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EDITORIAL
Af Lea Lund

 D
ette nummer af Kognition & 
Pædagogik har almendidaktik-
ken som omdrejningspunkt. 
Temanummeret opfordrer stu-
derende, undervisere og fagligt 

pædagogisk personale til at læse artikler-
ne en ad gangen og debattere disse ud fra 
deres egen praksis eller egne holdninger.

Forskning i læreres tænke- og handlemå-
der (for oversigt se Lund, 2017a, 2017b) 
har nemlig vist, at mavefornemmelser og 
erfaringer fra egen skolegang udgør en 
stor del af det gods, som lærere trækker 
mest på, når de står i klasserummet og 
underviser. Det kan vi kalde den tavse er-
faring. Det vil sige de intuitive handlin-
ger, rutiner og vaner, som mange lærere 
baserer meget af deres undervisning på. 
Det, man gør uden at tænke over det, 
det er den erfaring, der ligger uudtalt i 
kroppen. Fx når en lærer går ind i klas-
serummet og underviser uden at tænke 
nærmere over, hvorfor han gør det, og 
hvordan han gør, som han gør. Der sker 
oftest det, at lærere over tid udvikler en 
rutine i undervisningen, men vi ved også, 
at denne rutine ikke nødvendigvis sker 
på et pædagogisk begrundet fundament 
(Gholami & Husu, 2010; Lund, 2015). 
Og da læreren har et ansvar for de læren-
de og for den intentionalitet, der ligger 
indlejret i selve undervisningens opga-
ve, er denne ubegrundede rutine højst 

uhensigtsmæssig. Men til trods for at de 
pædagogisk ubegrundede handlinger kan 
fylde meget, så viser forskningen også, at 
lærere med støtte kan udvikle en didak-
tisk opmærksomhed (Fenstermacher & 
Richardson, 1993; Lund, 2015, 2016; 
Lund & Robinson, 2017). Gennem et 
fokus på potentialet i det kollegiale læ-
ringsfællesskab – hvor også den faglige 
pædagogiske ledelse har en vigtig rolle at 
spille – kan lærerne gives tid og rammer 
til at reflektere over tavse og ofte svært 
italesatte overbevisninger om fx god un-
dervisning. Over tid kan lærerkollegiet 
således udvikle en fælles optik og et di-
daktisk vokabular om det at undervise, 
og denne nyerhvervede indsigt i egen 
undervisningspraksis giver efterfølgende 
læreren mulighed for at ændre på egen 
praksis. Her har dette nummers seks ar-
tikler gode bud på en dialog om pæda-
gogik og didaktik som oplæg til en fælles 
dialog.

Set i et samfundsaktuelt perspektiv 
er lærerens professionelle dømmekraft 
og dermed graden eller arten af auto-
nomi til debat. Lærerens profession og 
professionernes demarkationslinjer ge-
nerelt er under opbrud – senest under 
overenskomstforhandlingerne (OK18) 
og aktuelt ved en nylig afholdt konfe-
rence på Danmarks Pædagogiske Insti-
tut (DPU) om “professionsoprør”. Som 
DPU’s magasin Asterisk diskuterer i en 
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artikel, har de velfærdsprofessionelle nok 
“… mistet autonomien i dens oprinde-
lige form, men ikke nødvendigvis den 
professionelle autoritet og dømmekraft” 
(Asterisk, 2018, p. 26). Herved placeres 
dette temanummer sig i debatten forstå-
et ved ønsket om at ville styrke didaktisk 
opmærksomhed. Der sættes altså netop 
spot på lærernes fagområde: almendidak-
tikken. Og dette bør selvsagt foregå i et 
professionelt læringsfællesskab.

