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Forskerskolens forord

En ph.d.-afhandling er forskeruddannelsens ‘svendestykke’ som demon-strerer 
at forfatteren har ”gennemført et selvstændigt forskningsarbejde under vej-
ledning” som det hedder i bekendtgørelsen om forskeruddannel-se. Ph.d.-
afhandlinger er også at betragte som videnskabelige udviklingsar-bejder, som 
afsøger og belyser nye forskningsområder. Denne afhandling er blevet til i for-
skerskolen for Mennesker og Teknologi under Ph.d.-programmet for Læring, 
Arbejdsliv og Social Innovation. Programmet om-fatter læring i hele livsløbet, 
i uddannelse, arbejdslivet og i andre livssam-menhænge. Det kalder på en tvær-
faglig forståelse af  læring som en subjek-tiv og social aktivitet i en samfunds-
mæssig og politisk kontekst. Det er denne afhandling af  Anne Mette Hald et 
fint eksempel på. 

Afhandlingen udmærker sig på flere måder. Den viser hvordan nye lærere ud-
vikler deres lærerkompetencer, men den gør det hverken ved at sætte fo-kus 
på læreruddannelsen eller på lærernes undervisningspraktik i en folke-skole. I 
stedet undersøger Anne Mette Hald alle de aktiviteter som lærerar-bejdet in-
debærer ud over at undervise eleverne. Det er alle lærernes øvrige aktiviteter i 
timerne, mellem timerne og til tider også uden for skolen der her undersøges. 
Aktiviteterne vedrører især de sociale og relationelle for-hold til elever, kol-
leger, ledere og forældre. Afhandlingen viser at det ofte er mere afgørende og 
udfordrende for lærerne at kunne håndtere disse ’eks-tra-curriculære’ aktivite-
ter, end at det er at kunne gennemføre den faglige undervisning. Det skyldes at 
de ’ekstra-curriculære’ aktiviteter ofte er en for-udsætning for at den planlagte 
undervisning kan finde sted. Disse aktivite-ter er dog i vid udstrækning usyn-
lige i den formelle læreruddannelse. 

Afhandlingen udmærker sig desuden ved at undersøge lærerarbejdet i en særligt 
tilrettelagt form for læreruddannelse, nemlig den skolebaserede læ-reruddan-
nelse. I denne læreruddannelse er deltagerne ansat på en folkesko-le parallelt 
med at de deltager i læreruddannelsen. I den skolebaserede læ-reruddannelse 
er teori-praksis forholdet således vendt om, så praktiske er-faringer med læ-
rerarbejde kommer før teorien. Desuden søges teori og praksis integreret tæt 
i uddannelsen. Anne Mette Hald har tidligere selv medvirket i udviklingen af  
denne uddannelse, og hun har selv en baggrund som lærer og som underviser 
på læreruddannelsen. 



Med denne baggrund ligner Anne Mette Hald mange andre Ph.d.-kandidater 
ved instituttets forskerskole, som har været ramme om mange erfarne og dyg-
tige professionelles forskeruddannelse. Forskningen kan ud-vikle nogle særlige 
kvaliteter, når den bygger på forskerens forudgående og dybtgående kendskab 
til feltet og dets problemstillinger. Forskeren kan hermed kvalificeret identifi-
cer problemstillinger som er relevante for feltets professionelle. Desuden er 
det ikke nødvendigt at forskeren bruger res-sourcer i starten på en bredere 
afsøgning af  konteksten og af  feltets aktører, da disse på forhånd er velkendte. 
Der kan dog også være problemer ved at forske i eget felt. Forskeren kender i 
forvejen svar på de fleste af  sine spørgsmål, nemlig de svar som feltets aktører 
selv kan give. På den måde kan det være vanskeligt for forskeren at etablere en 
kritisk og undrende di-stance til det som foregår i feltet. Det gælder særligt, hvis 
man som Anne Mette Hald, benytter etnografisk inspirerede metoder, som i sig 
selv inde-bærer en risiko for at blive for indforstået med feltet. 

Når det ikke er tilfældet for denne afhandling, skyldes det blandt andet at Anne 
Mette Hald har ladet sig inspirere af  praksisteori, der har tilbudt et te-oretisk 
perspektiv som henledte opmærksomheden på forhold, som ellers kunne være 
forbigået som trivielle og naturlige. Det valgte teoretiske per-spektiv bryder 
med nogle af  hverdagsforståelsernes begrebslige dualismer som tanke - hand-
ling og individ - socialt fællesskab. Teorien tilbyder også en åben begrebslig-
gørelse af  praksisser som blandt andet omfatter materia-litet, krop, følelser, 
regler og intentionalitet. Denne tilgang har bidraget til at synliggøre nogle sider 
af  lærerarbejdet, som ellers ikke ville have påkaldt sig opmærksomhed. Det 
omfatter betydningen af  skolens fysisk-arkitektoniske rum, de affektive sider 
af  arbejdet og forholdet mellem lærernes forskellige praksisser. Ved siden af  
praksisteori inddrager afhandlingen også lærings-teorier, teorier om kompeten-
cer og teorier om overføring af  læring mellem forskellige kontekster. Disse teo-
retiske perspektiver gør det muligt i afhand-lingen at stille kritiske, udforskende 
spørgsmål til nogle af  de forhold, som praktikerne oftest blot tager for givet. 

I afhandlingen er Anne Mette Halds metodiske forskningsrefleksioner en an-
den hjælp til at skabe den nødvendige kritiske distance til feltets selvføl-gelig-
heder. Afhandlingen diskuterer både den tilstræbte forskerrolle og de roller 
som forskeren blev tildelt under sit feltarbejde. Den reflekterer med brug af  
konkrete eksempler over forskerens relation til lærerne og over den risiko for 
overidentifikation, som følger af  hendes egen baggrund som læ-rer. Desuden 
redegør Anne Mette Hald for sine metodiske overvejelser i forbindelse med 



gennemførelsen af  lærerinterviews og nogle af  de uvente-de problemstillinger, 
som de rejste. Endelig reflekterer hun over en række etiske spørgsmål og over 
de magtrelationer, som forskerrollen indebærer. 

Disse teoretiske og metodiske inspirationer bidrager til at Anne Mette Hald kan 
vise det vigtige og betydningsfulde i en række af  lærernes hverdagslige prak-
sisser, som ikke tidligere er blevet studeret. Det gælder for eksempel hvordan 
lærerens regulering af  adgangen til og udgangen fra klasserummets udgør en 
central kompetence. Analysen viser desuden, hvordan de nye læ-rere kan skifte 
mellem nærhed og distance i forhold til eleverne, ligesom de skifter mellem 
anerkendelse og irettesættelse af  eleverne. Særligt lærernes forskellige måder 
at håndtere irettesættelser (udskældning) af  eleverne gøres til genstand for en 
interessant analyse, der blandt andet finder at lærerne anvender fem forskel-
lige former for irettesættelser. Desuden peger afhand-lingen på den afgørende 
betydning det har for lærerne at kunne håndtere følelser i arbejdet. Den viser 
at det er en væsentligt kompetence at kunne sætte grænser og balancere fø-
lelsesmæssigt mellem nærhed og distance i forholdet til både elever, kolleger 
og ledelse. Endelig viser analysen af  lærer-nes aktiviteter i mellemrummene 
mellem undervisningstimerne, at der her foregår en række vigtige aktiviteter, 
især teammøder og andre samarbejder med de øvrige lærere og med ledelsen. 
Et interessant resultat er desuden at de nye læreres kompetencer ofte bygger 
på erfaringer fra helt andre livsom-råder og arbejdsfelter, fra fritids- og familie- 
aktiviteter eller fra refleksioner og samtaler i bilen på vej til og fra skolen. 

Afhandlingen peger på de særlige muligheder som den skolebaserede læ-rerud-
dannelse har for at skabe sammenhæng mellem teori og praksis i ud-dannelsen. 
Den peger også på nogle risici ved denne organisering af  lærer-uddannelsen, 
blandt andet at de nye lærere for ukritisk kan blive socialiseret ind i den givne 
praksis. 

Samlet set bidrager afhandlingen med væsentlig ny viden om hvordan nye læ-
rere udvikler de nødvendige kompetencer til at håndtere de mange opga-ver 
og aktiviteter, der ligger ud over selve undervisningen. Det er et nyt og vigtigt 
bidrag til viden om lærerarbejdets indhold og udfordringer, som bør få betyd-
ning for organiseringen af  fremtidens læreruddannelse. 

Det har været spændende for mig som vejleder at følge Anne Mette Halds selv-
stændige, grundige og målrettede arbejde over fire år. En ihærdig ind-sats det 



sidste halve år har betydet at den foreliggende afhandling fremstår som både 
velskrevet, spændende og klart struktureret. Som læser bliver man taget ved 
hånden og ført gennem afhandlingens mange kapitler og omfattende analyser 
uden at tabe overblikket. 

Det er en stor udfordring at skrive en ph.d.-afhandling, at fastholde tråden og 
energien gennem de fire år som dette afhandlingsprojekt har varet. Der-for er 
jeg imponeret over at Anne Mette Hald gennem hele processen har bevaret 
et højt humør og en utrolig vedholdenhed. Jeg håber at lærerud-dannelsen vil 
gøre brug af  de værdifulde resultater som afhandlingen her præsenterer.

Christian Helms Jørgensen 
Professor mso ved Institut for Mennesker & Teknologi 
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1. Indledning 
Denne afhandling handler om, hvordan nye lærere fra den skolebaserede læ-
reruddannelse lærer eller udvikler lærerkompetencer til at varetage ekstra-
curriculære aktiviteter i lærerarbejdet. Dermed indskriver den sig i en større 
læreruddannelsespolitisk diskussion om, hvilke lærerkompetencer, der kende-
tegner den kompetente lærer, og hvad den kompetente lærer er. Der er mange 
og nogle gange meget forskellige forestillinger om, hvad det vil sige at være 
den kompetente lærer. Der er mange interessenter både i klasserummet og 
uden for det, der har meninger om, hvad der kendetegner den kompetente 
lærer. I klasserummet ønsker eleverne fagligt dygtige lærere, der er engagerede 
i deres fag. Samtidigt skal de også være engagerede i eleverne og deres læring, 
og gerne være venlige og humoristiske (Laursen & Bjerregaard, 2009, s. 31ff), 
i stedet for at skælde ud (Klinge, 2016). Lærerne selv har deres opfattelser og 
forestillinger om, hvordan en kompetent lærer skal være. For de nye lærere 
som jeg har fulgt i min afhandling, er spørgsmålet om, hvordan de bliver en 
kompetent lærer meget nærværende. De opstiller forbilleder og modbilleder, 
som de udvikler sig med og mod i deres bestræbelser på at være den lærer, de 
gerne vil være.  
 
Udenfor klasserummet er der mange interesser i, hvad en kompetent lærer er. 
Fra politisk side giver interessen sig et konkret udtryk i forskellige bestemmel-
ser for læreruddannelsen. Igennem tiden har der været en løbende indførelse 
af nye læreruddannelser, hvorigennem politikere forsøger at påvirke, hvad der 
skal kendetegne den kompetente lærer. Folketinget har senest vedtaget en 
kompetencebaseret læreruddannelse til implementering fra august 2014. Med 
de nye måldefinerede fagbeskrivelser, som fulgte folkeskoleloven fra 2013, 
skulle læreruddannelsen styrke lærerens kompetencer, så de kunne tilpasse sig 
kravene til den målstyrede undervisning i folkeskolen. Derved skete der et 
skifte i formål og fokus for både undervisningen og eksamen i læreruddannel-
sen. Fagene gik fra at være indholdsbestemte til også og især at være færdig-
hedsbestemte, eller fra input til output.  
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Foruden politisk interesse i, hvordan lærere bliver kompetente lærere, har og-
så forskellig forskning undersøgt, hvordan begrebet om den kompetente lærer 
kan teoretiseres. Nordisk og international forskning i lærernes kompetencer 
slår fast, at lærerens kompetencer er af afgørende vigtighed for elevernes læ-
ringsudbytte (Egelund, 2011; Nordenbo, m.fl. 2008; Hattie, 2013). Nordiske 
forskere er under Sven Erik Nordenbos ledelse gennem et omfattende forsk-
nings-review kommet frem til, at især tre bestemte lærerkompetencer er af af-
gørende betydning for den kompetente lærer (Nordenbo, m.fl., 2008). De har 
konkluderet, at lærere som udviser regelledelseskompetence, relationskompe-
tence og didaktikkompetence er bedre, end lærere uden disse kompetencer til 
at befordre elevernes læring. Nordenbo et al’s forskningsreview kan forstås 
som en del af den empiriske vending, som handler om at undersøge effekter 
og virkninger af undervisning (Egelund & Qvortrup, 2013, s. 11). Deres un-
dersøgelser har haft indflydelse på dele af den nye læreruddannelses indhold. 
Uddannelsens tre praktikmoduler er blevet bygget op omkring disse tre lærer-
kompetencer. De tre lærerkompetencer skal udvikles og udbygges gennem 
alle de tre praktikker i læreruddannelsen og efterprøves ved tre eksaminer. 
Reviewet har således haft stor indflydelse på, hvordan begrebet om den kom-
petente lærer videreformidles til de lærerstuderende i dansk læreruddannelse.  
 
De lærerkompetencer, jeg vil undersøge og præsentere i afhandlingen, er ikke 
teoretisk forudbestemte. Jeg har ikke valgt at lede efter bestemte, på forhånd 
definerede kompetencer (fra Nordenbo et al, 2008 og som Klinge, 2016). Jeg 
vil i stedet optegne et empirisk geneneret billede af, hvilke lærerkompetencer, 
der kræves for at blive den kompetente lærer. Jeg er optaget af at undersøge, 
hvilke lærerkompetencer, der viser sig i skolens praksisser at være de vigtigste 
for nye lærere, og hvordan de læres. 
 
Nordenbo et al leder i reviewet efter, hvad de kalder manifeste kompetencer. 
I reviewet definerer de ”begrepet tolkes bredt, dvs. som omfattende viten 
(kunnskaper), ferdigheter og holdninger, slik disse kommer til uttrykk gjen-
nom handling i gitte kontekster” (Nordenbo et al, 2008, s. 22). Nordenbo ud-
dyber i en artikel fra 2014, at lærerens manifeste kompetencer vil sige ”de 
kompetencedimensioner, som en lærer har og udøver, og som faktisk er regi-
strerbare eller observerbare i empiriske undersøgelser.” (Nordenbo, 2014, s. 
263). Der lægges i disse to citater vægt på, at kompetencer er en lærers reifice-
rede besiddelse, noget de har, som kan opdages og optegnes. Det kompeten-
cebegreb, der opstilles her, ligger indenfor, hvad Sandberg (2009, s. 4) kalder 
”an Attribute-Based Phenomenon”, og som jeg har valgt at kalde besiddelses-
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metaforen. Besiddelses-metaforen medfører, at den lærende allerede har er-
hvervet sig kompetencen og bærer den rundt med sig i sine praksisser. Besid-
delses-metaforer kan forstås som en neo-liberalistisk antagelse, da den er in-
dividualistisk forankret og det enkelte individs ansvar (Boreham, 2004). Be-
siddelses-metaforen kan forstås som standard forståelsen af 
kompetencebegrebet (Dall’Alba & Sandberg, 1996; Sandberg 2009), på sam-
me måde tilegnelses-metaforen kan fostås som standard forståelsen af læring 
(Sfards, 1998). Herimod peger Mulcahy (2006) på, at der er teoretiske pro-
blemer ved at opfatte kompetence som en komplet, entydig og fuldt målbar 
størrelse, som passer til alle, som one size fits all. Det er ikke produktivt i 
Mulcahys forståelse at tale om manifeste, målbare og planlagte kompetencer. 
Mulcahy introducerer i stedet en anden kompetenceforståelse, som hun me-
ner bedre indfanger kompetence-begrebets komplekse, flertydige og situerede 
karakter. Hun skriver, ”Competency constitutes itself in a variety of different 
ways in different contexts” (2006, s. 271). Mulcahy teoretiserer kompetence-
begrebet som en flydende, kontingent og dynamisk størrelse, som viser sig 
forskelligt i forskellige situationer (Mulcahy, 2006, s. 273). Kompetencer er i 
denne forståelse lige så komplekse som de situationer, de udspilles i. Jeg har 
valgt at kalde Mulcahys kompetenceforståelse for tilblivelses-metaforen. I af-
handlingen stiller jeg på baggrund af mine analyser af det empiriske materiale 
spørgsmålstegn ved forståelsen af besiddelses-metaforen og introducerer i 
stedet tilblivelses-metaforen.  
 
På trods af at Nordenbo et al (2008) søger efter manifeste kompetencer og 
således teoretiserer kompetencer inden for besiddelsesmetaforen, så anerken-
der forskerne i deres studie, at det ikke er muligt at få øje på selve kompeten-
cen men alene på kompetente handlinger og kompetencedimensioner. De har 
optegnet en række kompetencedimensioner, hvor flere dimensioner tilsam-
men udgør kompetencen. Hermed er der åbnet op for, at en given kompe-
tence kan vise sig på forskellige måder, hvilket modificerer og nuancerer den 
reificerede opfattelse af kompetencebegrebet. Problemet med de optegnede 
kompetencedimensioner er, at de kun i lille grad inkluderer den del af det 
komplekse lærerarbejde, som jeg ønsker at belyse nærmere. Kompetencedi-
mensionerne har alle at gøre med den curriculære undervisning, der foregår i 
klasserummet, mens mit studie går ud af klasserummet. Det blev tydeligt for 
mig under mine observationer, hvor jeg fulgte de nye lærere rundt i deres 
hverdag på skolen, at de udfører en lang række andre aktiviteter end den cur-
riculære del af undervisningen både i løbet af undervisningstiden og uden for 
undervisningstiden. Det blev klart, at flere aktiviteter i undervisningstimerne, 
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ikke var planlagte eller en faglig del af timens curriculum. Disse aktiviteter pe-
ger alle de nye lærere på som en betydningsfuld del af lærerens arbejde.  
 
En af de nye lærere udtrykker det klart. Hun siger ”Jeg synes, der er så meget i 
lærerjobbet, der ikke har med at undervise at gøre, og det er det, som man især skal 
lære at tackle”.  
 
Jeg har valgt at kalde disse aktiviteter ekstra-curriculære aktiviteter, da de ikke 
er nævnt i skolefagenes curriculum. Det betyder ikke, at aktiviteterne ikke er 
vigtige for, at fagenes curriculum kan varetages og udføres. På mange måder, 
som jeg vil vise i afhandlingen, er de ekstra-curriculære aktiviteter en væsent-
lig del af undervisningen. De kan metaforisk forstås som det klister, som hol-
der undervisningen sammen. Det er min forskningsinteresse i denne afhand-
ling at undersøge, hvordan de nye lærere håndterer og forstår de ekstra-
curriculære aktiviteter i de praksisser, de deltager i, mens de arbejder. Bag-
grunden for denne interesse er en kritisk opmærksomhed over for forsknin-
gen i lærerkompetencer, som primært har fokus rettet mod de curriculære 
kompetencer (Egelund, 2011; Nordenbo, m.fl. 2008; Hattie, 2013; Brouwer & 
Korthagen, 2005; Darling-Hamilton & Bransford, 2005). Mit etnografisk in-
spirerede studie har givet mig indsigt i betydningen af de ekstra-curriculære 
aktiviteter i de nye læreres arbejde. Aktiviteter som kan udfordre de nye lære-
re og kræve udvikling af andre lærerkompetencer end de curriculært faglige at 
håndtere. Samtidigt er den ekstra-curriculære del af lærernes arbejde ikke 
nødvendigvis adskilt fra det curriculære arbejde i klasserummet. Mange eks-
tra-curriculære aktiviteter foregår i løbet af undervisningstiden i klasserum-
met, mens andre foregår uden for klasserummet men stadigt som en del af 
lærerens arbejde.  

Et etnografisk inspireret studie 
I mit studie har jeg fulgt syv nye lærere på deres sidste år på læreruddannelsen 
og i deres første år som nyuddannede lærere. De nye lærere var indskrevet på 
den skolebaserede læreruddannelse, som er konstrueret gennem et samarbej-
de mellem læreruddannelsen ved et UC og to kommuner. De nye lærere ar-
bejder gennem hele deres studie i en tredjedel stilling på en skole i den ene af 
kommunerne. De har fra starten fået tilknyttet en praktiklærer, som følger de-
res arbejde i skolen de første år. Efterhånden overtager de egne klasser og 
praktiklærerens rolle bliver mindre eller forandres. På det fjerde år på lærer-
uddannelsen, hvor jeg besøger dem første gang, har de alle sammen fået an-
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svar for egne klasser og underviser selvstændigt som lærere. De kommer gen-
nem hele uddannelsen i en situation, hvor de veksler på ugentlig basis mellem 
deltagelse som studerende på læreruddannelsen og deltagelse som lærere i 
skolen. Introduktionen til uddannelsens kodificerede teori sker samtidigt med 
deltagelse i den praksis, som teorien (nogle gange) drejer sig om. Det første år 
jeg besøgte dem var krav fra læreruddannelsens forskellige praksisser mere 
eller mindre presserende tilstede i deres bevidsthed i skolen. De havde alle en 
bacheloropgave, der skulle afleveres, og nogle havde forskellige andre eksa-
miner, der skulle bestås. Jeg vil i afhandlingen, som en del af mit studie af ud-
viklingen af lærerkompetencer, undersøge, hvilke bestræbelser de nye lærere 
gør sig for at skabe sammenhæng mellem læringen i læreruddannelsen og læ-
ringen i skolen.    

1.1 Indkredsning af problemfelt 

Afhandlingen handler om, hvordan nye lærere fra den skolebaserede lærerud-
dannelse håndterer ekstra-curriculære aktiviteter i skolens forskellige praksis-
ser, og hvordan de har lært at håndtere dem kompetent. Den undersøger, 
hvilke betingelser og muligheder for kompetente håndteringer af de ekstra-
curriculære aktiviteter de forskellige praksisser, de nye lærere deltager i tilby-
der. For at kunne belyse, analysere og teoretisere dette, har jeg valgt praksis-
begrebet som analytisk omdrejningspunkt. Jeg har gennem observationer un-
dersøgt, hvilke forskellige praksisser, de nye lærere deltager i, mens de arbej-
der, og jeg har i kvalitative semi-strukturerede interviews spurgt ind til deres 
forståelse af deres deltagelser i tidligere og nuværende praksisser. 
 
