of what characterizes the pedagogical intentionality of the teachers. 

Furthermore 3 points are made: 

 

- That the teachers’ pedagogical intentionality is divided between binding policy and 

practice 

- That the teachers’ irrational intentionality is at work in practice, also within a pedagogical 

rationale, if allowed by the institutionalized standard. 

- That an integrative pedagogical intentionality which combines dilemmas, beforehand 

reflexive and irrational dimensions of pedagogy, may support and invigorate the teachers’ 

ability to navigate in the complex field of teaching. 

 

On this basis a recognition and appreciation of the contradictions of pedagogy and of the 

teachers’ difficult two-sided work is recommended in order to support and invigorate the 

manoeuvres of the teacher in the complex pedagogical tuition practice. The concept of 

pedagogical intentionality is viewed as an aspect of a rational, reflexive and analytic 

pedagogy that may contribute to the well-informed basis for this manoeuvring. 



Resume
I afhandlingen undersøges, hvad lærere vil og har til hensigt med deres undervisning. I 
empiriske undersøgelser herom koncentreres blikket på det didaktiske planlægningsarbejde, 
og på denne baggrund udvikles et begreb om didaktisk intentionalitet, som indbefatter 
lærernes didaktiske hensigter, opmærksomhed og sammenhængene herimellem. 

De empiriske undersøgelser er gennemført via studier i to skolers udskolingsafdeling som 
deltagerobservationer af læreres planlægning samt deskriptive og argumentative interviews, 
der efterfølgende er trianguleret og analyseret via analyser udfoldet på et kontinuum 
mellem fænomenologisk, datadrevet og kritisk hermeneutisk, begrebsdrevet analyse. 
Undersøgelserne frembringer viden om planlægningens karakter, hvad lærernes didaktiske 
opmærksomhed, deres forudgående hensigter og didaktiske hensigter i handling orienteres 
af og mod. Det viser sig bl.a., at 

–  lærerne i høj grad orienterer sig mod afgangsprøverne, de standardiserede mål og 
karakterer som betingelser for undervisningen.

–  lærerne er opmærksomme på elevernes individuelle forudsætninger, kategorier af elever 
og hele klasser sammen med lærernes egne forudsætninger og præferencer som 
betingelser for lærernes valg

–  lærerne primært baserer deres didaktiske beslutninger på erfaringsviden og et ønske om 
at gøre, hvad der ’fungerer’ og dermed et hensyn om funktionalitet.

–  lærerne har pædagogiske formål og didaktiske hensigter med undervisningen, hvorom 
de oftest taler i almene vendinger.

–  de didaktiske beslutninger ofte træffes i et modsætningsforhold mellem de hensigter, 
lærerne har forud for undervisningen på elevernes vegne og føler sig ansvarlige for - og 
de betingelser, som de ansvarliggøres for. 

Begrebet om didaktisk intentionalitet informeres og udvikles med inspiration fra de empiriske 
undersøgelser og sammenfattes i en integrativ didaktisk tænkning, der inkorporerer aspekter 
af lærernes intentionalitet, som tilsyneladende er didaktisk irrationelle, samt opmærksomhed 
på didaktiske betingelses- og begrundelsesmomenter forud didaktiske beslutninger. Det, 
der i afhandlingen omtales som didaktisk irrational intentionalitet, uddybes med begreberne 
automatiseret og affektiv intentionalitet.

Begrebsdannelsen konkretiseres i en planlægnings- og en analysemodel, der kan bidrage 
til den analytiske didaktik og udgøre en principiel mulighed for systematisk tænkning og 
kritisk analyse i og om didaktisk praksis. På denne baggrund anbefales en anerkendelse 
og værdsættelse af didaktikkens modsætningsforhold og lærerens dilemmaarbejde, og 
begrebet om didaktisk intentionalitet kan bidrage til, at dette udøves på et oplyst grundlag.
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