I litteraturen om professionelle læ-
ringsfællesskaber pointeres det, at lære-
rens tid uden for klasserummets undervis-
ning også har et potentiale, som man bør 
inddrage – dvs. tiden til fælles refleksion 
(Albrechtsen, 2015; Dufour & Marzano, 
2015; Dufour, DuFour, Eaker, & Tho-
mas, 2010; Marzano et al., 2016; Sai & 
Siraj, 2015; Sleegers, den Brok, Verbiest, 
Moolenaar, & Daly, 2013; Stoll, Bolam, 
McMahon, Wallace, & Thomas, 2006). 
Det er netop de refleksive dialoger om 
praksis, der er hjørnesten i professionelle 
læringsfællesskaber, og som sætter fokus 
på vigtigheden af arbejdspladslæring 
(informel eller uformel læring). Her kan 
lærerens dømmekraft udfoldes inden for 
de dertilhørende professionelle demarka-
tionslinjer. Fokus bag dette temanum-
mer er således ikke, om professionerne 
skal være mere og andet end agenter for 
velfærdsstatens politiske strategier (Aste-
risk, 2018, p. 26), men snarere at de er 
medskabere med en viden om feltet og 
dermed heri kan udøve en form for pro-
fessionel autonomi. Her kan vi knytte 
an til Erling Lars Dales beskrivelse af en 
fuldprofessionel skole, der er udtrykt ved 
at være didaktisk rationel (Dale, 1999). 
Betegnelsen didaktisk rationalitet er en 
skole forstået som en fuldprofessionel or-

ganisation, der har som mål, at læreren 
som professionel handler (sammen med 
hele skolens pædagogiske personale) og 
tænker didaktisk rationelt. I den forstand 
fokuseres der på en uddannelsesinstituti-
on i udvikling, hvor lærerne får tid til at 
argumentere for faglige valg og fravalg. 
Betegnelsen rationalitet handler om lære-
rens evne til og mulighed for at handle på 
grundlag af en refleksion over undervis-
ningens formål og handling. Og det er i 
denne sammenhæng, vi skal forstå dette 
temanummers fokus på didaktisk op-
mærksomhed, som bør ske via kollegial 
refleksion.

Kognition & Pædagogik nr. 108 
indeholder seks spændende og aktuelle 
artikler, som alle på forskellig vis om-
handler tematikken “Didaktisk opmærk-
somhed – kollegial refleksion”. Artiklerne 
anskuer implicit undervisere (på forskel-
lige uddannelsesniveauer fra folkeskole til 
universitetsundervisning) som lærende 
og som potentielle deltagere og med-
skabere i professionelle læringsfælleska-
ber. I en tid med stort fokus på udefra 
og oppefra dirigerende målstyring inden 
for uddannelsessystemet er det aktuelt at 
lære af historiske erfaringer og  at se på 
de professionelles måder og muligheder 
for at handle didaktisk kompetent. Læs 
blandt andet om, hvordan didaktisk teori 
gennem tiden har vist sig at influere på 
lærerens handlemåder; hvordan udvik-
lingen af teacher agency kan hjælpes på 
vej via didaktisk dialog; hvordan fagdi-
daktisk opmærksomhed i læreres kolle-
giale vejledning kan faciliteres; hvordan 
mundtlighed kan ses som et didaktisk 
opmærksomhedspunkt, og hvordan sam-
talen i undervisningen kan fungere som 
en demokratisk løftestang, samt hvordan 
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man kan anskue didaktiske implikationer 
ved online inter-universitetsundervis-
ning. Alle seks artikler rummer væsent-
lige elementer, der vil kunne fremme 
lærerkollegiets didaktiske opmærksom-
hed.

“Hvordan didaktik alligevel virker”.
Per Fibæk Laursen illustrerer i denne arti-
kel, hvordan didaktisk teori har inspireret 
lærere igennem tiden. Umiddelbart kun-
ne det se ud, som om didaktiske teorier 
ikke virker i praksis, fordi de ikke i syn-
derlig grad påvirker læreres undervisning 
og tænkning. Men ser man på sammen-
hængen i et større historisk perspektiv, 
er det tydeligt, at didaktikken alligevel 
påvirker undervisningen. Man skal blot 
være opmærksom på følgende seks poin-
ter: Udviklingen går langsomt. Mange 
nye ideer overlever ikke. Det, som overle-
ver, er det, der virker. Påvirkning af lærere 
skal gennem et filter. Lærerne er tilbøje-
lige til at lægge sig i midten af didaktiske 
stridigheder. Lærere har selv intentioner. 
Tager man disse pointer i betragtning, er 
det tydeligt, at didaktisk teori alligevel 
virker i den forstand, at den inspirerer 
lærere til at udvikle deres egen didaktiske 
tænkning og praksis. 