Der er for nyligt udgivet en rapport (Pedersen, Böwadt & Vaaben, 2016) over 
læreres begrundelse for at forlade folkeskolen. Rapporten præsenterer flere 
faktorer, som lærerne har peget på som udslagsgivende for deres valg. Lock-
outen og lov 409, som begge betød politiske indgreb i skolens forskellige 
praksisser, er en vigtig årsag men ikke den eneste. Mange lærere angiver også 
”mangel på tid, tabt arbejdsglæde og pres på den professionelle integritet” (s. 
46) som hovedfaktorer til deres afgang fra folkeskolen. Lærere har ikke kun-
net være de lærere, de ønsker. Der er for lidt tid til det i deres øjne vigtige re-
lationsarbejde. Rapporten konkluderer: 
 
”Lærerne peger særligt på manglende tid til at tage sig af det, de kalder ”rela-
tionsarbejdet” som bl.a. indbefatter at tage sig af konflikter, uforudsete pro-
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blemer og af at skabe gode sociale dynamikker mellem børnene og i det hele 
taget tid til at hjælpe børnene med de problemstillinger, der løbende kommer, 
men ikke kan planlægges. Denne del af arbejdet opleves af lærerne som en 
meget central del af det at være lærer, men samtidig er dette arbejde ikke no-
get, der kan skemalægges, eller som foregår i særlige tidsrum adskilt fra andre 
opgaver” (Pedersen, Böwadt & Vaaben, 2016, s. 46).  
 
De frafaldne lærere peger ikke på manglende fagligt overskud, men på mang-
lende tid til, hvad jeg kalder ekstra-curriculære aktiviteter. Lærerne peger på, 
at hvad de opfatter som en særlig vigtig opgave, nemlig at skabe relationer til 
eleverne, enten foregår ved siden af eller sammen med den curriculært faglige 
undervisning. Det er ikke selve de curriculære opgaver, der afskrækker lærer-
ne i deres arbejde, men den manglende tid til ekstra-curriculære aktiviteter. 
Alligevel har meget forskning i læreruddannelsen været fokuseret på under-
visningsdidaktik og planlægning og udvikling af undervisning (Kristensen & 
Fibæk, 2013; Darling-Hamilton & Bransford, 2005). Dette er da også meget 
vigtigt, da en væsentlig del af lærernes arbejde består i at tilrettelægge og udfø-
re undervisning af et givent fagligt indhold. På den anden side er de mindre 
synlige aktiviteter, der sikrer lærernes egen trivsel og deres professionelle 
identitetsopfattelse delvist oversete i forskningen i lærernes kompetencer. Det 
er uheldigt, da disse elementer synes at være vigtige for fastholdelse og til-
trækningen af lærere til folkeskolen. De oversete ekstra-curriculære aktiviteter 
er betydningsfulde elementer i et lærerarbejde.  
 
Lærernes arbejde inkluderer langt flere ekstra-curriculære aktiviteter end både 
de politiske interessenter og forskningen i lærernes arbejde nationalt og inter-
nationalt har haft blik for. Der er dog de senere år kommet mere fokus på, 
hvad Laursen (2017) kalder de ’nonspecifikke’ kvaliteter i undervisningen. 
Laursen henviser til, at flere internationale forskere peger på, at det ikke er 
selve undervisningsmetoden men derimod andre mere umiddelbart usynlige 
elementer som klar struktur, passende udfordringer, støttende klima og træ-
ning i metakommunikation, der kan fremme elevers læring i forskellige fag. 
De nonspecifikke kvaliteter ved undervisningen har at gøre med, hvordan læ-
reren tilrettelægger og udfører undervisning. Jeg har valgt at undersøge aktivi-
teter, der er mindre knyttet til udførelsen af undervisning i forskellige fag. Jeg 
har fokus på aktiviteter, som ikke har direkte med den curriculært faglige un-
dervisnings tilrettelæggelse og udførelse at gøre, men som alligevel er er et 
væsentligt element i undervisningen, hvis den curriculært faglige undervisning 
skal lykkes. 
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Undervisningen i lærerarbejdet 
Det meste af de nye læreres arbejde er undervisning. Undervisning kan foregå 
på forskellige måder og forskellige steder, og den involverer forskellige curri-
culære aktiviteter og ekstra-curriculære aktiviteter. Fælles for de forskellige 
aktiviteter, jeg har set håndteret i undervisningen er, at de oftest foregår in-
denfor en skemalagt tid. Der kan dog forhandles omkring tidspunkterne for 
undervisningen. En af de nye lærere giver en dag et lille snydefrikvarter, hvor 
eleverne kan holde pause i den curriculum-afsatte tid. Hos to andre nye lærere 
tager eleverne en lille pause, hvor de udfører ekstra-curriculære aktiviteter, når 
læreren er ude af klasserummet for at hente undervisningsmateriale. De snak-
ker sammen, ordner aktiviteter på mobilen eller spiller spil. Når læreren 
kommer tilbage genoptages de curriculære aktiviteter. Der foregår både curri-
culære og ekstra-curriculære aktiviteter i undervisningstiden, og både lærere 
og elever kan udføre disse aktiviteter. Derudover ender nogle af de timer, jeg 
har overværet med stille opløsning, hvor elever fra klassen eller fra andre 
klasser eller lærere åbner døren til klasserummet, før klokken ringer, så antal-
let af ekstra-curriculære aktiviteter stiger. Bjerg og Staunæs (2015, s. 9) be-
mærker, hvorledes skolens indgangsdøre muliggør, at der ”fortsætter en 
(u)regelmæssig strøm af børn ud og ind af bygningerne”. Dette kan tolkes 
som en modreaktion til det fastlagte skema i skolen, som både lærere og ele-
ver bidrager til. Gennem den stille opløsning og elevers og læreres bevægelser 
ind og ud af klassen imens undervisningen foregår, opblødes de fastsatte 
strukturer. Det ændrer imidlertid ikke på den overordnede skolestruktur med 
afdelinger, klasser og timer, der sætter rammerne om undervisningen.  
 
Undervisning kan forekomme forskellige steder. Jeg har set undervisning fo-
regå i klassen, i faglokaler, på gangen, i skolegården, i sportshallen og rundt på 
hele skolen. Undervisningen rundt på hele skolen var en særlig parkour un-
dervisning, som en inviteret parkour instruktør var gæstelærer for. De andre 
nævnte steder indgik som en del af den skemastrukturerede hverdag for ele-
ver og lærere. To nye lærere havde eleverne med i skolegården for at udføre 
en curriculær aktivitet, og en anden nye lærer henlagde en del af sin planlagte 
undervisning til et faglokale. Det er altså ikke stedet, der afgør, om der er tale 
om undervisning. I min forståelse foregår der undervisning i skolen, når der 
primært, men ikke alene, foregår curriculumbaserede aktiviteter, som ledes af 
en lærer og deles med en eller flere elever. Al den undervisning jeg har obser-
veret er startet med et kortere eller længere oplæg fra læreren og er blevet ef-
terfulgt af lærerinitieret gruppearbejde eller enkelt elevs aktivitet. Det er sket 
på mange forskellige måder. En ny lærer mailer i madkundskab dagens op-
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skrift til eleverne, en anden har skrevet på Facebook, hvad de skal lave, og en 
tredje inviterer en gæstelærer til at lave oplægget. Da jeg kommer på mit andet 
års besøg hos en af de nye lærere, observerer jeg hendes vejledning til af-
gangsprøven, hvilket jeg også opfatter som undervisning, da vejledningen er 
en curriculumbaseret aktivitet med deltagelse af lærer og elev. Mit undervis-
ningsbegreb inkluderer mange forskellige metoder og steder for undervisning. 
Fælles for den forskellige undervisning var, at den foregik med baggrund i læ-
rerens (mere eller mindre) planlagte faglige indhold med forskellige typer af 
curriculært baserede faglige aktiviteter og (mere eller mindre) spontant opstå-
ede ekstra-curriculære aktiviteter. Der kunne opstå nye faglige aktiviteter un-
dervejs i undervisningen, som når en ny lærer vurderer, at det er tid til en tysk 
bevægelsesleg i stedet for det planlagte indhold. Mange ekstra-curriculære ak-
tiviteter opstår, som jeg vil vise i afhandlingen, spontant og i løbet af under-
visningen. 
 
Derfor kan det diskuteres, om der kan findes fællestræk, der manifesterer sig i 
eller gælder for al undervisning i skolen. Den tyske pædagogikforsker Andreas 
Gruschka (2016) kritiserer to toneangivende tyske forskere, som begge er 
fremkommet med substantielle forslag om, hvad god undervisning er, og 
hvordan den opnås. Deres forslag er baseret på, hvad de anser for at være 
fællestræk for vellykket undervisning. Gruschkas pointe er, at når de optegner 
deres opgavekataloger, så er de forskellige punkter enten selvindlysende eller 
alt for omfattende. Gruschka anklager Hilbert Meyers og Andreas Helmkes 
forskning for at optegne selvfølgeligheder, når de fremhæver klart strukture-
ret undervisning, det at skabe et læringsfremmende klima, og det at sørge for 
indholdsmæssig klarhed blot for at nævne nogle af de punkter, som Meyer 
har optegnet. Gruschka kalder disse punkter plausible postulater, men postu-
later. Dette fordi det modsatte ikke giver mening. Ingen ønsker ustruktureret 
undervisning, læringsmindskende klima og indholdsmæssig uklarhed. Han kri-
tiserer desuden Meyer og Helmke for at uddifferentiere de foranstående 
punkter til yderligere punkter. Herved bliver det uhyre komplekst og umuligt 
for en lærer at efterleve, mener Gruschka. Når jeg medtager denne kritik her, 
er det for at pointere, at undervisning er vanskelig at skrive på formel. Det er 
problematisk at udråbe en bestemt forskningsbaseret forståelse til best prac-
tice, da enhver undervisningspraksis er kompleks, situeret og mange aktivite-
ter unddrager sig en a priori bestemmelse. På den anden side overser Grusch-
ka, at de grundlæggende principper for undervisning, som Meyer og Helmke 
udpeger er mere end plausible postulater. Undersøgelser har konkluderet, at 



 

 13 
 

de nonspecifikke kvaliteter, som klar struktur i undervisningen, kan have væ-
sentlig betydning for om undervisning lykkes (Laursen, 2017).  
 
Op gennem 00’erne fik evidensbegrebet betydning i den pædagogiske skole-
forskning (Hansen, 2007, s. 128). Forestillingen om at forskning i pædagogi-
ske praksisser skal bringe evidens for, hvad der virker bedst i undervisningen, 
står ifølge Biesta i dag stærkt i mange lande i verden (2010, s. 38). Bag denne 
tankefigur gemmer der sig en videnskabsteoretisk overbevisning om objekti-
visme og determinisme. Der kan i denne forståelse findes frem til situations-
uafhængige tiltag for at forbedre elevers læring, som kan multipliceres. Det er 
bemærkelsesværdigt, at Egelund og Qvortrup (2013) må ty til lægevidenska-
ben for at forklare, hvad bestræbelsen i forskningen går ud på. Der skal frem-
skaffes dokumentation for effekten af behandlingen eller i skolens tilfælde 
den pædagogiske indsats. Hansen kalder evidensbølgens pædagogiske stræben 
for ny-positivistisk pædagogik, mens Jens Rasmussen (2015) kalder den for en 
empirisk vending. Der kan være mange fordele ved evidens-søgende forsk-
ning om, hvad der fremmer elevers læring. Nu kan lærerne basere deres un-
dervisning på, hvad forskning har udråbt som evidens-baseret viden, i stedet 
for alene at basere den på egne antagelser. Som et eksempel på denne type 
viden, fremhæver Rasmussen, at ”elevaktiv undervisning under lærerkontrol 
har høj effekt på elevernes læringsudbytte, når den praktiseres i alle faser i et 
undervisningsforløb fra introduktion over bearbejdning til evaluering”, (2015, 
s. 38), og Rasmussen henviser til blandt andre Hattie og Helmke. Rammer 
Gruschas kritik af den selvindlysende evidensforskning og dens manglende 
præcision også dette citat? Den rammer ikke helt præcist. Der kan argumente-
res for vigtigheden af, at forskningen slår fast, at læreren ikke længere bør ha-
ve en tilbagetrukket rolle i undervisningen og kun være facilitator eller coach 
for eleverne. Det kan også være vigtig viden, at det afklares, at eleverne skal 
være aktive og ikke blot sidde modtagende. Kritikken om manglende præcisi-
on rammer dog delvist her, for hvad betyder det konkret, at læreren bør have 
kontrol. Med hvad og på hvilken måde skal hun have kontrol, kunne man 
spørge. Desuden er elevaktiv undervisning et begreb, der skal uddybes og 
forklares. Det er ifølge Gruschka problemet med evidensforskningen. Den 
opstiller enkle betragtninger, der viser sig ved eftersyn at være langt mere 
komplekse og uforklarede end det foregives. Rasmussen er da heller ikke for-
taler for en bevidstløs efterfølgelse af bestemte antagelser. Han skriver at 
”Forskningsbaseret viden får først betydning i praksis, når lærerne kender 
den, vurderer den og sætter den i relation til deres erfaringer med undervis-
ning i kontekstspecifikke situationer og forløb” (2015, s. 39). Der kan argu-
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menteres for, at forskning i skolens praksisser skal kunne informere lærernes 
arbejde, og jeg håber min egen forskning kan bidrage til denne information. 
På den anden side overser Rasmussen i sit forsvar for evidensbaseret under-
visning, at også ideologisk eller filosofisk begrundede forståelser af undervis-
ningen kan have betydning for lærernes kompetente håndteringer af under-
visningens aktiviteter, hvilket jeg vil præsentere og diskutere i analysekapitel 
10. Endvidere overser evidensforskningen, at ekstra-curriculære aktiviteter 
ofte er uplanlagte, situerede og kontekst-afhængige, og derfor svære at sætte 
på formel, og vigtige for at skabe sammenhæng i undervisningen. 

1.2 Inspirationen fra praksisteorien  

Jeg har i mit empiriske arbejde været interesseret i at opdage og forstå, hvor-
dan de nye lærere håndterer forskellige typer af opgaver i skolens praksisser. 
Hvad gjorde de og hvad sagde de, mens de arbejder som lærere, havde min 
opmærksomhed under observationerne. Jeg fulgte dem rundt på skolen og 
blev inviteret med i deres forskellige praksisser. Af analytiske hensyn har jeg i 
afhandlingen uddifferentieret forskellige praksisser, de deltager i. Jeg har der-
for haft brug for et velteoretiseret praksisbegreb for at kunne analysere de 
muligheder og betingelser for læring, de forskellige praksisser tilbyder. Meget 
læringsteori opererer med et underteoretiseret praksisbegreb (Hager, 2012, s. 
1f). Derfor har jeg antaget et praksisteoretisk perspektiv, der kunne bidrage 
med et velteoretiseret begreb om praksis. Jeg er inspireret af Theodore Schat-
zkis praksisteori og praksisbegreb.  
 
Mens jeg observerede, blev det klarere for mig, hvordan praksisteorien og det 
empiriske materiale kunne belyse hinanden. Under min indsamling af empiri-
en under mine observationer i skolen læste jeg et kursus på Aalborg Universi-
tet om praksisteori. Praksisteorien åbnede mit blik for at inkludere nogle fæ-
nomener i mine observationer, som jeg ellers ikke ville have været opmærk-
som på. Jeg har på grund af mit arbejde som læreruddanner i mange år været 
på forskellige skolebesøg, hvor jeg har observeret studerende undervise. Der 
har min opmærksomhed været på, hvad de sagde og gjorde, mens de undervi-
ste i et bestemt skolefag. Jeg havde en opmærksomhed på curriculære aktivi-
teter i undervisningen. Jeg har ikke tidligere været opmærksom på, hvordan 
de andre fænomener, som praksisteorien angiver spiller en rolle i praksis kun-
ne få betydning i en undervisningssituation. I mine observationer til afhand-
lingen fulgte jeg desuden de nye lærere rundt i hele deres daglige arbejde på 
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skolen. Jeg var både med på skolelederens kontor og i skolegården. Praksiste-
orien gav mig under observationerne begreber og opmærksomheder mod de 
mange forskellige dele af en lærers arbejde. Med praksisteorien blev jeg op-
mærksom på, at lærerarbejdet i høj grad er kropsligt medieret, og at materiali-
tet spiller en stor rolle for arbejdet som lærer. Det forekom mig, at empirien 
kaldte på praksisteorien og omvendt. Med det mener jeg, at praksisteoriens 
begreber skærpede forståelsen af det observerede, mens det observerede gav 
mening til begreberne, hvilket jeg udfolder yderligere i det metodologiske ka-
pitel 5.  

Praksisbegrebet som analytisk omdrejningspunkt  
For Schatzki opretholdes og understøttes enhver praksis gennem regler, mål, 
normativiteter, affektivitet og menneskers forståelser af, hvad praksissen går 
ud på. De nævnte fænomener viser sig i menneskets gøren og sigen (doings 
and sayings), som Schatzki sætter i centrum for undersøgelsen af en praksis. 
Det undrer mig, at Schatzki ikke eksplicit udpeger relations-forbindelse som 
en grundlæggende menneskelig aktivitet, som Kemmis et al gør. De tilføjer 
”relatings to Schatzkis’ sayings and doings”. (Kemmis et al, 2012, s. 35). Rela-
tionerne er dog implicit indeholdt i forestillingen om, at mennesker lever i so-
ciale praksisser hos Schatzki, men i lærerens praksisser, hvor relationer til 
mange forskellige andre spiller en væsentlig rolle, er det en fordel at trække 
relationsbegrebet frem på linje med gøren og sigen og gøre det eksplicit. Det 
betyder, at jeg undersøger, hvad de nye lærere gør, siger og hvordan de relate-
rer sig. En praksis hos Schatzki er åben og uden ender eller grænser. Med det-
te praksisbegreb som perspektiv kunne jeg få øje på, hvordan forskellige 
praksisser væver sig ind i hinanden, når de studerende arbejder som lærere. 
Hvor Schatzkis praksisbegreb giver værdifulde indsigter i, hvilke muligheder 
nye lærere tilbydes i praksis, og hvordan de forskellige praksisser væves ind i 
hinanden, så forklarer begrebet i mindre grad, hvordan de forskellige praksis-
ser hænger sammen. Det forklarer heller ikke, hvorfor nogle praksisser slår 
magtfuldt igennem i andre praksisser, mens andre ikke gør, som når skolere-
formen har en magtfuld indflydelse på nogle af de nye læreres praksisser. Der 
opereres ikke med, hvordan praksisser er forskellige i deres indflydelse på an-
dre praksisser. At det sker i en flad ontologi (Schatzki, 2016) forklarer ikke 
magtaspektet.  
 
Praksisteorien har heller ikke mange bud på den konkrete udformning af de 
regler, mål, normativiteter, affektiviteter og generelle forståelser, der kan være 
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på spil i de forskellige praksisser. Derfor har jeg i analysen arbejdet med teori 
på to planer. Mens praksisteorien anlægger et empirisk sensitivt perspektiv på 
praksissers rodede kompleksitet, er dens begreber ikke tilstrækkeligt sensitive 
overfor alle elementer i den enkelte konkrete sociale praksis. Derfor har jeg i 
analyserne af det empiriske materiale inddraget, hvad jeg kalder feltnær teori, 
der kunne bidrage med feltnære begreber og forståelser. Det betyder, at hvert 
analyseafsnit begynder med en kort og selektiv forskningspræsentation til det 
bestemte emne, jeg ønsker at analysere. Når jeg for eksempel analyserer klas-
seledelse, begynder jeg med en forskningspræsentation af udvalgt forskning i 
klasseledelse, som jeg ønsker at placere min analyse i forhold til. Min bevæ-
gelse mellem praksisteoriens ontologiske forståelse af den sociale virkelighed 
og den feltnære teori svarer til, hvad Nicolini (2009) kalder ”zooming in and 
zooming out”. Når der skal zoomes ind på de konkrete ekstra-curriculære ak-
tiviteter i de nye læreres praksisser indhenter jeg feltnær teori, som kan hjælpe 
til at forstå aktivitetens betydning. Jeg har ikke som Nicolini en ambition om 
at skulle harmonisere den feltnære teori med praksisteorien. Jeg har i stedet 
en ambition om en refleksiv dialog mellem dem.  

1.3 Problemformulering og forskningsspørgsmål  

Afhandlingen undersøger, hvordan og hvorfor de nye lærere håndterer for-
skellige ekstra-curriculære aktiviteter, som viser sig i det empiriske materiale. 
Der gemmer sig et dobbelt fokus på kompetencer som tilblivende i situerede 
situationer i formuleringen af det overordnede forskningsspørgsmål, som 
hænger sammen med projektets kompetenceforståelse og praksisbegrebet 
som analytisk omdrejningspunkt. Der er fokus på, at muligheder og betingel-
ser i de konkrete praksisser i skolen spiller en rolle for, hvordan de nye lærere 
kan blive kompetente lærere. Besvarelsen af underspørgsmålene skal tilsam-
men bidrage til en mere kompleks og mangefacetteret besvarelse af det over-
ordnede forskningsspørgsmål i problemformuleringen. 

Problemformulering 
Hvordan udvikler nye lærere fra den skolebaserede læreruddannelse kompe-
tencer til at håndtere ekstra-curriculære aktiviteter i lærerarbejdets praksisser? 
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Forskningsspørgsmål 
 
1. Hvordan kan begrebet om den kompetente lærer forstås?  
     
2. Hvordan håndterer de nye lærere lærerarbejdets ekstra-curriculære aktivite-
ter kompetent?  
 
3. Hvordan udvikler og lærer de nye lærere lærerkompetencer? 

1.4 Afhandlingens struktur 

Afhandlingen består af 12 kapitler. Kapitlerne 1-2 introducerer afhandlingen. 
I kapitel 1 introducerer og begrunder jeg mit problemfelt, og præsenterer det 
komptencebegreb, jeg udfolder i afhandlingen, og argumenterer for praksis-
begrebet som analytisk omdrejningspunkt. Kapitel 2 præsenterer og diskute-
rer baggrunden for dannelsen af den skolebaserede læreruddannelse. Det gi-
ver en indføring i tankerne, formålet og de organisatoriske rammer bag dan-
nelsen af den skolebaserede læreruddannelse.  
 