(Blinded fagfællebedømt artikel).

“Når lærere bliver forandringsskabere 
via didaktisk dialog”
Med denne artikel gør Lea Lund og Sa-
rah Robinson opmærksom på, at vi i 
Danmark bør tage ved lære af den bag-
side, som test-regimet og accountabili-
ty-tilgangen kan have på uddannelses-
systemet, og i særdeleshed på lærerens 
effektuering af undervisningen i form af 
en snæver teach-to-the-test-tilgang, som 

vi ser det i en del angelsaksiske lande. 
Set i et handlingsforandrende perspektiv 
argumenterer forfatterne for, at vi bør 
prioritere tid til refleksion over undervis-
ningen. I denne artikel præsenteres, på 
dansk, ideen om lærere som “agents of 
change”, dvs. ideen om lærere som foran-
dringsskabere. Der gives et overblik over 
den engelske term teacher agency, og det 
illustreres, hvordan dette kan forstås i en 
uddannelsessammenhæng, ved hjælp af 
praksiseksempler fra en empirisk skotsk 
undersøgelse. Forfatterne kommer der-
efter med forslag til, hvordan agency-be-
grebet kan tages op i en dansk kontekst 
via en dialogbaseret tilgang.

(Blinded fagfællebedømt artikel).

“Lærere vejleder lærere – mellem fordy-
belse og forstyrrelse”
I artiklen diskuterer Thomas Albrechtsen 
nogle af de udfordringer, som faglige vej-
ledere står over for, når de skal igangsætte 
en fælles fagdidaktisk opmærksomhed i 
vejledningen af kolleger. Artiklen tager 
udgangspunkt i en større interviewun-
dersøgelse med faglige vejledere i folke-
skolen, som fortæller om, hvordan de 
selv oplever deres funktion og rolle. Un-
dersøgelsen peger på nogle af de centrale 
udfordringer, der er, af både strukturel og 
kulturel karakter, for overhovedet at få 
skabt rum for en dyb kollegial vejledning 
om fagdidaktiske problemstillinger. Det 
drejer sig særligt om tid og opgavepriori-
tering, vejledernes synlighed i hverdagen 
og bekymringen for at være for styrende, 
så det risikerer at gå ud over tilliden i de 
kollegiale relationer. Det handler i høj 
grad også om, at opmærksomheden ofte 
retter sig mod, hvor brugbart udfaldet af 
vejledningen er, og at vejledningen der-
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for ofte bærer præg af at være rådgivende 
mere end at være “egentlig” vejledende og 
undersøgende. Derudover ligger der i ori-
enteringen mod brugbarhed den risiko, 
at vejledningen kan virke forstyrrende for 
kolleger, hvis den netop ikke viser sig at 
være direkte brugbar i undervisningen.

(Blinded fagfællebedømt artikel).

“Deliberalistisk demokratiforståelse: Et 
bidrag til skolens demokratiopdragelse”
I artiklen anskuer Lotte Rahbek Schou 
samtalen som en demokratisk løftestang. 
Hun beskriver, hvordan dette perspektiv 
vil kunne gavne lærerkollegiets didaktiske 
refleksion. Det fremhæves ofte, at demo-
krati er forbundet med uddannelse. Det-
te bunder i den opfattelse, at mennesker 
ikke fødes som demokratiske medborge-
re, men at det er noget, de må oplæres og 
dannes til. Det er gennem demokratisk 
dannelse, at den opvoksende generation 
lærer de nødvendige færdigheder, kund-
skaber og holdninger, som kræves, for at 
børn og unge kan fungere som aktive del-
tagere i demokratiet. Der eksisterer for-
skellige opfattelser af, hvad demokratisk 
deltagelse er, opfattelser, som får konse-
kvenser for demokratiundervisningen. I 
artiklen skitseres en deliberalistisk forstå-
else af samtalens rolle i demokratiet. En 
deliberalistisk tilgang til læring indebæ-
rer, at man ikke blot ser samtalen som et 
opdragelsesinstrument til demokrati eller 
som en praktisk foranstaltning, når der 
skal træffes beslutninger. En deliberali-
stisk forståelse af samtalen ser den som 
det, den i sit inderste væsen bør respek-
teres for at være: et nødvendigt medium 
for evaluering af viden og indsigt – om 
verden, om ens medmennesker og om én 
selv. 