Kapitlerne 3-5 præsenterer afhandlingens teoretiske inspirationer. I kapitel 3 
præsenterer jeg afhandlingens ontologiske og epistemologiske udgangspunkt i 
praksisteori, og introducerer den læringsdiskussion, som danner baggrund for 
analysen i kapitel 10. Kapitel 4 præsenterer og diskuterer forskning om læ-
ringsoverførsel. Først diskuterer jeg med dansk og siden med international 
forskning om læringsoverførsel fra en kontekst til en anden. Kapitel 5 udvik-
ler afhandlingen analyseledende begreber, hvoraf nogle baserer sig på den 
præsenterede videnskabsteori, mens andre er empirisk baseret eller udviklet 
ud fra afhandlingens problemstilling.  
 
Kapitlerne 6-7 er reserveret metodologiske og metodiske overvejelser og dis-
kussioner. Kapitel 6 præsenterer mine overvejelser og refleksioner om de for-
skerroller og etiske problemstillinger, jeg oplevede under indsamlingen af det 
empiriske materiale. Kapitel 7 fremstiller og diskuterer de analysestrategiske 
overvejelser, som lagde grunden for analyserne i de følgende kapitler.  
 
Kapitel 8-10 danner afhandlingens analysedel. Kapitel 8 præsenterer, hvilke 
forestillinger, der kan analyseres frem i udvalgte politiske dokumenter, i ud-
valgt forskning og i de nye læreres udtalelser. Kapitel 9 analyserer, hvordan de 
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nye lærere håndterer ekstra-curriculære aktiviteter i og uden for klasserummet. 
I kapitel 10 undersøger jeg, hvordan de nye lærere udvikler kompetencer til at 
håndtere forskellige ekstra-curriculære aktiviteter i skolen.  
 
Kapitel 11 rummer afhandlingens konklusion, hvor jeg samler op på de teore-
tiske, metodologiske og analytiske resultater i afhandlingen og perspektiverer 
dem i forhold til læreruddannelsen.   
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2. Den skolebaserede lærerud-

dannelse 
Jeg vil i dette kapitel præsentere den skolebaserede læreruddannelse og de in-
stitutionelle og organisatoriske betingelser, den tilbød de nye lærere på ud-
dannelsen. Jeg vil først undersøge de rammer, mål og bestræbelser, som ud-
dannelsen baserede sig på, og derefter diskutere de samfundsmæssige ram-
mer, der danner baggrunden for oprettelsen af den skolebaserede 
læreruddannelse, herefter SBL. I dette kapitel vil jeg undersøge grunden til at 
uddannelsen til varetagelse af lærerarbejdet er blevet mere teoretisk funderet. 
Jeg begynder med en kort og selektiv historisk oversigt over, hvordan prak-
tikkens rolle har været i læreruddannelsen op gennem tiden fra den første læ-
reruddannelse blev lanceret i Danmark. Jeg orienterer mig i Karen B. Braads 
ph.d. afhandling fra 2008, hvor hun undersøger, hvordan praktikken er blevet 
(eller ikke er blevet) integreret i læreruddannelsen. Derudover støtter jeg mig 
til bogen ”- for at blive en god lærer. Seminarier i to århundreder” fra 2005 
redigeret af Nørr og Skovgaard-Petersen. Ud fra disse to sekundære kilder, 
som har undersøgt dokumenter og love omkring læreruddannelsen gennem 
tiden, vil jeg udkrystallisere de vigtige pointer for at forstå baggrunden for op-
rettelsen af en SBL. Desuden vil jeg undersøge, hvilke elementer forskning i 
den hollandske læreruddannelse, som var inspirationen til den danske skole-
baserede læreruddannelse, peger på som særlige for hollandsk skolebaseret 
læreruddannelse.  

2.1 Praktikkens rolle i læreruddannelsen, et kort 
historisk rids  

Allerede fra starten af læreruddannelsens institutionalisering og lovfæstning i 
1818 var der krav om deltagelse i skolens praksisser. Det blev anset for nød-
vendigt for en lærer at kunne begå sig i børneskolen efter tidens moralske an-
tagelser og politiske bestemmelser. Lærerne skulle være dydsmønstre og et 

https://www.google.dk/search?q=institutionelle&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjX3Lm2xZHYAhUMzKQKHaSRAxgQvwUIJCgA
https://www.google.dk/search?q=institutionelle&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjX3Lm2xZHYAhUMzKQKHaSRAxgQvwUIJCgA
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godt eksempel for eleverne. Der var fra starten knyttet en øvelsesskole til se-
minariet, hvor den duelige lærerstuderende kunne øve sig i at undervise, efter 
godkendelsen af hans forberedelse af en seminarieunderviser (Markussen, 
2005, s. 95). Lærerne skulle en gang om ugen redegøre for og evaluere deres 
undervisning i skolen i en protokol (Markussen, s. 82). Først fra 1838 beskri-
ves det skriftligt i seminariets didaktikbøger af G. P. Brammer, at både teore-
tisk viden og praktisk kunnen sammen med evnen til didaktisk at kunne be-
grunde sin undervisning er nødvendig for en lærer. Brammer stiller i sin lære-
bog spørgsmålet, hvordan der kan skabes sammenhæng mellem praktik og 
uddannelse, og hvilken sammenhæng der kan være. Han mener, at læreren må 
vækkes til selvstændig tænkning. Braad fremhæver, at de elementer Brammer 
fremhæver i sin didaktikbog fra 1838 i forskelligt omfang er blevet opfattet 
som væsentlige i læreruddannelsen op gennem tiden. (Braad, 2008, s. 84-85). 
Opsummerende skulle en lærer midt i 1800-tallet være et moralsk menneske 
og et godt forbillede, og han skulle have refleksionsevne, så han kunne for-
binde teoretisk viden med sit arbejde i skolen. Men stadigt problematiseres 
den komplekse hverdag i skolen ikke, og sammenhængen fra læreruddannel-
sen til skolen drejede sig om kendskab til metodik (Braad, 2008, s. 90).  
 
Først fra loven i 1894 blev der tale om at uddanne lærere til folkeskolen. Her 
blev det fastsat ved lov, at betingelse for fastansættelse i folkeskolen kræver 
en bestået læreruddannelse (Skovgaard-Petersen, s. 224). Med denne lov får 
praktikken lov at til spille en større rolle end hidtil. I loven vægtes de faglige 
kundskaber, men der kræves tillige praktisk deltagelse i en skole sammen med 
oplæring i en lærers arbejde. Det opøvedes i den til seminariet knyttede øvel-
sesskole (Braad, 2008, s. 109). I 1930 blev en ny lov for læreruddannelsen 
vedtaget, som fordelte det praktiske skolearbejde over de to sidste år. Der var 
to former for praktik. Der var fællespraktik og holdpraktik. I fællespraktikken 
overværede hele klassen samlet en lærer undervise en klasse med elever og 
hørte ham gøre rede for sine didaktiske valg. Holdpraktikken blev afholdt tre 
uger i starten af perioden, men blev efterhånden udvidet til i alt tre måneder, 
og det blev omdannet til praktik med selvstændigt arbejde uden vejledning 
(Braad, 2008, s. 113).  
 
Mens der ses denne styrkelse af deltagelse i skolens praksisser fra 1930, så ud-
skiller metodik sig som et selvstændigt fag fra faget pædagogik, som i stedet 
udbygges med en psykologisk del, hvilket kan have medvirket til at øge af-
standen mellem metodik og pædagogik (Braad, 2008, s. 114). Forud for loven 
i 1954 blev der udarbejdet en betænkning af seminariekommissionen, som var 
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nedsat i 1947. Udvalgets medlemmer havde foretaget rejser til Norge og Sve-
rige. Den norske læreruddannelse tilbyder på dette tidspunkt på grund af læ-
rermangel en læreruddannelse med et år på seminariet, to år på en skole og 
det afsluttende fjerde år på seminariet. Det imponerede udvalget, at de lærer-
studerende havde opnået stor modenhed, og at ordningen syntes at være en 
succes (Braad, 2008, s. 122). Det afstedkommer en anbefaling om en periode 
på tre måneders praktik med vejleder på en anden skole end øvelsesskolen. 
Loven af 1954 indfører det anbefalede praktikforløb på tre måneder, som 
blev kaldt praktikum. Det er en væsentlig pointe, når Braad (2008, s. 127) i sin 
ph.d. peger på styrkelsen af praktikken som et ikke uvæsentligt bidrag til ska-
belse af formel og institutionaliseret adskillelse mellem læring på to adskilte 
lokaliteter. Der syntes således indbygget en modsætning i den stadige styrkelse 
af praktik og metodik på den ene side og et pædagogik og psykologi fag på 
den anden.  
 
De tre måneders praktik bliver efter loven i 1966 til tre gange fire uger fordelt 
på hele uddannelsen og på en løbende timepraktik ved siden af. Samtidigt 
skærpedes diskussionen om den manglende sammenhæng mellem praktikken 
og undervisningen på seminariet (Braad, 2008, s. 191). I 1966 kom spørgsmå-
let om samspillet mellem uddannelse og lærerarbejde tydeligt frem på dagsor-
denen hos læreruddannelsespolitiske interessenter. Det er en vigtig pointe, 
når Braad (2008, s. 192) peger på, at et af problemerne med sammenhængen 
er kravet om, at den lærerstuderende skal kunne knytte teoretiske begreber til 
de udførte handlinger i skolen. Dermed anerkendes skolens egen og særlige 
viden og begreber om handlingerne ikke, og læreruddannelsens teori får desto 
større status. Den næste lov kommer i 1991, og den ændrer ikke praktikken. 
Allerede i 1997 kom der endnu en lov, som foreskrev flere undervisningsti-
mer til de lærerstuderende, centrale kundskabs -og færdighedsområder blev 
indført og fastsat, og der skete en styrkelse af eksamen. Dertil kom krav om 
en bacheloropgave med 1997-loven. Svaret på den manglende sammenhæng 
var altså på dette tidspunkt en styrkelse af uddannelsessiden og øget akademi-
sering af læreruddannelsen. 2006-loven skærpede akademiseringen og indfør-
te krav til forskningsbasering af læreruddannelsens undervisning.  
 
Braad peger altså på, at udgrænsningen af metodik fra pædagogik faget har 
virket modsat hensigten og bidraget til manglende sammenhæng mellem læ-
ring de to steder. Hun har vist, at en insisteren på, at uddannelsens teori er 
vigtigere end den teori, der findes i skolen har bidraget til manglende sam-
menhæng. Og sidst har min korte gennemgang peget på, at svaret på mang-



 22 

lende sammenhæng har været øget akademisering og krav om forskningsbase-
ring. Før jeg diskuterer, hvordan den SBL har forholdt sig til de tre punkter 
vil jeg vende mig mod det større billede. Jeg vil se på, hvordan tiltagene i læ-
reruddannelsens praktik er en del af en større udvikling eller sammenhæng. 

2.2 Uddannelsessociologisk baggrund for den 
skolebaserede læreruddannelse 
Efter fire års læreruddannelse har flere af de nye lærere, jeg har fulgt en opfat-
telse af, at de vigtigste elementer ved deres arbejde i skolen ikke kan læres på 
læreruddannelsen, som jeg vil vise i kapitel 8. Ligeledes peger undersøgelser 
(Haastrup et al, 2013) på, at mange studerende forlader læreruddannelsen, 
fordi de ikke oplever en klar sammenhæng mellem læring på uddannelsen og 
arbejdet i skolen. På trods af denne betænkelighed satses der i dag på uddan-
nelsesdelen som aldrig tidligere. Flere og flere tidligere uddannelsesfrie områ-
der bliver nu dækket af uddannelse. Desuden ses universitetsmodellen at bre-
de sig ud til andre uddannelser, herunder læreruddannelsen, så de i højere 
grad får akademisk tilsnit (Hansen, 2011, s. 57).  
 
Den SBL blev skabt for at imødegå forskellige udfordringer til læreruddannel-
sen. Den har som et grundlæggende princip, at uddannelsen skal skabe en 
dialektik mellem de lærerstuderendes læring på læreruddannelsen og deres ar-
bejde i skolen. Dette skulle ske gennem en større praksisrelatering af læringen 
på uddannelsen og en øget deltagelse i skolens praksisser. Det var et oprør 
mod den teoribasering, som er resultatet af akademisering og evidensforan-
kring, som de senere år har præget læreruddannelsens faglige curricula. Ikke 
sådan at forstå, at denne læreruddannelse skulle være mindre teoretisk funde-
ret, men teorien skulle kunne relateres til skolens praksis. Der skulle ikke være 
teori for sig og praksis for sig, nu skulle der være et samspil mellem de to. 
Den SBL skulle uddanne lærere med erfaringer fra konkrete læreropgaver på 
skolen (Schmidt & Helms, 2010). Den SBL kan forstås som et forsøg på at 
inkludere læring fra praksisser uden for uddannelsessystemet, nemlig fra det 
arbejde, som den studerende senere skulle virke i. Det kan på den anden side 
også anskues som et forsøg på at uddannelsespræge de nye læreres deltagelse i 
skolens praksisser. Begge forståelser har pointer til at definere det særlige ved 
den SBL. For det første opgives den curriculære teoris positive selvfølgelig-
hed. Nu skulle den praksisrelateres. For det andet var det fra starten indtænkt, 
at de studerendes praksisoplevelser skulle integreres i læreruddannelsens un-
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dervisning. På den ene side praksisrelaterer den SBL undervisningen på læ-
reruddannelsen, og på den anden side uddannelsesrelaterer den deltagelsen i 
skolens praksisser. 

Stadigt mere uddannelse 
Der er flere grunde til at uddannelsesmængden og antal uddannede forøges. 
For det første er uddannelsesniveauet i Danmark steget, og det gælder for alle 
længder og typer af uddannelser (Jacobsen, 2004). Der har gennem flere år 
været politisk bevågenhed overfor, at flere skal uddannes. For det andet er 
uddannelsessystemet vokset i størrelse, og mange uddannelser er udbygget 
med forskellige tiltag. For læreruddannelsens vedkommende er den blevet en 
professionsbacheloruddannelse fra 2006. For det tredje har der været stadigt 
stigende uddannelseskrav fra arbejdsmarkedet. Arbejde som tidligere krævede 
mindre uddannelse, kræver nu mere. For det fjerde tager stadigt flere stude-
rende mere uddannelse, og nogle tager to uddannelser på samme niveau, som 
når en pædagog tager en læreruddannelse. Og for det femte udbygger mange 
mennesker deres uddannelsesniveau. Dette gælder for de fleste af de nye lære-
re, som jeg har fulgt. Flere af dem har en anden uddannelse i forvejen og 
bygger nu en læreruddannelse ovenpå eller ved siden af (Hansen, 2011, s. 38). 
At det forholder sig som optegnet forklarer dog ikke, hvorfor det er sket.  
 
Hansens pointe er, at uddannelsessystemet har mange andre funktioner end 
at kvalificere til arbejdsmarkedet (Hansen, 2011, s. 80). Uddannelsessystemet 
spiller en vigtig samfundsmæssig rolle, som kan anskues fra flere vinkler. Fra 
en vinkel skaber uddannelsessystemet mere lighed mellem mennesker i et 
samfund. Når flere får mere uddannelse stiger deres indtægt og dermed deres 
muligheder. Ud over den personlige vinding ved en uddannelse, så betyder en 
bedre uddannet befolkning økonomisk vækst til samfundet. Det er let at få 
øje på fordelene ved mere uddannelse, og jeg gør mig selv skyldig i at fortælle 
mine børn, at de skal få sig en uddannelse. Der er en positiv diskurs omkring 
menneskers uddannelsesbestræbelser i det danske samfund. Men i en mere 
kritisk vinkel bidrager uddannelsen også til at reproducere og cementere ulig-
hed. Dette gælder allerede fra børnehaven og folkeskolen, hvor barnet positi-
oneres, kategoriseres og civiliseres efter bestemte gældende normativiteter. 
Børnehave og skole kan anskues som fejrende middelklassens kulturelle kapi-
tal, som eleverne har med hjemmefra, som Gilliam og Gulløv gør opmærk-
som på (Gilliam & Gulløv, 2012). Dette giver disse elever bedre karakterer og 
bedre muligheder for videre uddannelse. Dermed befæster uddannelsessyste-
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met de i forvejen privilegeredes privilegier og genskaber og legitimerer den 
hierarkiske sociale orden (Hansen, s. 84).  

2.3 Dannelsen af den skolebaserede lærerud-
dannelse  

Det kommende afsnit handler om selve den SBL. Jeg vil redegøre for, hvilke 
institutionelle rammer, der blev oprettet, og hvilke betingelser, det skabte for 
læring og kompetenceudvikling for de nye lærere. Den SBL blev initieret for 
at skabe en større grad af sammenhæng mellem de studerendes uddannelse og 
arbejde. I modsætning til den ordinære læreruddannelse, hvor de studerende 
deltog i praktik efter et bestemt stykke tid på læreruddannelsen og sammen 
med andre studerende, skulle den studerende på den SBL deltage i uddannel-
se og arbejde på samme tid og sammen med en praktiklærer. De studerende 
skulle ansættes i en skole i en tredjedel lærerstilling og på samme tid studere 
læreruddannelsens fag. Det medførte en særlig skemastruktur for de skoleba-
serede studerende, som gav den studerende to dage til deltagelse i skolens 
praksisser om ugen, en dag til deltagelse i læreruddannelsens praksisser og to 
dag til forberedelse til læreruddannelsen. Det første år deltog alle de stude-
rende på holdet i to fælles fag. Derud over samt senere i deres studie deltog 
de i et selvvalgt linjefag. Hver uge opholdt de sig fysisk både i skolen og på 
læreruddannelsen. Dette blev bibeholdt under hele den studerendes uddan-
nelse, selv om fagdeltagelsen skiftede.  
 
Den skolebaserede læreruddannelse blev skabt efter en beslutning fra ledel-
sen. Den daværende ledelse var blevet inspireret af den hollandske tilgang til 
læreruddannelse under et EU finansieret samarbejde med den hollandske læ-
reruddannelse (Schmidt & Helms, 2010, s. 7). Det blev baggrunden for, at der 
blev udpeget en projektleder for udarbejdelsen af en dansk skolebaseret læ-
reruddannelse. Projektlederen samlede et hold undervisere omkring sig til at 
udfærdige en plan for implementering af en SBL. Jeg deltog på det hold, og 
har derfor en (konstrueret) erindring om processen. Derudover foretog jeg i 
2011 et interview med undervisere på læreruddannelsen i forbindelse med en 
mindre intern evaluering af arbejdet omkring årgang 2010. Her interviewer 
jeg fire centrale undervisere fra læreruddannelsen, og interviewet afspejler de-
res forståelse af den SBL i starten af årgang 2011. Uddannelsen er blevet eva-
lueret to gange af forskere fra Roskilde Universitet, hvilket har resulteret i to 
evalueringsrapporter. Begge rapporter gælder evaluering af det første hold på 
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den SBL, årgang 2009 og bygger på fokusgruppe interviews og semi-
strukturerede interviews. Den første rapport af Schmidt og Helms blev ud-
færdiget det første år, mens den anden rapport af Hersom evaluerede de stu-
derendes fjerde og sidste år på uddannelsen. På baggrund af de ovennævnte 
skriftlige evalueringsrapporter og mit eget interview vil jeg i dette afsnit præ-
sentere de institutionelle rammer og betingelser omkring uddannelsen.  

Organisatoriske rammer for den skolebaserede læreruddan-
nelse 
Mens læreruddannelsens undervisere spillede en vigtig rolle i dannelsen af 
uddannelsens struktur, så var samarbejdet med centrale personer i kommu-
nerne essentielt for oprettelsen af hold på uddannelsen. Samarbejdet gjaldt to 
kommuner. De studerende skulle dels ansættes på en skole i en af kommu-
nerne i en uddannelsesstilling og dels opfylde læreruddannelsens optagelses-
krav. De studerende blev overenskomstansat, hvilket blev afklaret med den 
lokale gren af lærernes fagforening. De blev ansat på skolen til at varetage læ-
reropgaver, og samtidig var de under uddannelse. Det gav skoleledelsen mu-
ligheder for forskellige tolkninger af arbejdsindholdet for de studerende det 
første år af den SBL. Nogle studerende blev tildelt flere arbejdstimer end an-
dre, og nogle fik flere selvstændige opgaver end andre. Det uddannelsesmæs-
sige islæt i stillingen betød, at den studerende blev tildelt en praktiklærer. 
Schmidt og Helms (2010, s. 84) beskriver, hvordan valget af praktiklærere til 
de studerende i starten af uddannelsens levetid så ”noget kaotisk eller nærme-
re tilfældig ud”. Desuden blev der udpeget mentorer i begge kommuner. Pro-
cesserne med udpegning af praktiklærere var mere formaliseret det andet år 
på uddannelsen. Det første år var præget af organisatoriske udfordringer, især 
i samarbejdet mellem kommune, skole og læreruddannelse. Schmidt og 
Helms peger på, hvordan der var ”uklarheder, eksempelvis i forhold til hvem 
der egentligt var de ansvarlige skoleledere på skoler, som opererer med afde-
lingsledere og områdeledere. Ligesom det heller ikke altid var helt klart for 
den studerende, om den lærer, de fulgte i hverdagen, rent faktisk også var de-
res praktiklærer” (2010, s.13). Det andet år var defineringen af opgaver mere 
tydelig, og der var ikke på samme måde, hvad Schmidt og Helms kalder ”løse 
ender”. Dette var blandt andet på grund af Schmidt og Helms evaluering, 
som pegede på svagheder, der løbende kunne ændres (Hald, 2012). Det var 
medvirkende til det beskrevne kaos, at en ny samarbejdspraksis skulle opbyg-
ges, hvilket viste sig at tage noget tid. Der var mange personer involveret, 
som skulle finde fælles normativiteter, regler, mål og forståelser af, hvordan 
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samarbejdspraksissen skulle være. På ledelsesniveau havde skolechefer i 
kommunerne og skoledere på skolerne de samme intentioner og mål for ud-
dannelsen som ledelsen i UC (Helms & Schmidt, 2010). Det betyder imidler-
tid ikke, at alle involverede i implementeringen havde samme forståelse. Flere 
af de involverede praktiklærere oplevede usikkerhed omkring, hvilke rammer 
og strukturer, der gjaldt for uddannelsen og deres rolle i den. Men der var en 
rettesnor, eller en bestemt generel forståelse af uddannelsen, som blev givet af 
ledelsen på uddannelsen og skolerne, som blev bestemmende for, hvad sam-
arbejdet skulle dreje sig om.  
 
Hvordan det skulle implementeres i fagene på læreruddannelsen blev i første 
omgang op til underviserholdet på læreruddannelsen. Senere skulle planerne 
formidles til de andre undervisere på læreruddannelsen og til praktiklærerne 
på skolerne. Det andet år af uddannelsens levetid havde mange deltagere fået 
erfaringer med uddannelsen, hvilket spillede ind på varetagelsen af arbejdsop-
gaverne på den SBL det andet år. De mere eller mindre kaotiske rammer om-
kring uddannelsen det første år skabte dog forskellige forløb for de studeren-
de (Hersom, 2014, s. 12). For årgang 2010 var rammerne langt mere tydelige, 
selv om de studerende stadigt havde forskelle betingelser for deltagelse i ud-
dannelsen (Hald, 2012). Det var vanskeligt at undgå, da betingelserne og mu-
lighederne på skolerne, hvor de nye lærere blev ansat var forskellige. Deres 
forløb indeholder mange forskellige men også en del fælles elementer, hvilket 
jeg vil præsentere i afhandlingens analyse.  

2.4 Hollandsk forskning i skolebaserede lærer-
uddannelser 

Den SBL har siden sin initiering i 2009 været unik for Danmark. Der var på 
det tidspunkt ingen andre læreruddannelser, der tilbød samme model. Siden 
2016 udbydes der dog en lignede læreruddannelsen på University College Lil-
lebælt, hvor de lærerstuderende arbejder i en fjerdedel stilling med løn i en 
skole under deres uddannelse. Denne uddannelse er endnu ikke blevet evalue-
ret. I 2009 blev der oprettet et såkaldt tranee-forløb for lærerstuderende på 
fjerde årgang på UCC, hvor de lærerstuderende arbejdede på en skole i en 
kommune otte timer om ugen. Denne uddannelse fik tilknyttet følgeforskning 
(Elle & Gulløv, 2010). Fra rapporten vil jeg fremhæve en pointe, som har 
med min problemstilling at gøre. Rapporten peger på, at undervisningen på 
læreruddannelsen ikke samlede op på de erfaringer, de lærerstuderende havde 
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opnået, og det var derfor op til dem selv at knytte sammenhængen med deres 
deltagelse i de fleste fag i læreruddannelsen. Det har vist sig lettere for delta-
gerne på den SBL at sætte deres erfaringer fra skolens praksisser i spil, for 
underviserne på læreruddannelsen har kendt til uddannelsen og været op-
mærksomme på de særlige studerende fra den SBL. En ny lærer fra det første 
hold på den SBL siger ”Vi har brugt vores daglige praksis rigtigt meget i un-
dervisningen på seminariet” (Hersom, 2010, s. 19). På samme måde vil jeg i 
kapitel 10 præsentere de nye læreres bestræbelser på at anvende deres erfarin-
ger i undervisningen.  
  
Der eksperimenteres med læreruddannelsen i Holland, og der er siden 2009 
en tendens hen imod en skolebaseret læreruddannelse på mange uddannelses-
steder. Dog er det ofte på fjerde år eller i en post-uddannelsesstilling, at læ-
rerne ansættes i skolen med løn (Buitink, 2009, s. 118). Der er en udvidet del-
tagelse i skolens praksisser på alle år i læreruddannelsen i de skolebaserede 
læreruddannelser. Brouwer og Korthagens forskning fra 2005 er et longitudi-
nalt studie af et omfattende og stort datamateriale om hollandske lærerstude-
rendes udvikling af lærerkompetencer. De har ved hjælp af prædefinerede ka-
tegorier undersøgt, hvilken type lærerkompetencer, de studerende udvikler i 
den skolebaserede hollandske læreruddannelse. De har fulgt studerende, som 
skiftevis tilbringer tid på læreruddannelsen og i skolen i en bestemt cyklus. 
Først forbereder de undervisning på læreruddannelsen, hvorefter de undervi-
ser i skolen for til sidst at evaluere denne undervisning på læreruddannelsen. 
De følger denne cyklus flere gange i løbet af året i grupper på tre studerende. 
Gruppen tilknyttes en underviser fra læreruddannelsen og en praktiklærer i 
skolen. Brouwer og Korthagens studie benytter sig af både kvalitative og 
kvantitative metoder til opdagelsen af lærerkompetenceudvikling. De under-
søger i studiet to temaer. Det første tema er, hvilken rolle curriculære teorier 
fra læreruddannelsen spiller i de studerendes arbejde i skolen, mens det andet 
tema er, hvilken rolle socialiseringsprocesser i skolen spiller i udviklingen af 
de studerendes lærerkompetencer. De efterforsker, hvorvidt læringen i den 
skolebaserede version af læreruddannelsen bliver socialisering. Der er en cen-
tral undren i studiet, om de lærerstuderende antager bestemte forståelser af 
skolen praksisser i stedet for at udvikle sig til selvstændigt tænkende lærere. 
De undersøger ikke, om der kunne være tale om socialisering til bestemte for-
ståelser i læreruddannelsens praksisser eller hvordan teoretisk baseret læring 
fra skolerne viser sig. Deres konklusioner er komplekse. De to forskere kon-
kluderer, at teorien fra læreruddannelsen spiller en rolle, men en langt mindre 
rolle end erfaringerne fra skolens praksisser i udvikling af lærerkompetencer. 
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Dette gælder især det første år som nyuddannet. Her var lærerne mere opta-
get af lærercentrerede metoder end elevcentrede, og de var mere skeptiske 
over for undervisningen på læreruddannelsen. Dette ændrede sig dog efter det 
første år. Læring fra læreruddannelsen oplevedes efter det første år, som mere 
relevant. Derfor bliver den endelige konklusion, at de lærerstuderende træk-
ker på meget læring fra læreruddannelsens undervisning, når det første år med 
bekymringer for egen optræden mindskes. Dette studie viser, hvorfor et lon-
gitudinalt studie kan præsentere andre resultater end studier af kortere varig-
hed. Hvis de nye lærere først begynder at anvende deres erfaringer fra lærer-
uddannelsen, når de synes, de har styr på, hvordan de vil være lærere, så synes 
det vigtigt at følge nye lærere gennem længere tid. Problemet ved deres studie 
er deres fastlæggelse af hvilke lærerkompetencer, der betegner en kompetent 
lærer. Deres kompetence-kategorier er afstedkommet ved at spørge undervi-
serne i læreruddannelsen, om hvilke lærerkompetencer, de underviser til og 
ikke ved at spørge lærerne selv. På trods af, at de skriver, at kompetenceud-
vikling er en kompleks proces, så har de en reduktionistisk og statisk tilgang 
til bestemmelsen af, om en lærerstuderende optræder kompetent.  
 
Ten Dam og Bloms forskning fra 2006 er et andet stort studie af den skole-
baserede hollandske læreruddannelse. De to forskere vil undersøge, på hvil-
ken måde den hollandske skolebaserede læreruddannelse giver mulighed for 
udvikling af en personlig, professionel identitet som lærer. Det er deres be-
kymring og derfor deres fokus, om det lykkedes de studerende at udvikle 
selvstændig mening med lærerarbejdet eller om de kritikløst overtager praktik-
lærerens forståelser og normativiteter. Bliver der tid og plads til udvikling af 
den studerendes stillingtagen gennem kritisk dialog og refleksion, når en del 
af ansvaret for undervisningen lægges over på skolerne, spørges der i studiet. 
De synes således at antage, at der ikke finder kritisk dialog og refleksion sted 
på skolerne. Deres datamateriale er blandet. Der er semi-strukturerede spør-
geskemaer, rapporter fra de studerende om deres læring gennem året, og et 
gruppeinterview. Deres argumenter er, at det ikke altid lykkedes at skabe be-
tingelser for udvikling af en personlig professionsidentitet. Mange af de mø-
der, de studerende holder med praktiklærerne drejer sig om praktiske eller or-
ganisatoriske emner. Derfor er det ifølge Ten Dam og Blom (2006) nødven-
digt med samarbejde mellem underviserne fra læreruddannelsen og 
praktiklærerne. Resultatet af deres undersøgelse er, at deltagelse i skolens 
praksisser kan føre til læring, men hvis læringen alene bliver at kunne deltage, 
så kan det blive socialisering i stedet for læring. At blive lærer betyder at kun-
ne reflektere kritisk over sin deltagelse og deltage kritisk, mener de to forske-
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re. Studiet kan kritiseres for at undgå at analysere, hvilket bidrag læreruddan-
nelsen yder til, at den studerende deltager kritisk. Desuden kan de kritiseres 
for ikke at have blik for den socialisering, der kan ske i læreruddannelsens 
praksisser. Sidst kan de kritiseres for ikke at diskutere, hvornår socialisering 
også er læring.  Brouwer og Korthagen (2005) peger i deres studie på, at alt 
for megen forskning i den hollandske skolebaserede læreruddannelse er ud-
ført af undervisere fra læreruddannelsen, som gør sig skyldige i blindhed over 
for læreruddannelsens manglende praksisrelevant teori. Dette kan hævdes at 
være tilfældet med Ten Dam og Bloms studie (2006). De får ikke diskuteret 
kritisk, hvorvidt den undervisning, der foregår på læreruddannelsen er til-
strækkelig sensitiv over for skolens praksisser. De tager for givet, at lærerud-
dannelsens undervisning bidrager til udviklingen af identitet som lærer. 

2.5 Mål for læring i den skolebaserede lærerud-
dannelse 

Den SBL blev dannet efter refleksioner blandt underviserne om, hvordan den 
kunne blive anderledes end den ordinære læreruddannelse. Inden implemen-
teringen blev det diskuteret, hvad uddannelsen skulle kvalificere til. Resultatet 
af drøftelsen blev en række på 6 principper for den SBL’s udformning, som 
er: 
 

1. Dialektisk samspil mellem teori og praksis 
2. Refleksion og metarefleksion 
3. Tid til fordybelse som forudsætning for ideudvikling og innovation 
4. Uddannelse til det senmoderne samfund 
5. Overskridende læring 
6. Den studerendes undersøgende tilgang prioriteres 

 
Princip 1 om det dialektiske samspil var det vigtigste punkt, som de følgende 
principper skulle bidrage yderligere til. Der var en forståelse i undervisergrup-
pen om, at mange studerende frafaldt uddannelsen på grund af et manglende 
dialektisk samspil. Der var netop udkommet en rapport fra undervisningsmi-
nisteriet om frafald på blandt andet læreruddannelsen, som skabte bekymring 
forud for dannelsen af den SBL. Denne uddannelse skulle skabe en anden 
måde at arbejde med sammenhæng mellem teori og praksis. Princip 2 var et 
fokus på refleksion og refleksion på metaniveau, som underviserne anså for 
en vigtig metode til at skabe sammenhæng. Det var meningen at både fagene i 
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uddannelsen og vejledningen på skolerne skulle afstedkomme refleksion på 
flere niveauer. Princip 3 bygger på Thomas Ziehes ideer om progression og 
regression. I progressionen kan der læres nyt og i regressionen kan det lærte 
bundfælde sig. Den SBL skulle skabe en dialektik mellem de to. Princip 4 var 
en opmærksomhed mod det samfund, som de lærerstuderende og deres ele-
ver lever i. Dette princip tolkes som en bevægelse fra en behavioristisk inspi-
reret pædagogisk metode, som uddannede til industrisamfundet til en indivi-
duel behandling af hver enkelt af de lærerstuderende i det senmoderne sam-
fund med individuelle læringsmål og uddannelsesplan. Princip 5 drejer sig om 
overskridende læring, som sigter til Jack Mezirows begreb om transformativ 
læring. Uddannelsen skulle tilstræbe, at de studerende kunne blive kritisk re-
fleksive overfor egne og andres antagelser om skolen. Princip 6 gælder igen 
refleksion i en undersøgende optik. Opsummerende kan det bemærkes, at der 
i principperne for uddannelsen er indbygget en stærk forståelse af, at der skal 
refleksion til, hvis der skal skabes en sammenhæng mellem teori og praksis. 
Det er ikke noget nyt, og Donald Schön (2001) og hans begreber om refleksi-
on-i-handling og refleksion-over-handling var en inspiration. Det særligt nye 
omkring initieringen af den SBL var, at principperne kom før organiseringen. 
Det lykkedes at sætte normativiteter og en generel forståelse op blandt under-
viserne for, hvordan de nye praksisser omkring den SBL skulle være, og først 
derefter blev der skabt betingelser for princippernes institutionalisering.           
     
Principperne blev institutionaliseret dels gennem organiseringen af den SBL 
med en fast dag på læreruddannelsen det første år, hvor de studerende skulle 
læse to fag og dels gennem arbejdet med det curriculære indhold i de enkelte 
fag. Samme struktur med fast fælles ugedag på læreruddannelsen blev efter-
stræbt på anden årgang, og til dels på tredje årgang. Linjefagsundervisningen 
blev dog udbudt på to dage. På tredje og fjerde årgang har de studerende del-
taget på den ordinære uddannelses linjefagshold og bachelorforløb. 2017 er 
fagene opdelt i moduler, hvilket gør mulighederne for deltagelse i den SBL 
anderledes. Men i 2010 hvor de nye lærere jeg følger, begynder deres lærerud-
dannelse, har de fulgt ovennævnte struktur. Mens de har fulgt denne struktur 
med en til to dage på læreruddannelsen, har de varetaget deres arbejde på sko-
lerne. Det viste sig at være vanskeligt at fastholde dagen til fordybelse og stu-
dier, for arbejdet i skolen var både krævende og fristende (Helms & Schmidt, 
2010).  
 
En central bestræbelse på at skabe det dialektiske samspil mellem fagene på 
læreruddannelsen, og undervisningen i skolen blev skolebesøget. Det særlige 
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ved skolebesøget var vejledningens curriculære aspekt. Den curriculært base-
rede vejledning foregik på skolerne under skolebesøg. Der var tre personer til 
stede i vejledningen på skolebesøget. Underviserne i de fag, de studerende læ-
ste ved læreruddannelsen, de studerende og deres praktiklærer. Praktiklærer 
og underviser deltog ud fra hver deres faglige udgangspunkt og vejledte sam-
men den studerende. Hele uddannelsen igennem har der været et fast element 
af skolebesøg fra flere undervisere fra læreruddannelsen. Hver studerende fik 
et til to skolebesøg af hver underviser per år, hvor den studerendes varetagel-
se af skolens praksisser var i centrum. På skolebesøget hilste underviseren på 
skoleledelsen og udvekslede synspunkter. Selv var jeg på en del skolebesøg på 
forskellige skoler over to år, hvor jeg underviste de studerende i et fag på før-
ste årgang. Jeg har samtalt med mange lærere og skoleledere, hvilket gav mig 
personlige relationer til nogle lærere og skoleledere. Det viste sig, da jeg skulle 
observere de nye læreres undervisning, at relationerne fra mine skolebesøg 
gjorde det lettere at få adgang til og begå sig i skolen. Dette krævede en re-
fleksiv deltagelse, som jeg behandler i kapitel 4.  

2.6 Dannelsen af nye praksisser i den skolebase-
rede læreruddannelse 

Den SBL blev besluttet af ledelsen på UC. Ledelsen og projektleder på UC, 
skolechefer og skoleledere i kommunerne blev enige om målsætninger, gene-
relle forståelser og fordele ved den SBL. Det var en magtfuld praksis, der blev 
dannet. Den fastlagde regler, mål og normativiteter for uddannelsen, som 
skulle forplante sig i de kommende samarbejder mellem deltagerne i uddan-
nelsen. Det var en proces, der blev startet af ledelsen og selv om det var mu-
lig at argumentere imod, blev processen ikke sat i stå. Andet trin var dannel-
sen af en samarbejdsgruppe af undervisere, der kunne omformulere forståel-
sen af studieordningen, så den blev skolebaseret. De involverede undervisere 
modtog initiativet og indviede i deltagelse af udførelsen. Det var muligt at 
undslå sig, og der blev udskiftet på enkelte pladser i samarbejdsgruppen un-
dervejs. Samtidigt skulle skoleledelsen udpege praktiklærere, der skulle deltage 
i uddannelsen af den studerende. Uddannelsen betød, at UC’et slap dele af sit 
privilegium som læreruddannelse. UC’et var stadigt ansvarlig for eksamen, 
men undervisningen blev uddelegeret til skolerne. Det krævede samarbejde 
mellem de forskellige deltagere i uddannelsen af den studerende at nå frem til 
fælles forståelse af uddannelsens formål. Der skulle dannes nye praksisser 
med fælles regler, normativiteter, mål og bestræbelser. Foruden skolebesøget, 
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hvor praktiklærer og underviser fra læreruddannelsen mødtes, var der det før-
ste år to til tre store møder på læreruddannelsen, hvor praktiklærerne var ind-
budte, som underviserne havde planlagt og styrede. De nye praksisser skabte 
efterhånden en række personlige relationer, som undervejs i implementerin-
gen og tiden derefter kunne lette samarbejdet. Hersom citerer en skolechef 
for at sige ”Det er en fordel vi kender hinanden. Nu ringer vi f.eks. til hinan-
den, hvis der er noget med et praktiksted eller noget” (2014, s. 25).  
       
Den SBL blev dannet på baggrund af evalueringer af manglende sammen-
hæng mellem læreruddannelse og arbejdet i skolen. Det var en bekymring, 
som blev delt af alle deltagerne i den SBL. Det kan være grunden til den 
umiddelbare overtagelse og accept af normativiteter fra ledelsen af uddannel-
sen. Men der medfulgte også ressourcer. Praktiklærerne fik timer for deres 
deltagelse, og underviserne på læreruddannelsen fik tildelt timer for deres del-
tagelse. Der var en del ekstraarbejde forbundet med at etablere de nye samar-
bejdspraksisser, og de tidsmæssige ressourcer var en vigtig forudsætning for at 
det lykkedes. Da praksisserne var etablerede, var det ikke længere nødvendigt 
med ressourcerne, for andre fordele var tydelige for de fleste.  

2.7 Afrunding 

Det særlige for de skolebaserede læreruddannelser er samtidigheden. Det gæl-
der alle de forskellige skolebaserede tiltag, jeg har undersøgt i kapitlet. I 
UCC’s trainee-ordning og i den hollandske SBL pendler de lærerstuderende 
frem og tilbage mellem skole og læreruddannelsen inden for kort tid. Hvor 
den daglige undervisning i UCC’s ordning ikke formåede at inkludere de stu-
derendes erfaringer fra skolens praksisser, er det selve formålet for den hol-
landske SBL, at der skal knyttes sammenhæng til skolens praksisser. På den 
SBL var der fra starten en ambition om sammenhæng mellem læreruddannel-
sens fag og undervisningen i skolen. At det ikke altid, men nogle gange, lyk-
kedes fagene i læreruddannelsen at skabe denne sammenhæng, vil jeg redegø-
re for i kapitel 10.  
 
Den SBL medførte nye praksisser på læreruddannelsen og på de involverede 
skoler. For at etablere nye samarbejdspraksisser er det vigtigt med ressourcer 
til deltagerne, så det ikke blot bliver ekstra arbejde i et travlt arbejdsliv. Hvis 
nye praksisser skal dannes på baggrund af ledelsesbeslutninger, skal de give 
mening for de involverede. Der skal oprettes en institutionel forankring og 
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udarbejdes en organisering, som kan støtte samarbejdet. Der manglede i den 
SBL i starten en form for formalisering af samarbejdet, som efterhånden blev 
skabt. Formaliseringen var i starten afløst af personlige relationer deltagerne 
imellem. De nye praksisser skabte en række personlige relationer, som under-
vejs i implementeringen og med tiden både kunne lette og berige samarbejdet. 
 
De nye praksisser rummede desuden muligheder for læring for praktiklærere 
og underviserne ved læreruddannelsen. Schmidt og Helms (2010, s. 91) peger 
på, at de praktiklærere, der deltager, oplever at de bliver dygtigere og udvikler 
sig som lærere gennem de studerendes spørgsmål. På samme måde udvikler 
de involverede undervisere fra læreruddannelsen nye forståelser af skolens 
praksisser (Hald, 2010). Løbende i analysen og især i kapitel 10 vil jeg diskute-
re, hvorvidt de deltagende nye lærere er blevet dygtigere og mere kompetente 
af at deltage i den SBL.  
 