“Mundtlighed og dialog som en didaktisk 
opmærksomhed” 
Preben Olund Kirkegaard giver i denne 
artikel en oversigt over undervisningens 
centrale element: dialogen mellem lærer 
og elev. Det er et vigtigt redskab at kunne 
stille forskellige typer af spørgsmål, hvis 
man som lærer vil praktisere dialogisk 
undervisning med en mundtlig faglighed 
for øje. Nogle bestemte typer af spørgs-
mål vil kunne understøtte en åbning af 
dialogen. Andre spørgsmål vil lukke af 
for dialog. Nogle spørgsmål kan fremme 
refleksion hos eleverne til forskel fra de 
spørgsmål, hvor læreren tjekker elevernes 
forståelse. Allerede i læreruddannelsen 
bør de studerende indskærpes betydning-
en af at kunne arbejde didaktisk med 
spørgsmål i den dialogiske undervisning. 
Det er ikke nok at have viden om dette. 
Det skal praktiseres og øves mange gan-
ge, før det beherskes. I artiklen profileres 
principperne ved dialogisk undervisning, 
fordi dialogisk undervisning tilsynela-
dende kan udgøre en forskel i forhold til 
elevernes engagement i undervisningen. 
Artiklens ambition er dels at opridse vi-
den fra feltet samt at påpege, hvorfor dia-
logisk undervisning er et væsentligt om-
råde at forske mere i, og er yderst relevant 
for lærere og læreruddannere.

“Didaktiske implikationer og principper 
ved global online inter-universitets-
undervisning og hotseat tutorials”
I dette bidrag beskriver Søren S.E. Bengt-
sen og Rikke Toft Nørgård et didaktisk 
eksperiment med det netbaserede vejled-
ningsformat “online hotseat tutorials” på 
kandidatuddannelsen i It-didaktisk de-
sign på Aarhus Universitet. Formatet er 
en særlig form for kollektiv online vejled-
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ning, der skaber en ny form for partner-
skab og kollegialitet i den faglige vejled-
ning mellem studerende og undervisere. 
Formatets særlige medieøkologiske setup 
bevirker, at studerende indtager en rolle, 
der ikke blot minder om peer-feedback 
eller traditionelt partnerskab i relationen 
til vejleder. Derimod viser undersøgelsen, 
at de studerende i det særlige didaktiske 
online setup indtager rollen som partne-
re i vejledningen på lige fod med deres 
undervisere, og at de fungerer som faci-
litatorer, vidensforvaltere og relationelle 
bindeled mellem underviserne og deres 
medstuderende. Artiklen starter med at 
placere undersøgelsen i en universitets-
pædagogisk kontekst, hvorefter forfat-
terne beskriver den didaktiske opmærk-
somhed, der er intenderet i forløbet fra 
undervisernes side. Dette sættes i spil i 
beskrivelsen af det medieøkologiske og 
medie-didaktiske setup. Afslutningsvis 
analyseres den nye form for partnerskab 
i vejledningen, der vokser ud af forløbet, 
og det diskuteres, hvilke didaktiske im-
plikationer dette har for det videre arbej-
de med kollegialitet og partnerskab inden 
for vejledningsdidaktikken. 

(Blinded fagfællebedømt artikel).

God læselyst!
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