Den SBL blev dannet som et svar på to centrale udfordringer. Den første var 
den oplevede adskillelse mellem læring på læreruddannelsen og læring i sko-
len, som lærerstuderende i undersøgelser gav udtryk for. Uddannelsen udfor-
drede denne teori-praksis diskussion. Først fik de studerende erfaringer fra 
skolens praksis, og derefter blev de behandlet og perspektiveret i den teoreti-
ske undervisning på læreruddannelsen. Teori-praksis problemet blev erstattet 
af en løbende dialektik mellem teori og praksis og af en større praksisbasering 
af undervisningen på læreruddannelsen i nogle faglige praksisser. Den SBL 
vendte om på teori-praksis bevægelsen og tilbød en praksis-teori bevægelse. 
Braad (2008) peger i sin ph.d. afhandling på flere tiltag, der har bidraget til 
formel og institutionaliseret adskillelse mellem læring på de to lokaliteter. Dels 
er der tale om udskillelsen af metodik fra det pædagogiske fag. Dels kommer 
der krav om, at teoretiske begreber skal knyttes til handlinger i skolen. Dette 
giver teorien fra læreruddannelsen særstatus og underkender, at der kan findes 
teoretiske begreber i skolen. Dels peger hun på, at styrkelsen af praktikken 
kan have bidraget til oplevelsen af adskillelse mellem handlinger og teori på 
de to lokaliteter. Kan det samme antages om den SBL, som på mange måder 
styrker den praktiske del af uddannelsen? På det første år af den SBL opleve-
de flere af de studerende ifølge Schmidt og Helms (2010, s. 68-72), at de 
manglede, hvad de kalder redskaber. Dels fordi fagene på læreruddannelsen 
ikke introducerede den metodik, de savnede, og dels fordi de ikke havde væ-
ret på læreruddannelsen, inden de begyndte på skolen. De havde ingen curri-
culært faglige redskaber i begyndelsen.  
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Den anden udforing den SBL blev dannet for at imødegå var den stadige ud-
dannelsesgørelse. I stedet for at samle mere uddannelse på læreruddannelsen 
uddelegerede den SBL en del af uddannelsen til skolerne. I stedet for under-
visning på læreruddannelsen omdannedes noget af undervisningen til vejled-
ning på skolerne sammen med praktiklæreren. Det bød på forskellige udfor-
dringer at få denne del organiseret peger Schmidt og Helms på. Der var usik-
kerheder hos de studerende om, hvem der var deres praktiklærer, og 
usikkerhed hos praktiklærerne om deres opgaver. En praktiklærer hos 
Schmidt og Helms udtrykker de løse ender i starten. Hun siger (2008, s. 85) 
”Jeg vil sige, jeg synes, det har været spændende, men kommunikationen frem 
og tilbage, seminariet og skole og ledelse og det hele, det har været sådan lidt, 
man kan godt mærke, det er nyt. Ja, det kan man altså”. Praktiklærerne er gla-
de for at være en del af den SBL, konkluderer Schmidt og Helms (2008, s. 
98), men vejen til at blive praktiklærer har været præget af tilfældighed. Det 
andet år var udpegningen af praktiklærere i højere grad formaliseret. På fjerde 
år, hvor jeg besøger de nye lærere første gang har praktiklæreren skiftet rolle 
til kollega og sparringspartner.  
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3. Videnskabsteori 
Jeg ønsker i denne afhandling at undersøge og forstå, hvordan nye lærere fra 
den SBL udvikler kompetencer til at håndtere ekstra-curriculære aktiviteter i 
lærerarbejdets praksisser. For at undersøge dette antager jeg en videnskabste-
oretisk tilgang, der anser tanker, følelser, handlinger, læring og udvikling som 
sammenvævet med deltagelse i forskellige praksisser. Min videnskabsteoreti-
ske antagelse er opstået gennem mit arbejde med indsamling, og den begyn-
dende analyse af det empiriske materiale. Det var gennem arbejdet med den 
amerikanske professor i geografi og filosofi på University of Kentucky og 
Honorary Adjunct Professor på Aalborg Universitet Theodore Schatzkis 
praksisfilosofi, at jeg fik nye erkendelser om det komplekse og mangetydige 
lærerarbejde, de nye lærere varetog. Det har derfor været en frugtbar lærepro-
ces for mig at arbejde med at udvikle min videnskabsteoretiske forståelse og 
deltage i observationer i skolen samtidigt. På mange måder har jeg i min 
forskningslæreproces undergået de samme betingelser, som de lærere, jeg un-
dersøger. De har som jeg pendlet mellem teoretiske forståelser og indsigter 
fra skolens praksisser. Jeg kan dog ikke og har ingen hensigter om at projicere 
min indsigt over på de nye lærere og gøre den til deres, men i stedet teoretisk 
søge at begribe deres særlige læreprocesser. Den læreproces, jeg har gennem-
gået har dog bidraget med værdifuld indsigt til forståelsen af, hvordan teore-
tisk undren over og deltagelse i skolens praksisser under situerede betingelser 
kan være gensidigt belysende. 
 
Jeg ville fra starten af mit projekt undersøge, hvordan lærerkompetencer ud-
vikles. Det var ikke tilstrækkeligt at interviewe de nye lærere, for jeg ville ger-
ne se, høre, føle, sanse og opleve, hvorvidt de handlede kompetent. Det brag-
te mig dog flere teoretiske spørgsmål. Spørgsmål om hvordan kan man se og 
opleve en kompetence, og hvordan en kompetence kan forstås empirisk og 
teoretisk, og hvilke kompetencer der er særlige lærerkompetencer. Nordenbo 
et al (2008) har operationaliseret, hvordan man kan opdage en kompetence. 
Forskerne nedbryder i studiet den enkelte kompetence i kompetence-
dimensioner og undersøger dimensionerne. De forskellige dimensioner udgør 
tilsammen en kompetence. Jeg ønskede ikke forud at udpege bestemte kom-
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petencer eller kompetencedimensioner som særligt betydningsfulde. Jeg an-
lagde i stedet en mere åben, søgende og spørgende tilgang. 
 
Praksisteorien i Schatzkis udgave blev jeg præsenteret for på et ph.d. kursus 
om praksisteori på Aalborg Universitet i København. Jeg havde meldt mig til 
kurset med forventning om, at jeg ville få en udvidet indsigt i, hvordan prak-
sisteori kunne konstrueres og forstås, hvilket jeg opnåede. I første omgang 
fandt jeg dog Schatzkis teori om praksis vanskelig og for abstrakt konstrueret. 
Men i løbet af den første tid hvor jeg observerede, dukkede begreber og 
sammenhænge fra Schatzkis teoridannelse op i min bevidsthed som refleksive 
aha oplevelser. I dialektikken mellem beskæftigelsen med Schatzkis teori og 
mine observationer af de nye læreres gøren og sigen opstod nye erkendelser 
om praksis og om teorien. Da jeg blev klar over, at mine egne normativiteter 
var virksomme, mens jeg observerede, bestemte jeg mig for at anlægge et 
praksisteoretisk blik på det jeg så, således at ubevidstgjorte teoretiske antagel-
ser ikke kom i vejen for min erkendelsesproces. Den schatzkiske praksisteori 
blev det perspektiv, der gav mig afstand til egen normativitet, men den blev 
også en øjenåbner til at forstå praksis på en anderledes og mere omfattende 
måde, end jeg havde gjort tidligere. Teorien er i min forståelse empirisk sensi-
tiv gennem sin inkluderende konstruktion af, hvad der kendetegner en prak-
sis. 
 
Men for yderligere at kunne forstå og undersøge de enkelte fænomener i 
praksisserne, har jeg i den analytiske proces inddraget og diskuteret med an-
dre teoretiske og mere feltnære bidrag. Forholdet mellem data, teori og meto-
dologi forstår jeg ikke som en lineær proces. Data har undergået en selekti-
onsproces, og der ligger mere eller mindre eksplicitte teoretiske antagelser bag 
valget af problemstilling (Pedersen, Køppe & Stjernfelt, 2015) Jeg vedkender 
mig en teoretisk inspireret observationsproces, og med Alvesson og Sköld-
berg (2008, s. 13) antager jeg, at der ikke findes teorineutralt og tolkningsfrit 
empirisk materiale, og at man altid ser perspektivisk (Alvesson & Sköldberg, 
2008, s. 63). De data, jeg har samlet er begrænsede og beriget af den teoreti-
ske inspiration. Når det er sagt, er jeg alligevel gået åbent, undersøgende og 
spørgende til analysen. Jeg har prøvet at lade empirien komme til orde, for-
stået som en åben opmærksomhed overfor, hvad der blev sagt og gjort. De 
begreber jeg har antaget som styrende for min analyse er opstået gennem mit 
arbejde med at fortolke det empiriske materiale.  
 



 

 37 
 

I det følgende vil jeg præsentere Schatzkis praksisteori, og hvordan den har 
hjulpet mig i min søgen efter og undersøgelse af viden. Jeg vil diskutere, hvil-
ke styrker og svagheder den kan siges at have i forhold til besvarelsen af mine 
forskningsspørgsmål. Forskerens valg af ontologier og epistemologier har 
konsekvenser for forskningens resultater (Alvesson & Sköldberg, s. 19). Der-
for er det afgørende for forskningens refleksivitet at redegøre for ontologi og 
epistemologi. Jeg vil derfor i dette kapitel præsentere praksisteoriens ontologi, 
epistemologi og centrale begreber, hvoraf nogle vil blive yderligere uddybet i 
kapitel 5 om analysebærende begreber. Som en del af min præsentation vil jeg 
undersøge, hvilken læringsforståelse Schatzkis praksisteori frembringer, og 
når læring til kompetenceudvikling skal undersøges i analysekapitel 10 sker 
det på baggrund af undersøgelsen af læringsbegrebet i dette kapitel. Da jeg i 
afhandlingen skelner mellem besiddelses-metaforen og tilblivelses-metaforen i 
kompetenceforståelsen, vil jeg i undersøgelse af læringsbegrebet tage ud-
gangspunkt i den lignende diskussion om læring som reificeret besiddelse eller 
en tilblivelses-proces. Schatzki har i 2017 skrevet en artikel, om hvilke bidrag 
praksisteorien har til lærings-begrebet, hvor han indleder en kritisk læringsteo-
retisk dialog om læring som tilegnelse eller deltagelse. Jeg vil til sidst i kapitlet 
efter diskussionen udkrystallisere min egen læringsforståelse.  

3.1 Praksisteoretisk genese 

Da Theodore Schatzki, Karin Knorr Cetina og Eike von Savigny i 2001 udgi-
ver bogen The Practice Turn in Contemporary Theory anførte de i forordet, 
at det var den første bog, der samler bidrag fra forskere fra forskellige viden-
skabelige discipliner, der sætter fokus på, hvilken signifikant rolle praksis spil-
ler i menneskers sociale liv. Bogen bliver en af de mest citerede i praksisteore-
tiske artikler og bøger (Hager, Lee & Reich, 2012, s. 2). I 2002 kommer en 
artikel af den tyske professor i kultursociolog Andreas Reckwitz, som hedder 
Towards a Theory of Social Practices, som samler op på forskellige praksiste-
oretiske positioner. Den bliver ligeledes en afgørende tekst, som mange prak-
sisteoretikere henviser til og diskuterer med (Halkier & Jensen, 2008; Schat-
zki, 2002; Nicolini, 2012). Siden 2001 udsender Schatzki flere bøger og artik-
ler, som flittigt citeres i andre praksisteoretikeres bøger og artikler. Han 
skriver forord til flere bøger (Hager, Lee & Reich, 2012) og inspirerer mange 
forskere (Jensen og Halkier, 2008, Smets, Jarzabkowski, Spee, Burke, 2014, 
Hager, Lee & Reich, 2012, Buch og Andersen, 2013; Nicolini, 2012). Der kan 
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derfor tales om flere forskellige praksisperspektiver, hvoraf de fleste antager 
Schatzkis udgave af praksisteorien eller forholder sig til den på anden vis.  
 
På min praksisteoretiske vej har jeg læst og mødt flere praksisteoretikere. Især 
har jeg fulgt kurser hos og hørt oplæg af Davide Nicolini i København og i 
Warwick. Nicolini er ikke blandt de praksisteoretikere, som Schatzki optegner 
som sine allierede. Nicolini er mere eklektisk i sin forståelse af teorien. Han 
medtænker en lang række teorier, som han opfatter som familiemedlemmer af 
praksisteorien. Det samme udgangspunkt har Silvia Gherardi, som har været 
oplægsholder på kurser, jeg har deltaget i. Gherardis position er eklektisk som 
Nicolinis, og hun bruger en paraply metafor frem for en familie metafor for 
at inkludere de teorier, der har praksis som omdrejningspunkt. Både Nicolini 
og Gherardi antager et aktør-netværk inspireret perspektiv, hvor materialite-
ten tildeles en agens. Når Schatzki ikke henviser eller bruger for eksempel ak-
tør-netværk perspektiver og i stedet argumenterer imod de forståelser, der lig-
ger i perspektiverne, hænger det sammen med, at Schatzki alene tillægger 
mennesker agens. Fælles for praksisteorier er godt nok, at praksisser står i en 
uundgåelig og intim relation til forskellige materielle arrangementer. For 
Schatzki har materialiteten dog ingen selvstændig agens. Materialiteten er dog 
så tæt knyttet sammen med en praksis, således at han ofte skriver om praksis-
arrangementer i et samlet begreb. Praksisser er i Schatzkis dialektiske forståel-
se forbundne med materielle arrangementer på forskellig måde, således ”(1) 
that practices effect, use, give meaning to, and are inseparable from arrange-
ments while (2) arrangements channel, prefigure, facilitate, and are essential 
to practices” (Schatzki, 2012, s. 16). Mennesker er tæt forbundne med for-
skellige former for artefakter og materialitet, som kan sætte rammer, mulighe-
der og begrænsninger op for dem, men materialiteten har stadigt ingen selv-
stændig agens. Der er således en ontologisk forskel på aktør-netværk perspek-
tiver i forskellige udgaver og Schatzkis version af praksisteorien. Alligevel er 
det en pointe, at praksisteorier findes i flertal, for de forskellige praksisteorier 
kan teoretisere rammerne og sammenhængen mellem praksisser forskelligt, 
selv om de har den sociale ontologi til fælles.  

3.2 Praksisteoriens ontologiske forankring 

Praksisteorier bygger på en social ontologi, og den er et opgør med den an-
tropologiske og ontologiske dualisme, som efter Descartes har præget den 
moderne forståelse af mennesket (Schatzki, 2002, s. 190). I den antropologi-
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ske dualisme sættes tænkningen over kroppen, og derved devalueres kroppen. 
I praksisteorier er både tanker og følelser funderet i mennesket som helhed. 
Dette står i modsætning til Descartes’ forståelse af tænkningen, som den ene-
ste instans, der kan skabe sikker viden og kroppen som instansen, der kan le-
de mennesker på erkendelsesmæssige afveje (Næss, 1991). Praksisteorier 
medfører den basale ontologiske præmis, at mennesker med deres kropslig-
hed og tænkning lever og lærer i sociale praksisser. Langt de fleste praksisser 
er der, før mennesket træder ind praksissen og reproducerer og medfortolker 
dens formål. Der er med de nyere praksisteorier sket en transfiguration af La-
ve og Wengers (2003) praksisforståelse. I stedet for at undersøge ”communi-
ties of practice” undersøger nyere praksisteorier ”practices of communities”. 
Dette betyder, at der er opmærksomhed på, at praksisser opsætter begræns-
ninger og muligheder for forskellig deltagelse. Der er fokus på deltagelser i 
forskellige praksisser, ofte på samme tid i stedet for at rette opmærksomhe-
den mod en bestemt praksis. En praksis kan opleves som adskilt fra andre 
samlede praksisser, men et analytisk blik kan pege på, hvordan der skabes 
sammenhæng mellem forskellige praksisser, og hvorledes denne sammen-
hæng bidrager til de nye læreres udvikling af kompetence.  
 
Schatzki definerer (2012, s. 14) en praksis som “A practice, on my under-
standing, is an open-ended, spatially-temporally dispersed nexus of doings 
and sayings”.  
 
At praksisser er åbne betyder, at det ikke er bestemmende for en praksis, hvor 
mange aktiviteter, den består af. Der kan komme nye til og forsvinde nogle, 
men praksissen består. Aktiviteterne finder i Schatzkis forståelse sted enten 
på et bestemt tidspunkt og på et bestemt sted eller udstrakt over tid og på 
forskellige steder. Gøren og sigen hænger sammen og står i et intentionelt 
forhold til hinanden i praksis. Hvis det ikke er antallet af aktiviteter, der defi-
nerer en praksis, hvad er de definerede elementer? I Schatzkis forståelse or-
ganiserer teleoaffektive strukturer sammen med regler, praktiske forståelser 
og generelle forståelser enhver praksis. Antagelsen er, at mennesker udfører 
bestemte handlinger i praksis med bestemte formål i overensstemmelse med 
de teleoaffektive strukturer, der er nedlagt i praksissen. Teleo-elementet hen-
tyder til mål-efterfølgelsen og intentionaliteten i handlingen, mens det affekti-
ve elementet drejer sig om de følelser og stemninger, der følger med deltagel-
sen i praksissen.  
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Schatzki definerer begrebet således “…a teleoaffective structure is a range of 
normativized and hierarchically ordered ends, projects, and tasks, to varying 
degrees allied with normativized emotions and even moods” (Schatzki 2002, 
s. 80). 
 
De teleoaffektive strukturer er indlejret i en praksis. Begrebet angiver en ræk-
ke forskellige mål-projekt-aktivitets kombinationer, som er acceptable, efter-
stræbelsesværdige og til rådighed i en praksis. Det affektive elementet drejer 
sig om de følelser og stemninger, der er efterstræbelsesværdige og tilladte, når 
mennesker deltager i praksissen. (Schatzki, 2012, s. 15). Mennesker handler 
og udtaler sig i Schatzkis forståelse ud fra deres praktiske forståelse (practical 
understanding) som har baggrund i deres praktiske begribelse (practical intel-
ligibility). Begrebet praktisk forståelse betegner den knowhow mennesker 
handler og taler ud fra, når de handler på en kompetent måde i situationen. 
Det er kropsligt baserede handlinger, som udføres på baggrund af, hvad det 
giver mening for en person at gøre i situationen, som Schatzki kalder praktisk 
begribelse (Schatzki, 2002, s. 75). Schatzki skelner således mellem knowhow 
og hvad jeg vil kalde know-why, eller med Schatzkis ordvalg ”for the sake of” 
(Schatzki, 2013, s. 120).  
 
Han forklarer praktisk begribelse således: ”What makes sense to a person to 
do largely depends on the matters for the sake of which she is prepared to act 
on how she will proceed for the sake of achieving or possessing those mat-
ters, and on how things matter to her; thus on her ends, the projects and 
tasks she will carry out for the sake of those ends given her beliefs, hopes, 
and expectations, and her emotions and moods. Practical intelligibility is tele-
ologically and affectively determined” (Schatzki, 2002, s. 60). 
 
Der er en sammenhæng mellem de to typer af forståelser, og den praktiske 
begribelse er teleologisk rettet. Det betyder, at mennesker a) handler b) på 
baggrund af hvad det giver mening at gøre c) for at opnå det, hun stræber ef-
ter. Når en handling i den schatzkiske forståelse baserer sig på både et know-
how og et know-why element, så tolker jeg det som et bidrag til at opløse 
Descartes’ dualistiske skelnen mellem det mentale og det kropslige. Dog kan 
den analytiske opretholdelse af en difference mellem de to typer også forstås 
som en bekræftelse på dualismen, da der opsættes en forskel mellem dem. 
Det er dog en pointe, at Schatzki sammentænker det at kunne gøre noget og 
det at vide, hvorfor noget skal gøres, i stedet for at basere handling alene på 



 

 41 
 

know-how elementet. Praksisteorier konstruerer både-og perspektiver (Mock-
ler, & Groundwater-Smith, 2017; Reckwitz, 2017).  
 
I Schatzkis forståelse er den praktiske begribelse i handlingen teleologisk ret-
tet men ikke nødvendigvis rationel, hverken for de andre deltagere i praksis-
sen eller for den person der handler. Det er nemlig personligt, hvad det giver 
mening at gøre i situationen. Her ses humanisme i Schatzkis teoridannelse. 
Situationen i praksis har dog en indflydelse på, hvad det giver mening for den 
enkelte at gøre, da det er i en bestemt praksis, at det giver mening at handle 
på X måde. En pointe ved at frigøre den praktiske begribelse fra en nødven-
dig rationalitet er i min forståelse, at handlinger ikke altid er i overensstem-
melse med, hvad der forventes i en praksis, da det er op til det enkelte men-
neske, hvad det i situationen giver mening at gøre. Det er en pointe, at hand-
linger ikke altid kan styres af praksissens normativiteter. Derfor kan 
handlinger som en anden pointe ikke planlægges. Begge pointer rummer en 
kritik af den del af evidensforskningen, som vil opsætte best-practice måle-
stokke for nye læreres handlinger (Mockler & Groundwater-Smith, 2017). 
Når det forstås med Schatzkis begreb om praktisk begribelse kan en handling 
ikke evidens-styres, for den skal give mening for den enkelte person at udfø-
re.  
 
Foruden de teleoaffektive strukturer findes der i Schatzkis praksisbegreb en 
overordnet generel forståelse, som er en generel etos for praksissen. Schatzki 
har foretaget sit empiriske feltarbejde, som er basis for hans udvikling af sin 
praksisteori i en Shaker menighed i USA (Schatzki, 2002). Her fandt han en 
generel forståelse af teologisk karakter, der influerede Shaker praksissernes 
teleoaffektive strukturer og dermed de enkelte Shaker medlemmers praktiske 
begribelse. Jeg tolker ud fra denne inspiration den generelle forståelse som 
den overordnede ideologiske eller politiske etos, der influerer en praksis.  
 
Foruden de to typer af praktiske forståelser og teleoaffektive strukturer og en 
generel forståelse organiseres en praksis af regler. Regler er eksplicitte formu-
leringer, forskrifter, principper, instruktioner, som folk forholder sig til når de 
handler. Regler er uundgåelige i sociale praksisser, og mennesker producerer 
og reproducerer dem løbende (Schatzki, 2012, s. 79). Regler udgør et af ud-
trykkene normativitet får i en praksis.  
 
Det er således et velteoretiseret praksisbegreb, Schatzki fremlægger. Det be-
tyder imidlertid ikke, at Schatzki tilstrækkeligt tydeligt får fremteoretiseret, 
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hvor vigtigt et fænomen som relationer er. Mennesker lever ikke alene i prak-
sis. En praksis er netop social, og relationer til andre deltagere er uundgåelige. 
Kemmis et al (2012) sætter særligt fokus på relationer, som de sidestiller med 
de andre fænomener, som Schatzki udpeger. Det drejer sig om relationer 
mennesker imellem og menneskers relationer til materialitet og natur. Schat-
zki og Kemmis et al har hver på deres måde bidraget til at teoretiseret et un-
derteoretiseret praksisbegreb ved at fokusere på de fænomener, der i deres 
forståelser viser sig at være betydningsfulde i enhver praksis. Bestemmelsen af 
de enkelte fænomener kan overse, at en praksis også er en helhed. Som Gher-
ardi peger på, ”At the begining of the practice turn much work was devoted 
to identifying the elements of a practice, and some models were named ‘ele-
ment-based practice theory’ ” (Gherardi, 2017, s. 1 ). Herimod foreslår 
Gherardi, hvad hun kalder ’a relational ontology’, og at en praksis skal ansku-
es i sin helhed. En kritik af element-udpegningen har sin styrke i en insisteren 
på det lim eller klister, der binder alle fænomener i en praksis sammen 
(Gherardi, 2017, s. 2). En praksis består af de enkelte elementer, men det bli-
ver ikke en social praksis uden sammenføjningerne imellem stenene. En un-
dervisningssituation er i min forståelse på samme måde en praksis, som ikke 
kan blive undervisning uden sammenføjningerne eller de ekstra-curriculære 
aktiviteter, som fungerer som lim eller klister, der holder undervisningsprak-
sissen sammen. Gherardi opgiver dog i sin argumentation den analytiske styr-
ke, der ligger i nedbrydningen af praksissen eller for den sags skyld undervis-
ningssituationen i enkelt elementer for at studere dem nærmere. Dog har hun 
en pointe i forhold til mit studie, når hun peger på, at forskere i praksisser og-
så skal undersøge sammenhængen mellem elementerne for at kunne forstå de 
studerede praksisser. Foruden at undersøge hvordan sammenhænge mellem 
fænomener i en praksis kan forstås, vil jeg i afhandlingen undersøge, hvordan 
sammenhængen mellem forskellige praksisser kan forstås. Derfor vil jeg i det 
kommende afsnit diskutere, hvordan praksisser hænger sammen eller ikke 
hænger sammen.  

3.3 Sammenhængende eller lukkede praksisser? 

I Schatzkis forståelse bliver de forskellige praksisser en del af et større net af 
relationer mellem praksisser, som han kalder nexus eller plenum. Relationerne 
når til nationalt og internationalt politisk niveau: “The site of the social is a 
mass of linked practices and arrangements that is spread out across the globe 
and constantly changing through time” (Schatzki, 2016, s. 6). Praksisser influ-
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erer på hinanden, og forandringer et sted i det større net kan skabe forandrin-
ger andre steder i nettet. Men i Schatzkis forståelse repræsenterer nettet ikke 
overordnede strukturer med selvstændig kraft, der influerer på en praksis. 
Hos Schatzki er strukturerne indlejret i praksis, og de spiller på forskellig vis 
sammen med praksissens andre elementer gennem menneskelig agens. Mens 
Schatzki arbejder med et begreb om en nexus eller et plenum tilbyder Kem-
mis et al (2014) et begreb om praksis arkitekturer. En praksis arkitektur ud-
spiller sig kulturelt-diskursivt, materielt-økonomisk og socialt-politisk og på-
virker og former en praksis. Fordelen ved Kemmis et al’s praksissammen-
hængsbegreb fremfor Schatzkis er, at det er udviklet til at belyse og forstå 
uddannelse. Det er yderligere differentieret end Schatzkis praksisbegreb. 
Kemmis et al medtænker magt og solidaritet, som elementer i social praksis. 
På den anden side er problemet med Kemmis et al’s begreb, at det introduce-
rer en række brede kategorier, der ikke tilstrækkeligt teoretiseres. Et eksempel 
er de kulturelle-diskursive arrangementer. De skriver ”cultural-discursive ar-
rangements that exist in the dimensions of semantic space, and that enable and 
constrain how we can express ourselves in the social medium of language 
(and symbols) – for example, a shared language like English or Swedish, or 
shared specialist discourses like knowledge of a discipline like physics or of 
profession like education;” (Kemmis et al, 2014, s. 4). Der er ingen diskussion 
af kulturbegrebet eller diskursbegrebet på trods af begge begrebers flertydig-
heder.  
 
Schatzkis praksisbegreb sætter ingen klare grænser mellem praksisser. En 
praksis har åbne ender og forbinder sig med andre praksisser. Denne forståel-
se markerer en modsætning til systemteori (Reckwitz, 2007, s. 115; Edwards-
Groves, 2017, s. 266). I systemteori sættes der grænser op mellem de forskel-
lige systemer. Systemerne kan adskille sig fra deres omverden, hvad enten det 
er institutioner eller mennesker, og de bestemmes ikke af ydre forhold (Ras-
mussen, 1997, s. 52). Der opereres i systemteori med uddifferentierede funk-
tionssystemer, der refererer til sig selv. Her kan man i høj grad tale om skarpe 
og tydelige grænser mellem de forskellige systemer. Rasmussen skriver, at 
”De funktionelt uddifferentierede samfundssystemer har udviklet særlige me-
dier, som vi også så det hos Habermas, for den kommunikation, der kan fin-
de sted i det pågældende system” (Rasmussen, 1997, s. 54). Som eksempel 
angiver Rasmussen, at det politiske system er styret af magt, som opfattes 
som en ”symbolsk generalisering af dets selvforståelse” (Rasmussen, 1997, s. 
54). I modsætning hertil åbnes der med praksisteori op for undersøgelser af, 
hvilke forståelser og normativiteter, der er gældende i forskellige praksisser til 
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forskellig tid. De magtfulde diskurser og forståelser i en praksis kan ændre sig 
over tid og har ikke altid gennem historien været de samme. Systemteori kan 
bidrage med et kritisk blik på praksisteoriens forklaring om, at praksisser med 
normativiteter og forståelser kommer før mennesker. Systemteorien insisterer 
i stedet på, at mennesket selv gennem sin refleksion producerer mening. Det 
kan skærpe min opmærksomhed overfor refleksionsprocessen i læringen, som 
praksisteorien underbelyser. Praksisteorien kan på den anden side udfordre 
den individualisme, systemteori tilbyder. Her er omverdenen alene forstyrrel-
ser og irritationer af det selvreferentielle system. I en praksisteoretisk forståel-
se indvirker omverdenen på en helt anden radikal måde på en persons udvik-
ling og forståelse af samme omverden. Det kan dog være frugtbart at indtæn-
ke et refleksivt personperspektiv og hvordan det enkelte menneske er 
medspiller i sin udviklingsproces, når praksisdeltagelser skal studeres.    
 
Efter denne præsentation af Schatzkis praksisteori vil jeg i det kommende af-
snit præsentere hans læringsteori og dermed hans epistemologiske forståelser. 
Schatzki teoretiserer sin forståelse af læring i modsætning til andre forståelser, 
som jeg først vil redegøre for og diskutere. Diskussionen i afsnittet drejer sig 
primært om, hvorvidt læring skal teoretiseres som en tilegnelse eller en pro-
ces. Diskussionen i dette kapitel er den videnskabsteoretiske forudsætning for 
diskussionen af overførselsbegreber, som jeg foretager i kapitel 4, som igen er 
forudsætning for analysen i kapitel 10, hvor de forskellige opfattelser af læring 
og overførsel af læring sættes i spil i analysen.  

3.4 Er læring tilegnelse eller deltagelse? 

I denne diskussion af hvad læring kan være, diskuterer jeg to grundlæggende 
kontrasterende metaforer for læring, der kan identificeres i mange teorier om 
læring, en reificeret tilegnelsesmetafor og en situeret deltagelsesmetafor 
(Hodkinson, 2005, s. 110; Sfrad 1998; Hodkinson & Hager, 2009). Diskussi-
onen af tilegnelsesmetaforen over for en deltagelsesmetafor bliver relevant at 
tage her, da den bliver den teoretiske forudsætning for efterfølgende diskussi-
oner i afhandlingen. Formålet med diskussionen er at skabe en overordnet 
læringsteoretisk begrebssætning til den efterfølgende diskussion med forsk-
ningen i kapitel 4. Jeg er inspireret til denne fremgangsmåde af Torracos be-
skrivelser af det integrative litteraturreview (2005). Torraco peger på, at de 
fleste integrative litteraturreviews har en enten vejledende teori, nogle teoreti-
ske modeller eller en hypotese, der guider struktureringen af reviewet (s. 359). 
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Den læringsteoretiske diskussion skal udgøre den teoretiske base for kritisk at 
undersøge forskningslitteraturen i kapitel 4. Det skal undersøges, hvilke styr-
ker og bidrag til forståelsen af min problemstilling litteraturen kan præsentere, 
såvel som de svagheder, udeladelser og problemer den indeholder (s. 362). 
Den læringsteoretiske diskussion bliver den kritiske vinkel på den undersøgte 
litteratur. Den læringsteoretiske diskussion er således ikke en del af diskussio-
nen med forskningslitteraturen men den teoretiske forudsætning for kritik og 
nytænkning af problemstillingen.  

Kritik af tilegnelsesmetaforen 
Udfordringen med tilegnelsesmetaforen er ifølge Hager og Hodkinson (2009, 
s. 622), at den oftest er knyttet sammen med transfermetaforen. Denne sam-
menknytning medfører, ifølge de to forskere, et syn på læring, der medfører 
at a) læring anskues som et produkt der har sin egen eksistens uafhængigt af 
den lærende, b) læring involverer en flytning af dette produkt fra sted til sted, 
og c) det lærte produkt af uafhængigt af den kontekst, hvori det er lært. Det 
giver en for snæver opfattelse af læring, peger de på. Sfard udnævner tilegnel-
sesmetaforen til at være den dominerende forståelse af læring. Hun skriver 
”The idea of learning as gaining possession over some commodity has per-
sisted in a wide spectrum of frameworks, from moderate to radical construc-
tivism and then to interactionism and sociocultural theories.” (Sfard 1998, s. 
6). Hager og Hodkinsons position er anderledes end de kritiserede teoriers 
forståelse. De mener, at læring mere frugtbart og forklarende kan forstås som 
en proces i stedet for som et produkt. De mener, at tilegnelses- og transfer-
metaforerne medfører misledende forståelser af, hvordan mennesker lærer. 
De foreslår at tilegnelsesmetaforen udskiftes med en deltagelsesmetafor, hvor 
mennesker lærer gennem deltagelser i praksisser. Argumentationen bygger på 
Lave og Wengers forståelser af praksisdeltagelse. Det er dog uklart, hvad det 
er for et læringssyn, Hager og Hodkinson tilbyder, når de skriver ”what is 
learnt is now a complex entity that extends well beyond the learner” (Hager & 
Hodkinson, 2009, s. 26). Hvad betyder det? Er læringen også at finde uden 
for mennesket? Hvor er den i så fald placeret? Hager og Hodkinsons svar er, 
at den er i teams og organisationen som helhed, og at den type læring kan 
kaldes fælles læring. Men hvordan kan den placeres et sted ”derude”, hvis den 
ikke er et produkt? Det synes vanskeligt at komme udenom at tænke læring 
som et produkt enten i mennesket, uden for det, eller mellem mennesker. 
Denne diskussion tager Hager og Hodkinson dog ikke i forbindelse med cita-
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tet, hvilket skaber yderligere spørgsmål til deres argumentation for deltagel-
sesmetaforen.   
 
Hager og Hodkinson (2009) knytter deltagelsesmetaforen sammen med Lave 
og Wengers (2003) begreb om legitim perifer deltagelse. Den lærende skifter 
position efterhånden fra nyankommen til mere erfaren deltager i praksissen. 
Hager og Hodkinson får dog heller ikke tilstrækkeligt forklaret, hvordan den 
lærende efterhånden lærer mere og mere. Er der tale om akkumulation af læ-
ring, så den nyankomne får eller tilegner sig mere og mere viden, eller er der 
tale om, at praksisdeltagelsen læres om og om igen, eller er der tale om at den 
nyankomnes viden undergår stadig forandring? Denne del af læringsdiskussi-
onen udfolder Hager og Hodkinson ikke. Hodkinsons position i en anden 
artikel i 2005 er, at læring ikke kan have en uafhængig, reificeret, ydre eksi-
stens, og derfor byder deltagelsesmetaforen sig til som alternativ.  
 
Som en kritik af tilegnelsesmetaforen skriver Hager og Hodkinson, at ”The 
learner learns by active participation in the practices and is gradually sub-
sumed into the complex social construction that is the evolving set of prac-
tices.” (Hager & Hodkinson, 2009, s. 626). Denne proces tolker jeg som soci-
alisering, hvor den lærende gradvist får mere viden og flere erfaringer til at 
begå sig i praksissen. De to forskere skriver endvidere, at deltagelsesmetafo-
ren ikke kan rumme en teoretiseren om den lærendes personlige erfaringer fra 
sin livshistorie og hendes personlige agency. Den forståelse af deltagelsesme-
tafor, som Hager og Hodkinson fremlægger har overset, at deltagelse i en 
praksis kan inkludere erfaringer fra tidligere praksisdeltagelser, og at deltagelse 
og agency ikke udelukker hinanden. Hodkinson og Hodkinson undersøger da 
også i en artikel fra 2003, hvordan individualisme og livshistoriske erfaringer 
kan indtænkes i en deltagelsesbaseret forståelse af læring. De skriver ”Our 
purpose is to explore the opposite - the incorporation of an individual per-
spective into a broadly participation-based approach” (Hodkinson & Hodkin-
son, 2003, s. 3) Jeg undrer mig over, at Hager og Hodkinson ikke har 
indtænkt dette perspektiv i artiklen fra 2009.  
 
Sfard skriver om de to metaforer “Each has something to offer that the other 
cannot provide” (Sfard, 1998, s. 10). Snarere end at teoretisere læring som en-
ten tilegnelse eller deltagelse kan læring, ifølge Sfard produktivt tænkes som 
både tilegnelse og deltagelse. I stedet for simple dualismer kan læring tænkes 
mere komplekst. Hodkinsons artikel fra 2005 er da også et forsøg på at sam-
mentænke (nogle) dualismer. Han optegner nogle temaer, som kan indgå i 
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diskussionen om læring. Han peger på, at læring kan konstrueres som at væ-
rende 1) tilegnelse eller deltagelse, 2) lokaliseret i hjerne og krop, 3) individuel 
og social, 4) proces og produkt, 5) formel og uformel, og 6) generel eller spe-
cifik. Bemærk at Hodkinson skelner mellem punkterne gennem brug af bior-
dene og/eller. Læring hos Hodkinson er trods opgøret med dualismer grund-
læggende enten tilegnelse eller deltagelse og enten generel eller specifik. Dog 
kan læring godt have karakter af at være både kognitiv og kropslig, både indi-
viduel og social, både en proces og et produkt og både formel og uformel. 
Han skiver (Hodkinson, 2005, s. 116) at, “learning in all situations can useful-
ly be understood as complex and relational, with no simple lines of cause and 
effect, and no factors or influences that are self-evidently more significant or 
foundational than others.” På den anden side er læringsmulighederne forskel-
lige fra kontekst til kontekst, og fællestrækkene i læring udspiller sig derfor 
mere eller mindre forskelligt alt efter konteksten. Hodkinson citerer Jean La-
ve for at sige, at der er store forskelle på, hvad og hvordan lærende lærer i 
forskellige kontekster (Hodkinson, 2005, s. 117). Hodkinsons fortjeneste er at 
sammentænke tilsyneladende modsætninger som krop og sjæl, individuel og 
social, produkt og proces, formel og uformel produktivt og forene dem i en 
læringsforståelse. Han lykkedes ikke i samme grad at sammentænke tilegnel-
sesmetaforen og deltagelsesmetaforen. Tilegnelsesmetaforen kan dog tænkes 
uden transfermetaforen, og desuden kan transferbegrebet tænkes at karakteri-
sere noget læring. Derfor vil jeg nu diskutere Schatzkis syn på læring. 

Schatzkis læringsteori  
Ifølge Schatzki så tilegner mennesker sig læring, mens de deltager. Schatzki 
har ikke samme problem som Hodkinson med at anerkende, at mennesker 
kan tilegne sig viden og læring, som de bærer med sig ind i nye sammenhæn-
ge. Han vedgår sig bestræbelsen på at undgå en tilegnelsesmetafor, der med-
fører en reificering af viden. Viden er heller ikke for Schatzki reificeret. Der-
med åbner han op for, at den tilegnede viden er tilblivende, og at den ændres 
løbende. Schatzki teoretiserer tilegnelsen af den tilblivende viden som en be-
siddelse hos personen, og som sådan kan den følge med personen, når hun 
deltager i forskellige praksisser. Men han er omhyggelig med ikke at placere 
den ejendom noget bestemt sted i personen, uden for personen eller mellem 
personer.   
 
Han skriver ” Knowledge is a property or possession of people, not of minds 
or brains “ (Schatzki, 2017, s. 36). Det kunne umiddelbart tolkes som læring 
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var kropsligt baseret, men efter mailkorrespondance med Schatzki, hvor jeg 
spurgte, hvor viden så skulle placeres, hvis ikke i bevidstheden blev det tyde-
ligere, hvad han mente. Schatzki skrev mandag, den 30-11 2015: “One key to 
answering it is not to think of knowledge as a thing or entity.  This means 
that it is not found somewhere.  Knowledge is a “property” of people in the 
sense that it is attributed to them.  People are that to which various states of 
mind and body are attributed, including knowing and being-in-the-world. It 
follows that what knowledge, like states of mind and body, is a “property” of, 
is people. But don’t go looking for it, either in the world or in people’s being-
in-the-world.  At best, it is something people come to have by virtue of their 
being-in-the-world.” Jeg forstår Schatzkis svar som, at viden tilskrives perso-
ner i den praksis, de deltager i, og at viden ikke eksisterer, hvis den ikke til-
skrives bestemte personer. Viden tillægges da heller ikke samme værdi i alle 
praksisser. Når en lærer udfører sit arbejde, så kan personen tilskrives eller 
ikke tilskrives læring og kompetence i praksis af de andre deltagere i praksis. 
På den anden side skriver Schatzki (2017), at mennesker tilegner sig viden, 
der godt nok forandres løbende, men ikke desto mindre er menneskers be-
siddelse, som de har med sig. Der er altså en modsætning her af abstrakt teo-
retisk karakter. Viden tilegnes løbende af den lærende, men det er kun den 
lærendes besiddelse, hvis den tilskrives ham i praksissen.  
 
Viden hos Schatzki er endvidere konstrueret som situeret viden. Viden læres 
og tilegnes i en bestemt kontekst, og det kommer an på situationen i den næ-
ste kontekst, om den viden anses for relevant og tilskrives personen. Når en 
lærer står i en udfordrende situation i praksis, vil han trække på forskellig vi-
den, men på hvilken viden han trækker, og hvordan han omsætter den kom-
mer an på den nye situation. Det er ikke sikkert, at han trækker på en bestemt 
viden fra læreruddannelsen, men det kan godt være, at han gør det. Denne 
forståelse af læring og tilegnelse af viden kan frugtbart sættes i spil i mine ana-
lyser for at undersøge, hvad der sker i den kompetente lærers læreproces, og 
hvad han trækker på i situationen. Schatzki skriver yderligere om læring, at “I 
do not believe that the acquisition of knowledge alone constitutes learning. 
Learning also embraces the acquisition of such items as normative convic-
tions, aesthetic judgment, feelings, and the power of reflection, as well as self-
understandings, ways things matter, and character traits such as judiciousness, 
politeness, and obedience.” (Schatzki, 2017, s. 24). Det er altså en række for-
skellige elementer, der tilegnes af den enkelte i læreprocessen i praksis, og til-
egnelsen er ikke konstrueret som en afsluttet engangsforeteelse. I stedet sker 
tilegnelsen over tid og forskelligt fra person til person. Schatzki skriver at ”on 
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my view, to acquire knowledge is to come to know.” (Schatzki 2017, s. 25). 
Citatet markerer, at hos Schatzki kommer personen til at vide noget gennem 
et stykke tid og gennem en proces, og derved får personen agency. Schatzki 
bruger selv et eksempel om en figurativ John, der har lært at slå en impone-
rende god baghånd i tennis i løbet af sommeren. Læring er temporalt udtruk-
ket, og det er ofte vanskeligt at pege på, nøjagtig hvor og hvornår Johns bag-
håndslæring har fundet sted. Men mens John lærer sit baghåndsslag får han 
agency. Hos Schatzki får mennesker agency fra at lære noget.   
 
For Schatzki er læring først og fremmest at lære at gøre noget. Personer tileg-
ner sig viden om, hvordan noget skal gøres i en bestemt praksis. De lærer ef-
terhånden at udføre normativiteter, regler og aktiviteter, der er passende i 
praksissen, og som en væsentlig del af dette lærer de at bruge og relatere til 
materialiteten og de andre personer i praksissen. Efterhånden lærer de at 
veksle mellem handlinger i flere praksisser og udføre handlinger, der er pas-
sende i flere praksisser. Hvad personer ved har indflydelse på, hvad de finder 
passende at gøre i praksis. Schatzkis syn på læring lægger tæt på Hodkinsons 
og Hagers trods det, at den schatzkiske forståelse omfavner tilegnelsesmeta-
foren. De deler et opgør med tilsyneladende dualismer som for eksempel 
krop og tænkning og teoretiserer læring som knyttet til praksisdeltagelse. Men 
derudover lærer mennesker hos Schatzki normativiteter, følelser, refleksion, 
målsætninger og forholdet til materialitet.  

3.5 Afrunding 

I det foregående har jeg præsenteret og diskuteret Schatzkis praksisteori, som 
har inspireret mig under indsamlingen af mit empiriske materiale. Det blev 
Schatzkis begreber, der gav nye indsigter, om hvad der var på spil i de prak-
sisser, jeg observerede. Det betød, at jeg under indsamlingen rettede min op-
mærksomhed mod den matrialitet, der viste sig at have en betydning. Her var 
det både de nye læreres brug af deres kroppe og deres brug af artefakter, der 
blev synlige for mig. Derud over blev jeg opmærksom på, hvordan normativi-
tet og regler blev varetaget af de nye lærere. Den grundlæggende ontologiske 
antagelse i praksisteorien om, at mennesker lever og lærer i sociale praksisser 
er central i afhandlingen, og derfor har jeg gjort Schatzkis praksisbegreb med 
Kemmis et al’s udvidelse til mit analytiske omdrejningspunkt. Foruden selve 
praksisbegrebet er jeg også inspireret af Schatzkis begreb om teleoaffektive 
strukturer. Det var det begreb, der først åbnede op for nye indsigter i de nye 



 50 

læreres arbejde. Jeg er inspireret af begrebet i konstruktionen af mit analyse-
ledende begreb om normativiteter, som jeg præsenterer i kapitel 5. 
 
Konkluderende kan læring forstås i et praksisteoretisk perspektiv som både 
tilegnelse og deltagelse. Læring kan forstås som, at den lærende gennem del-
tagelse tilegner sig viden, men også normativiteter, praksistilladte følelser, 
målsætninger, materialitets-håndtering, og hvad der ellers er på spil i den 
praksis, hun deltager i gennem kortere eller længere tid. Læring er både et 
produkt og en proces, som i min forståelse er placeret hos den enkelte både i 
hendes krop og bevidsthed, som hun kan tage med sig rundt i sine praksisser. 
Her tager jeg teoretisk afstand fra Schatzkis konstruktion af læring som til-
skrivelse, da argumentet ikke medtager, at man kan have lært noget for sin 
egen skyld, som ikke kræver tilskrivelse for at give mening for den enkelte. 
Dette læringssyn tager jeg med og sætter i spil og udfordrer i mine analyser 
for at kunne besvare mit forskningsspørgsmål om, hvordan de nye lærere ud-
vikler og lærer lærerkompetencer.  
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4. Diskussion med forskningen  
I dette kapitel præsenterer jeg mit bidrag til en integrativ forskningsdiskussi-
on. Jeg er inspireret af Richard Torracco (2005), som benytter begrebet inter-
grativ i forbindelse med skabelsen af et forskningslitteraturreview. Torraco 
skriver ”The integrative literature review is a form of research that reviews, 
critiques, and synthesizes representative literature on a topic in an integrated 
way such that new frameworks and perspectives on the topic are generated” 
(Torraco, 2005, s. 356). 
 
Torracos artikel er en argumentation for, at en gennemgang af forskningslitte-
ratur inden for et givent område skal kunne frembringe nye forståelser og 
danne ny viden på basis af den allerede eksisterende forskning. Han peger på, 
at de fleste integrative litteraturreviews til dette formål vil have enten en vej-
ledende teori, nogle teoretiske modeller eller en hypotese, der guider struktu-
reringen af litteratur reviewet (Torraco, 2005, s. 359). Det gælder uanset, om 
reviewet gennemgår kendt viden, som med reviewet nytænkes eller om det 
undersøger et nyt felt for at udvikle ny viden til området. Min diskussion med 
forskningen gælder kendt viden om overførsel af læring, som jeg gennem teo-
retiske diskussioner og spørgsmål til forskningen vil søge at udvikle nye for-
ståelser af. Som strukturerende vejledende teori lader jeg det praksisteoretiske 
perspektiv organisere diskussionen. Praksisteoriens begreber og ontologi vil 
udgøre den teoretiske base for kritisk at undersøge den udvalgte forskningslit-
teratur. Jeg vil undersøge forskningslitteraturen og de styrker, svagheder, ude-
ladelser og problemer, den indeholder (Torraco, 2005, s. 362).   
 
Med en inspiration fra Torraco til at diskutere integrativt med forskningslitte-
raturen, har jeg udvalgt de forskningsbidrag, der kan uddybe forståelsen af 
min problemstilling. Jeg ønsker således ikke at præsentere et systematisk re-
view men problemorienteret at undersøge, hvordan forskellig forskning kan 
bidrage til løsningen af min problemformulering. Formålet med denne tilgang 
til diskussion med forskningen i kapitlet er at nuancere, kompleksitere og ny-
tænke (Torraco, 2005, s. 357) en teoretisk forståelse af, hvordan læring fra 
forskellige, tidligere og nuværende praksisser bidrager til lærerkompetenceud-
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vikling i anden praksis. Der er derfor i kapitlet fokus på forskning i forståelser 
og begreber til at skabe sammenhæng mellem læring i forskellige kontekster. 
Dette har særlig relevans fr besvarelsen af min problemformulering, der dre-
jer sig om, hvordan de nye lærere udvikler kompetencer. I overførsels-
diskussionen inddrager jeg forskellige begreber fra national og international 
forskning i forholdet mellem læring i forskellige kontekster. Jeg har foretaget 
søgninger i databaser på Google Scholar, ERIC og Roskilde Universitetsbib-
lioteks database, hvor jeg har fundet artikler og bøger. Desuden er jeg gen-
nem diskussioner med forskere på RUC blevet inspireret til at søge forståelse 
hos bestemte forskere, som for eksempel Phil Hodkinson, som viste sig at 
have frugtbare forslag til løsningen af min problemstilling allerede tidligt i 
processen. Der har således været flere kilder til frembringelse af forskningslit-
teratur, som kunne være relevant for min forskningsinteresse. Forskningslitte-
ratur om lærings-overførsel er omfattende, og derfor har jeg måtte foretage 
nogle strategiske valg. Jeg har valgt fortrinsvis at forholde mig til danske bi-
drag, når jeg diskuterer forholdet mellem teori og praksis i læreruddannelsen, 
da det er en dansk læreruddannelse, jeg undersøger. For indsigt i international 
forskning på området vil jeg henvise til Trine Kløvager Nielsens ph.d. fra 
2014, som er et systematisk review om nationale og internationale forståelser 
af relationen mellem teori og praksis i professionsbachelor uddannelser. Sidst 
i kapitlet undersøger jeg metafor-dannelse om læringsoverførsel, hvor jeg 
inddrager international forskning.  

4.1 Diskussion med brobygningsprojektet  

Diskrepansen mellem teori og praksis i læreruddannelsen er ikke en ny pro-
blemstilling og bidragene fra forskningen til diskussionen er omfattende. På 
den ene side ønsker og forventer politikere og skolens interessenter, at der er 
en sammenhæng, og på den anden side peger mange undersøgelser, nationalt 
og internationalt på, at lærerstuderende oplever en manglende sammenhæng 
og derfor frafalder uddannelsen (Haastrup et al, 2013; Darling-Hammond & 
Bransford, 2008). Det har været baggrunden for et stort forskningsprojekt fra 
DPU på Aarhus Universitet om forholdet mellem teori og praksis på profes-
sionsbachelor uddannelserne. Projektet kom til at hedde Brobygning mellem 
teori og praksis. Det undersøgte fire udvalgte professionsbacheloruddannel-
ser, herunder læreruddannelsen, og forløb fra 2009 til 2012. Der blev tilknyt-
tet flere ph.d. afhandlinger til projektet, som blev afsluttet med en stor åben 
konference. Den tidligere omtalte ph.d. afhandling af Trine Kløveager Niel-
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sen (2014) blev et systematisk review af national og international forskning 
over tiltag til at forbedre og skabe sammenhæng mellem teori og praksis i de 
fire udvalgte uddannelser. Lars Emmerik Knudsens ph.d. afhandling (2012) 
tager udgangspunkt i læreruddannelsen, og Anne Katrine Kamstrups afhand-
ling (2015) inkluderer foruden læreruddannelsen også diplomingeniøruddan-
nelsen. Disse tre ph.d. afhandlinger og rapporten fra projektet vil indgår som 
diskussionspartnere i dette afsnit. Projektet er valgt, fordi det er det største 
danske projekt, der i nyere tid har beskæftiget sig grundigt med emnet, og 
fordi der er valgt forskellige teoretiske bidrag til diskussionen i afhandlinger-
ne, som kan genfindes i internationale diskussioner om overførselsbegreber. 
Formålet med diskussionen er at syntetisere en ny forståelse af, hvordan teori 
fra læreruddannelse og praksis i skolen kan hænge sammen i (Torraco, 2005). 
Rapporten om forskningsprojektet har en primitiv bro på forsiden, som 
sammen med brobygnings-titlen på projektet angiver en indbygget forståelse 
af et skel eller en kløft mellem teori og praksis, der skal skræves henover. Der 
spørges i rapporten til, hvordan uddannelser kan udvikle relationerne mellem 
teori og praksis, så de opleves som lærerige af de studerende. Der skal skabes 
en mellem to områder, der markeres som to selvstændige områder, som be-
nævnes teori og praksis, der skal bindes sammen for at støtte de studerendes 
læring. Problemet med dette udgangspunkt er, at den bygger på en dikoto-
misk forståelse af teori og praksis. Den dikotomiske forståelse indbygges i 
undersøgelsestilgang, undersøgelsesspørgsmål og rummes i de svar, konklusi-
onen leverer.  
 
Rapporten fremanalyserer, at undervisere og studerende på professionsbache-
loruddannelserne har et forskelligt syn på, hvad teori kan og skal. For at tilby-
de de to parter mulighed for fælles forståelse åbner rapporten op for en mere 
differentieret teoretisk forståelse af, hvad teori er og kan, hvor mit projekt i 
stedet vil teoretisere praksis. Den optegner, at teori kan forstås forskelligt og 
forholde sig til praksis på forskellige måder. Teori kan blandt andet være en 
optik på praksis eller et begrebsapparat til forståelse af praksis, men teori kan 
også fortolke og opstille idealer for praksis. Hvor der laboreres på forståelser 
af teori er der dog en underteoretiseret forståelse af praksis i projektet. For-
ståelsen er alene, at praksis kan være planlægning, evaluering, dokumentation, 
kollegialt samarbejde og opbygning af relationer. Dette er i min optik eksem-
pler på aktiviteter i praksis frem for en teoretisk diskussion af, hvorledes 
praksisbegrebet kan forstås. Projektet kommer derfor til at give forslag på, 
hvordan forskellige teoretiske forståelser af teori kan knyttes sammen med 
forskellige typer af aktiviteter i (en begrebsmæssigt underteoretiseret) praksis. 

https://www.google.dk/search?q=syntetisere&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwigtLnk7YPXAhXL2BoKHfzpC3UQvwUIIygA
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Det bliver vanskeligt at skabe nye forståelser af sammenhængen mellem teori 
og praksis på denne baggrund. I stedet kunne projektet have spurgt, hvilken 
rolle teori spiller i forskellige praksisser i uddannelsen og i professionens ar-
bejdssted. Den kunne have undersøgt, hvilken form for teori, der spiller hvil-
ken rolle i hvilken praksis. Den kommer til at begrebssætte teori, som noget 
der alene foregår på uddannelsen, hvilket overser de teoretiske forståelser, der 
er på arbejdspladsen. I steder for at spørge til relationen mellem teori og 
praksis kunne den have spurgt til relationen mellem forskellige praksisser og 
måske fået andre og mindre dikotomiske svar. Jeg uddyber dette nedenfor.  
 
Anne Katrine Kamstrup vil i sit ph.d. projekt (2015), som er en del af bro-
bygningsprojektet ligesom jeg problematisere en a priori dikotomisk opfattel-
se af forskellen mellem teori og praksis. I stedet for at antage det som grund-
præmis, at teori og praksis er indholdsforskellige, er hendes løsning at under-
søge teori og praksis som empiriske fænomener på uddannelserne i stedet for 
som teoretiske begreber om et forhold. Det er baggrunden for hendes kon-
struktion af begrebet om teori-praksis fænomener ”t-p fænomener”, hvor 
hun knytter de to begreber sammen for at overkomme dikotomien. Hun le-
der så efter, hvordan t-p fænomener udspiller sig i uddannelserne. Kamstrup 
ønsker at skabe anderledes forståelser af forholdet mellem de to begreber, 
hvor teori og praksis bliver mere eller mindre en del af hinanden. Hun skriver 
”De kan blive til som adskilte, som vi ser i nogle af citaterne i starten af af-
handlingen, hvor teori og praksis bliver til som hinandens negationer, men de 
kan også blive til som flydende og uadskillelige, som vi ser i eksemplet fra di-
plomingeniøruddannelsen” (Kamstrup, 2015, s. 14). 
 
Kamstrup ønsker at opstille mange små broer, som bliver til og bygges efter-
hånden, som der handles i stedet for en enkelt stor og bred bro. Hun skriver 
”De studerende og underviserne bygger selv, både eksplicit og implicit, man-
ge små broer kontinuerligt i løbet af deres hverdag, og disse er interessante at 
undersøge fremfor en forestilling om, at der kan bygges én bro mellem teori 
og praksis” (Kamstrup, 2015, s. 213). Kamstrup konkluderer, at læringen er 
en proces, hvor t-p fænomener bliver til eller ikke bliver til i de studerendes 
og undervisernes arbejde på uddannelsen. De er flydende og lader sig ikke ka-
tegorisere af gældende definitioner på teori og praksis. Spørgsmålet er, om 
Kamstrups bidrag skaber større forståelse af forholdet mellem teori og prak-
sis på læreruddannelsen, og hvordan overførslen sker. Hun fremhæver en 
kompleksitet og en tilblivelsesproces, og hun fastholder, at teori og praksis 
ikke kan defineres på forhånd men bliver til. Hvis det tolkes praksisteoretisk 
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overser Kamstrup dog, at en praksis er der på forhånd (Hodkinson og Hager, 
2009, Schatzki, 2002). Det synes at være to forskellige praksisbegreber, Kam-
strup og Schatzki arbejder med, og der kan opstå misforståelser og mistolk-
ninger, når praksisbegrebet er underteoretiseret. I en praksisteoretisk ramme 
ville Kamstrups pointe om begreberne teori og praksis bliver til i uddannelsen 
ændres til, at teori spiller forskellige roller i forskellige praksisser i uddannel-
sen. Noget teori handler om den praksis, som uddannelsen sigter mod og kan 
derfor have en særlig interesse hos de studerende på uddannelsen, mens an-
den teori kan medføre mindre interesse. Kamstrups nytænkning af forholdet 
mellem teori og praksis bidrager til forståelse af, hvad der sker i den lærings-
proces, der medfører, at viden lært i den ene praksis kan anvendes i den an-
den praksis. Ved at insistere på det uforudsigelige og flydende og ikke anven-
de a priori antagelser kan der åbnes der for nye forståelser. Kamstrups begreb 
om t-p-fænomener kan forstås som et bidrag til at nuancere og udfordre det 
dikotomiske paradigme.   
 
Lars Emmerik Knudsen hvis ph.d. fra 2012 ligeledes er en del af brobyg-
ningsprojektet, tager et andet teoretisk udgangspunkt i sin afhandling. Han 
tager udgangspunkt i Aristoteles’ kundskabsformer og praksisbegreber, Høj-
rups strukturelle kulturanalyse og Merleau-Pontys kropsfænomenologi. Der er 
hos Knudsen en teoretisering af praksisbegrebet ud fra Aristoteles, så her un-
derteoretiseres begrebet ikke. Hans analyser viser at ”Trods initiativer er der 
fortsat kulturelle modsætninger mellem praktik- og uddannelsessted i forståel-
serne af uddannelsens mål og midler og relationerne mellem teori og praksis” 
Knudsen, 2012, s 277). I mit praksisteoretiske perspektiv bliver de såkaldte 
kulturelle modsætninger mindre og anderledes. Når der med praksisteorien 
undersøges, hvordan normativiteter fra praksisser på uddannelsesstedet og på 
praktikstedet hænger sammen, åbnes der op for at finde ligheder frem for 
modsætninger. At der også er forskelle, må dog ikke underkendes, og Knud-
sens afhandling bidrager til at forstå, hvori modsætningerne kan bestå. Desu-
den er Knudsens forståelse af forholdet mellem teori og praksis inspireret af 
begrebssætningen hos professor emeritus i musik fra Indiana universitet 
Estelle Jorgensen (2005). Knudsens afhandling inspirerer mit projekt på det 
teoretiske plan med sin dialektiske forståelse af læreprocessen, som han byg-
ger på Jorgensens begrebssætning. Hvad angår Knudsens anvendelse af Ari-
stoteles’ begreber, så kan det diskuteres, hvilke indsigter det kan give at an-
vende Aristoteles’ ontologi som bidrag til teori-praksis diskussionen. Det 
kommer an på forskningsinteressen. Knudsens interesse var at fremanalysere 
forskellige kundskabsformer, og her kunne Aristoteles’ filosofi anvendes som 
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inspiration. Olav Eikeland og Davide Nicolini (2011) arbejder som Knudsen i 
en artikel med at undersøge, hvordan Aristoteles’ praksisbegreb kan bidrage 
med nye forståelser af kendt praksis, hvilket de finder frugtbart. Jeg opfatter 
herimod Aristoteles som en før-moderne tænker. Den moderne kløft mellem 
menneskets bevidsthed og dets omverden opstår først med modernitetens 
fremkomst og gennem Descartes’ tænkning (Schatzki, 2002; Næss, 1991). 
Min forskningsinteresse gælder en undersøgelse af, hvordan deltagelse i for-
skellige praksisser bidrager til læring, der fører til lærerkompetenceudvikling. 
Aristoteles’ teoretiske antagelser forbliver derfor på et uproduktivt, teoretisk 
niveau for mit projekt. Jeg vil i stedet arbejde med et mere empirisk sensitivt 
praksisteoretisk bidrag, der i højere grad kan nuancere kompleksiteten i den 
empiri, jeg har observeret.    
 
Den sidste afhandling fra brobygningsprojektet, som jeg vil diskutere i dette 
afsnit, er litteratur reviewet af forskningen om forholdet mellem teori og 
praksis, foretaget af Trine Kløveager Nielsen (2014). Hun gør opmærksom 
på, at kløft-metaforen mellem teori og praksis, som der skal bygges bro hen-
over i brobygningsprojektet, er en magtfuldt konstruktion, som spærrer for 
andre forståelser af forholdet. Her trækker hun på den newzealandske forsker 
Peter Gallagher, der er kritisk over den ureflekterede brug af metaforen. 
Hermed åbner hun op for, at forholdet faktisk kan forstås på andre og flere 
måder. Kløveager Nielsen arbejder dog selv ud fra metaforen, når hun anta-
ger en forståelse af, at teori og praksis er adskilte enheder. Baggrunden for 
dette valg er, at hun genfinder metaforen i studerendes begrundelser af og an-
tagelser om uddannelsen. Der kan herimod argumenteres for, at det er forsk-
ningens opgave at introducere nye forståelser og ikke reproduce feltens for-
ståelser. Kløveager Nielsen får ikke kvalificeret de studerendes a priori opfat-
telse af adskillelsen mellem teori og praksis, men antager den som sin egen. 
Derudover henter Kløveager Nielsen sin definition af praksis fra Den Store 
Danske og foretager ikke en teoretisk diskussion af praksisbegrebet, hvilket er 
problematisk, når forholdet mellem teori og praksis skal drøftes. Hvis praksis 
ikke begrebssættes af forskeren, ligger begrebet åbnet for andres fortolkning 
og kritik. Kløveager Nielsen skriver om forholdet mellem teori og praksis 
”En overordnet problematik, som viser sig i den narrative syntese, er, at ud-
dannelsessted og praktiksted ofte betragtes og fungerer som to forskellige og 
adskilte læringsrum, som har forskellige normer, kulturer, sprog og idealer 
samt forskellige forståelser og prioriteringer af, hvad der er relevant og vigtig 
viden” (Kløveager Nielsen, 2014, s. 222). Mens jeg indsamlede min empiri 
gennem observationer af de nye lærere i deres praksisser, kom jeg frem til en 
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noget anden forståelse. Det overraskede mig, hvor mange fælles forståelser af 
normer og idealer, der er i spil i læreruddannelsen og i de nye læreres arbejde i 
skolen. Når Kløvager Nielsen konkluderer, som hun gør, bygger det på den 
forskning, hun har undersøgt, som peger på diskrepans. Det er en stærk fore-
stilling, at der er en kløft mellem teori og praksis. Den forestilling kan dog ud-
fordres og sættes spørgsmål ved, hvilket mine analyser i kapitel 10 gør. Klø-
veager Nielsen sætter også selv spørgsmålstegn ved den. Hun skriver ”Ud-
forskningen af teori/praksis-forståelserne i primærforskningen ved hjælp af 
Carrs typologi viser, at forholdet mellem teori og praksis forstås på flere for-
skellige måder, og at den nuværende tænkning om forholdet mellem teori og 
praksis er præget af eklekticisme og pluralisme” (Kløveager Nielsen, 2014, s. 
295). Kløveager Nielsens forskning viser endvidere, at jo længere de stude-
rende er kommet på studiet jo mere kompleks en forståelse af, hvad teori er 
og kan, får de, hvilket bidrager til at nuancere forestillingen om kløften.  
 
Brobygningsprojektet er lykkedes med at fremanalysere forskellige opfattelser 
af, hvad teori er, kan og skal, men projektet har ikke udviklet teoretiske be-
tragtninger over, hvordan praksisbegrebet kan forstås. Det gør det vanskeligt 
at definere forholdet mellem teori og praksis. Som en del af projektet præsen-
terer rapporten fire metaforer til forståelsen af, hvordan teori og praksis kan 
belyse og informere hinanden, som bygger på Estelle Jorgensens forskning, 
som har inspireret mit projekt. Derfor vil jeg i det følgende præsentere hen-
des begreber.  

Jorgensens fire overførselsmetaforer 
Estelle Jorgensen (2005) skelner mellem fire metaforer til forståelse af forhol-
det mellem teori og praksis: 1. Dikotomi, 2. Polaritet, 3. Fusion og 4. Dialek-
tik. Hun påpeger, at ingen af metaforerne kan stå alene, da alle fire har værdi-
fulde indsigter at tilbyde. 
 
I den dikotomiske metafor er der skarpe grænser mellem teori og praksis. De 
opfattes som to forskellige vidensformer. Opfattelsen har ifølge Jorgensen 
basis i Platons dualistiske opfattelse af fænomen og ide. Den bygger traditio-
nelt og hos Platon på en værdiforskel mellem de to områder, der tillægger te-
oriens område værdifuld orden og stringens, mens praksisområdet er rodet, 
uforudsigeligt og kaotisk. Metaforen tilbyder, ifølge Jorgensen, den vigtige 
indsigt, at teori er noget andet end praksis, og at der findes forskellige videns-
former i henholdsvis teori og praksis (Jorgensen, 2005, s. 23). Metaforen luk-
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ker dog i min optik for at opdage, at teori findes i praksis. Den overser, at te-
ori altid er udsprunget af eller relateret til praksis, teori er teori om praksis, og 
en klar skillelinje udelukker denne indsigt.  
 
Polaritetsmetaforen er kendetegnet ved blødere grænser mellem teori og 
praksis og ved en mere differentieret forståelse af henholdsvis teori og prak-
sis. En teori kan være anledning til forskellige praksisser, ligesom en praksis 
kan medfører forskellige teoribygninger. Jorgensen (2005, s. 25) angiver Do-
nald Schön som fortaler for denne forståelse. Den indeholder en del forskel-
lige teoridannelser om forholdet mellem teori og praksis. Jorgensen er fåmælt 
i sin kritik af denne metafor, da langt størstedelen af teorierne om forholdet 
mellem teori og praksis kan rummes i denne metafor. Jørgen Gleerup (2007) 
gør dog opmærksom på at, hos Schön får praksis forrang frem for teori, og 
dermed opstår en risiko for, at læringen i praksis nærmer sig en socialisering 
til praksis.  
 
Fusionsmetaforen betegner ifølge Jorgensen (2005, s. 27) et grænseløst for-
hold mellem teori og praksis. Baggrunden for metaforen er Paolo Freires ide 
om begrebet praxis som en sammensmeltning af teori og praksis til noget 
tredje. Hos Freire inkluderer dette tredje forskellige etiske forestillinger om 
det gode liv. Hans fusion af teori og praksis bliver derfor en ny normativitet. 
Fordelen ved fusionsmetaforen er dens tillokkende holistiske tilgang til hver-
dagslivet. Den kan give en forståelsesramme for at afprøve, hvorvidt teori og 
praksis danner en fusion i den lærerstuderendes refleksionsproces i handle-
øjeblikket, som Kamstrup (2015) gør. På den anden side kunne der peges på, 
at en fusion kan opfattes som et færdigt, statisk produkt. Dette produkt kan i 
visse sammenhænge indeholde en udemokratisk normativitet, der undertryk-
ker andre forslag til fusion.  
 
I dialektikmetaforen er der flydende grænser. I stedet for at opstille et episte-
mologisk skel mellem teori og praksis tilbyder Jorgensen (2005, s. 30) een 
samlet erkendelsesproces, hvor både teorier og praksisser optræder i det øje-
blik, hvor der handles. Teorierne og praksisserne optræder som selvstændige 
enheder i erkendelsesprocessen, og kan spille en større eller mindre rolle i si-
tuationen. Jorgensen (2005, s. 29) sammenligner dialektikmetaforen med et 
skuespil, hvor forskellige skuespillere (teorier og praksisser) optræder og er 
først i forgrunden og senere i baggrunden, og hvor skuespillerne (teorier og 
praksisser) forholder sig omfavnede eller modsætningsfulde til hinanden. 
Jorgensen skriver “This is also an improvisatory and rhapsodic view of teach-
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ing and learning because it suggests that these situations are dynamic rather 
than static, ends cannot be accurately foreseen, and teachers and their stu-
dents interact in ways that are “in the moment,” often serendipitous and un-
expected“ (2005, s. 30). Dialektikmetaforens dynamiske og improvisatoriske 
tilgang til læring ophæver den dikotomiske forståelse af forholdet mellem teo-
ri og praksis. Teori og praksis sidestilles som inspiration til ny læring. Hver 
læringssituation bliver anderledes, fordi den trækker på anden teori og læring 
end tidligere.  
 
Ud fra en praksisteoretisk forståelse lever mennesket altid i sociale praksisser. 
Derfor deltager de lærerstuderende i praksisser både på læreruddannelsen og i 
skolen. De deltager ikke i teori nogen af stederne, men teori er et element i de 
praksisser, de deltager i både på læreruddannelsen og i skolen. I denne optik 
skal der hverken skabes små eller større broer, fordi de forskellige praksisser 
hænger i forvejen sammen i bundter i et større net og væver sig ind i hinan-
den på forskellig vis. Samtidigt findes der i enhver praksis egne teleoaffektive 
strukturer og praktiske forståelser og generel forståelse. Jeg antager på denne 
baggrund, at der i enhver praksis findes teori, og at teorien ikke har sit topo-
grafiske område alene på et uddannelsessted. Teori er et aktivt og betydnings-
fuldt element i mange praksisser. Teori kan have flere forskellige betydninger 
i en praksis (Laursen, 2013, s. 581), hvilket jeg vil vende tilbage til i min analy-
se, hvor jeg vil se på, hvilken betydning forskellige teorier får i de nye læreres 
praksisdeltagelser. Praksisser rummer mere end teori, men teori er et frem-
trædende og distinkt element i mange praksisser. Der er i en praksisteoretisk 
optik intet reificeret skel mellem teori og praksis, for en teori er altid knyttet 
til en praksis og foregår i en praksis. At læreruddannelsen består af forskellige 
praksisser er næppe kontroversielt, men det er snarere underteoretiseret i me-
get forskning om forbindelsen mellem teori og praksis.  

4.2 Metaforer for relationer mellem læring i for-
skellige praksisser 

Indtil nu har jeg undersøgt, hvordan udvalgt forskning sætter begreber på 
forholdet mellem teori og praksis. Jeg endte med at konkludere, at det er van-
skeligt at argumentere for, at teori findes på en bestemt lokalitet, mens praksis 
findes på en bestemt anden lokalitet. I stedet kom jeg frem til, at det kan være 
produktivt at anskue både læreruddannelse og skole som bestående af forskel-
lige praksisser, hvor forskellig teori spiller forskellige roller. I stedet for at 
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spørge, hvorledes der kan bygges bro over kløften mellem teori og praksis, så 
overgangen fra studie til arbejde lettes, så er spørgsmålet i en praksisteoretisk 
ramme snarere, hvor og hvorfor der er forskelle og ligheder mellem de mange 
forskellige praksisser, de nye lærere deltager i før, under og efter uddannelsen, 
og hvad det betyder for deres udvikling af lærerkompetencer.  
 
Jeg vil i dette afsnit undersøge, hvordan forskellige metaforer kan bidrage til 
at forstå, hvad der sker, når læring fra en praksis sættes i spil i en anden prak-
sis. Derfor sætter jeg i dette afsnit om læring på kryds, på tværs og på langs af 
praksisser yderligere begreber i spil for at undersøge, hvordan læring mellem 
praksisser kan forstås. De begreber jeg ønsker at studere er forskellige forsk-
ningsbidrag til at begrebssætte overførslen af læring mellem forskellige prak-
sisser. Jeg vil diskutere det på to niveauer. Det første niveau drejer sig om, 
hvordan selve forbindelsen mellem praksisser forstås, mens niveau to handler 
om, hvordan der kan ske overførsel fra en praksis til en anden praksis Jeg vil 
undersøge, om det kan give nye erkendelser, at Akkerman og Bakker (2012) 
konstruerer forholdet mellem læring i forskellige praksisser som boundary 
crossing, og om det kan være produktivt at sætte grænser op mellem praksis-
ser, der skal overskrides, eller om Schatzkis ide om åbne praksisser uden 
grænser kan give ny forståelse. Uanset om forholdet mellem praksisser kon-
strueres med eller uden grænser, kan spørgsmålet om, hvordan erfaring, nor-
mativitet, mening og læring kommer fra den ene praksis til den anden, be-
grebssættes på forskellige måder. Forskellige forskere opsætter metaforer for 
at forstå, hvordan de nævnte elementer kan overføres. Overførslen kan be-
grebssættes som transfer (Wahlgren & Aarkrog, 2012), som transition (Hodkin-
son & Hager, 2009), som connectivity (Lawy, 2006), som transformation (Bottrup, 
Helms Jørgensen & Roespstorff, 2008), som grænselæring (Gleerup, 2007), og 
som participation in multiple practices (Schatzki, 2017).  

Transfer 
Wahlgren og Aarkrog definerer transfer af læring som ”anvendelse af viden og 
kunnen lært i én sammenhæng til at kvalificere handling i en anden sammenhæng” 
(Wahlgren & Aarkrog, 2012, s. 16).  Der er tale om, at erhvervet viden fra en 
bestemt kontekst kan overføres til en ny kontekst. Citatet antyder, at der kan 
findes et sted med viden, hvor noget læres og et andet sted med praksis, hvor 
det efterfølgende bruges. Det kunne se ud som om, at der i praksis ikke fore-
kommer viden og læring. Wahlgren og Aarkrogs definition kan medføre en 
hierarkisering af teori og praksis, hvor teorien foreskriver og foregriber prak-
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sis. Dette er dog ingen kontroversiel udtalelse. På læreruddannelsen tilbringer 
de studerende først noget tid på uddannelsen, og derefter deltager de i praktik 
på en skole. Der ligger en antagelse indbygget i uddannelsens politikpapirer, 
at det er muligt at lære at blive lærer på en uddannelse. Det er ifølge denne 
forståelse muligt at erhverve sig viden i en uddannelseskontekst, som skal an-
vendes i en arbejdskontekst.  

Transition 
Transferbegrebet er blevet omfattende kritiseret af Hodkinson og Hager 
(2009). De mener ikke, at det er den bedste metafor til at forstå de komplekse 
processer, der sker, når personer lærer og bevæger sig over i en ny kontekst. 
Desuden knytter transferbegrebet sig ofte sammen med tilegnelsesmetaforen. 
Hager og Hodkinson er stærkt kritiske over for ideen om læring som et fast 
produkt, som personen en gang for alle tilegner sig og derefter kan bære med 
sig rundt i sine kontekster, for der sker noget med det lærte, så det ikke er det 
samme. Der sker i stedet i overgangen fra en kontekst til en anden kontekst 
en transitionsproces af det lærte, så det lærte bliver anderledes. Transition 
sker henover grænser. Så Hager og Hodkinson fastholder, at der er en grænse 
mellem forskellige praksisser. Læring opfattes som proces og ikke produkt. 
Det har konsekvenser for, hvordan Hager og Hodkinson konstruerer over-
gangen mellem kontekster. De henviser til Dewey og skriver, at ”It follows 
that when a person joins a new worksplace they bring themselves much more 
than skills or knowledge. Rather, they bring their experience” (Hager & Hod-
kinson, 2009, s. 631). Erfaring gør det enkelte menneskes transitionsproces 
særlig. Det er en interessant udtalelse, for den støtter, at erfaring og den per-
sonlige tilgang til arbejdet er det vigtigste, når en person bevæger sig fra en 
kontekst til en anden, hvilket jeg vender tilbage til i kapitel 8.  

Transformation 
Transformationsbegrebet tilbyder en metafor om identitetsforandrende læring 
(Mezirow, 2000; Illeris, 2013) eller læring under forandring (Bottrup, Helms 
Jørgensen & Roespstorff, 2008). Det kan være den lærende, der forandrer sig 
eller læringen, hun beskæftiger sig med, der transformeres. Det identitetsfor-
andrende transformationsbegreb er blevet diskuteret af Knud Illeris i bogen 
Transformativ læring & identitet fra 2013, men begrebet stammer oprindeligt 
fra den amerikanske voksenuddannelsesforsker Jack Mezirow. Transformativ 
læring defineres af Mezirow som ”the process of using a prior interpretation 
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to construe a new or revised  interpretation of the meaning of one’s experi-
ence as a guide to future action” (Mezirow, 2000, s. 5).  
 
Transformationsmetaforen, som den præsenteres af Mezirow, rummer en læ-
ringsteori. Mezirow opererer med læring på tre niveauer: Instrumentel læring, 
kommunikativ læring og transformativ læring. Transformativ læring er et læ-
ringsniveau, hvor læringen er mere dybdegående og indgribende i forhold til 
den lærendes personlighed med dens kognitive, affektive og handlingsmæssi-
ge dimensioner. De tre typer læring involverer refleksion af forskellige art. 
Mezirow (2000) skelner mellem fire typer af refleksion: a) refleksion, b) kritisk 
refleksion, c) kritisk refleksion over antagelser, og d) kritisk refleksion over 
egne antagelser. Type a refleksion er knyttet til den instrumentelle læring. Ty-
pe b og c er knyttet til den kommunikative læring, mens type d er knyttet til 
den transformative læring. I refleksionen over egne antagelser foretager den 
lærende en kritisk analyse af de forudantagelser, hendes opfattelse af verden 
bygger på. Hun stiller kritiske spørgsmål ved, hvordan hun ved, og hvilke an-
tagelser og værdier, hendes viden og mening bygger på. Den transformative 
læring har et normativt formål, nemlig at gøre op med uhensigtsmæssige for-
ståelser og værdisætninger af undertrykkende karakter, så den lærende kan 
deltage i samfundet på en oplyst måde. Læring foregår i Mezirows forståelse 
kognitivt og erkendelsesteoretisk. Mezirows transformationsbegreb er gen-
nem tiden blevet udviklet til også at medtænke den affektive, sociale og hand-
lingsmæssige dimension af læringen (Wiessner & Mezirow, 2000). Den kogni-
tive læring påvirkes af det følelsesmæssige og har sociale og handlingsmæssige 
konsekvenser, men hos Mezirow (2000) vedbliver transformativ læring, at 
forstås som en kognitiv, individualistisk og privat proces. 
 
Bottrup, Helms Jørgensen og Roespstorff (2008) præsenterer en anden for-
ståelse af transformationsbegrebet, som lægger vægten på indholdet i lærin-
gen. Her er transformativ læring en bearbejdningsproces, der ”omformer det, 
der læres, eller læringens indhold i forbindelse med, at det lærte flyttes fra én 
situation til en anden og indgår i en aktiv bearbejdning af opgaver og den nye 
situation” (Bottrup, Helms Jørgensen & Roespstorff, 2008, s. 15). Det er dog 
ikke alene indholdet i læring, der er fokus på, for processen berører den læ-
rendes identitet og har indflydelse på hendes situation. De skriver, ”Trans-
formativ læring kræver mere end blot en mindre tilpasning eller udbygning af 
den givne viden. Den indebærer en engageret involvering i en praktisk pro-
blemstilling og medfører en ny forståelse både af én selv, af forholdet til an-
dre og til den måde, man hidtil har håndteret problemet på (Bottrup, Helms 
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Jørgensen & Roespstorff, 2008, s. 15). Denne definition passer bedre til min 
praksisteoretiske position, for den fokuserer ikke på den psykologiske foran-
dring af identitet, som Mezirow og Illeris gør, men på en læringsmæssig for-
andring af identitet. Transformationen indebærer her en stadig ny forståelse 
af, hvem man er i praksis, og hvad man kan og har dermed identitetsvæsentlig 
karakter. Denne forståelse af transformation ligger tæt på Hager og Hodkin-
sons definition af transitionsbegrebet. Begge begreber sætter fokus på foran-
dring og læringsprocesser i stedet for viden som et fast og veldefineret pro-
dukt. Praksisteoretisk anskuet er styrken i Bottrup, Helms Jørgensen og 
Roespstorffs bidrag, at der ikke er tale om transformation mellem kontekster 
men i stedet mellem situationer. Der er dermed lukket op for at omformning 
af læring kan ske mellem situationer inden for samme kontekst, eller praksis-
teoretisk forstået fra aktivitet til aktivitet.  

Connectivity 
Tynjälä knytter transformationsbegrebet sammen med begrebet connectivity. 
Han skriver at “connectivity, which refers to bringing together things that 
have earlier been separated, and transformation, which refers to the changes 
that take place through connective activities” (Tynjälä, 2009, s. 12). Connecti-
vitybegrebet er i modsætning til de andre begreber, jeg har præsenteret ikke 
forklarende men normativt og foreskrivende. Det betegner en didaktisk til-
gang til undervisning. Begrebet repræsenterer et nyt curriculum som sigter 
mod, at der knyttes forbindelser mellem læring på forskellige lokaliteter. 
Formålet er at skabe ”polycontextual and connective skills which enable 
“boundary crossing”, that is, the ability to work in new and changing con-
texts.” (Tynjälä, 2009, s. 22). Jeg mener, det er uheldigt at skrive et begreb 
som boundary crossing i anførselstegn, for det relativerer udtalelsen og gør 
den upræcis. Hvad mener Tynjälä her? Senere skriver han mere tydeligt om 
boundry crossing, som processen hvor den lærende bevæger sig på tværs 
(across) forskellige læringskontekster og forskellige arbejdskontekster og for-
handler mellem disse kontekster. Jeg undrer mig over, at han vælger at diffe-
rentiere mellem læringskontekster og arbejdskontekster, når han starter sin 
artikel med at plædere for, at der ikke kun sker læring i uddannelser men også 
på arbejdspladser. Der er således flere usikkerheder i argumentationen om-
kring connectivitybegrebet. Alligevel har begrebet en didaktisk styrke. Den 
lærerstuderende kan støttes i sin connectivity proces og have polykontekstuel-
le og connectivity-skabelses kompetencer, hvilket en uddannelse som lærer-
uddannelsen med fordel kunne gøre. Det vil betyde, at den studerende ikke 
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bliver overladt til selv at knytte den lærte teori fra læreruddannelsens praksis 
til arbejdet i skolen. Begrebet kan inspirere undervisere på læreruddannelsen 
til at hjælpe de studerende med at knytte forbindelser mellem deres forskellige 
nuværende, tidligere og kommende praksisser. Tynjälä beskriver denne proces 
som, ” ’theorising practice’ and ’particularizing theory’ ”. (Tynjälä, 2009, s. 
23). Jeg vil undersøge, om de nye lærere har oplevet denne form for proces på 
den SBL.  

Grænselæring 
Kan det give en anden forståelse af de nye læreres udvikling af lærerkompe-
tencer at tale om grænselæring, som Jørgen Gleerup gør med udgangspunkt i 
inspiration fra Wenger? Gleerup skriver, at det er ”potentielle spændinger el-
ler udvekslinger af kompetencer og erfaringer i grænseområderne mellem for-
skellige praksisfelter, der kan motivere til læring og ny vidensdannelse” (Glee-
rup, 2007, s. 87). Som eksempel nævner Gleerup muligheden for læring, der 
opstår, når nyuddannede møder erfarne praktikere. I et sådan møde kan der 
deles ny viden mellem deltagerne. Han mener dog, at det sjældent sker i prak-
sis. Schmidt og Helms (2010) har dog peget på, at der i den SBL er sket et så-
dant møde. De lærerstuderende er gået ud i de erfarne læreres praksisser med 
alle deres spørgsmål og forsøg på svar. Det har skabt en uforudset læreproces 
for de erfarne lærere. Forskerne skriver, at de studerende ”viser nye veje og 
udfordrer den erfarne lærer i forhold til vaner og skaber en bevidsthed om de 
metoder, som man anvender og har internaliseret gennem mange års virke” 
(Schmidt & Helms, 2010, s. 91). Praksisteoretisk anskuet er det interessant, at 
Gleerup peger på grænseområderne mellem praksisser. Det er ikke inde i cen-
trum, at ny vidensdannelse finder sted, men i forbindelserne mellem praksis-
serne. Her skal der ikke overskrides grænser, fordi lige netop i øjeblikket, 
hvor forskellige praksisser mødes, kan der opstå læring. Gleerup mener, at 
mennesker ikke blot lever deres liv i et enkelt praksisfælleskab ad gangen. 
Mennesker deltager i flere praksisfælleskaber. De har multipelt medlemskab, 
skriver han med reference til Wenger (Gleerup, 2007, s. 85). Det passer godt 
med, hvad Schatzki mener, når han teoretiserer læring gennem deltagelse i 
multiple praksisser.  

Læring gennem deltagelse i multiple praksisser 
I Schatzkis forståelse opstår læring blandt andet gennem deltagelser i multiple 
praksisser. Jeg har tidligere været inde på Schatzkis læringssyn, og hvordan 
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han teoretiserer, at den enkelte person opnår sin læring. Her vil jeg kort un-
dersøge, hvordan læring gennem deltagelser i multiple praksisser kan forstås. 
Schatzki skriver ”Beyond this, many learned ways of being or acting are both 
picked up through and pertinent to participation in multiple practices” 
(Schatzki, 2017, s. 33). Det betyder dels, at mennesker ofte deltager i flere 
praksisser på samme tid, og dels at læring sker gennem deltagelse i forskellige 
praksisser på forskellig tid. Praksisser er vævede sammen, åbne og uden græn-
ser, og derfor kan mennesker deltage i flere praksisser på samme tid. Denne 
forståelse kan skabe opmærksomhed på, at de nye lærere deltager i mange 
forskellige aktiviteter, når de arbejder, og at nogle af de aktiviteter er del af en 
anden praksis. Læreres arbejde er komplekst, og der er mange krav, udfordin-
ger og læringsmuligheder, netop fordi arbejdet kræver deres deltagelse i mul-
tiple praksisser samtidigt. Dette er den ene betydning af begrebet, mens den 
anden betydning er forståelsen af, at mennesker lærer gennem praksisdeltagel-
se over tid og sted. Den lærende tager sin læring med sig, når han deltager i 
forskellige praksisser og undervejs ændres læringen og bliver til noget (lidt el-
ler helt) andet. I stedet for et aflæringsbegreb, hvor den lærende med Illeris 
”bevidst forkaster noget man tidligere har lært uden umiddelbart at sætte no-
get nyt i stedet” (Illeris, 2000, s. 136), så sker der en forandring med det lærte. 
I et praksisteoretisk perspektiv aflærer mennesker ikke, de udbygger og om-
former deres tidligere læring, så den passer i den nye situation. Det betyder, at 
læring ikke kan planlægges, men det betyder også, at det indhold mennesker 
lærer forandres over tid. Schatzki henviser til Ole Dreier, når han skriver, 
”Learning takes a course in the metaphorical sense of forming a progression, 
different acquisition episodes overlapping or occurring successively and 
building on prior ones.” (Schatzki, 2016, s. 30). Mennesker lærer i denne for-
ståelse over tid forskelligt indhold, som bliver personligt forstået, da vejen 
gennem læringen er personlig. Den personlige tilgang, som den enkelte udvik-
ler gennem sin deltagelse i multiple praksisser influerer eller bestemmer det 
lærte indhold. Derfor lærer alle lærende ikke det samme af det samme indhold 
(Dall’Alba & Sandberg, 2014). Begrebet om læring i multiple praksisser ud-
fordrer på den ene side forestillingen om, at det lærte er uafhængigt af den 
praksis, hvori det læres. På den anden side udfordrer begrebet et singulært 
praksisbegreb. Forestillingen om at der skulle kunne findes een skolepraksis 
udfordres, og begrebet introducerer en mere kompleks forståelse af lærernes 
arbejde i skolen, som bestående af deltagelse i flere forskellige praksisser.    
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4.3 Afrunding  

I det foregående har jeg undersøgt forskellige forståelser af overførsel af læ-
ring. Først har jeg diskuteret overførsel af læring fra læreruddannelsens prak-
sisser til skolens praksisser og derefter præsenterede jeg forskellige lærings-
overførselsmetaforer. Jeg har ud fra et praksisteoretisk perspektiv kritisk dis-
kuteret de forskellige bidrags styrker og svagheder til at forstå en kompliceret 
læringsoverførselsproces (Torraco, 2005).     
 
Gennemgangen har skærpet argumentet fra Hager (2012) om, at praksisbe-
grebet er underteoretiseret. Den har vist, at når praksisbegrebet ikke teoretise-
res bliver forskningen kritiserbar. Brobygningsprojektet lykkedes med at teo-
retisere, hvordan teori kan forstås, men projektet lykkedes i mindre grad med 
at teoretisere et praksisbegreb. Knudsens ph.d. (2012) har fremsat et praksis-
begreb baseret på Aristoteles, som ikke fanger den moderne antropologiske 
dualisme som Schatzkis praksisbegreb gør, og derfor har jeg fravalgt at intro-
ducere Aristoteles’ begrebssætning i min afhandling. Men Knudsens forståel-
se af forholdet mellem teori fra læreruddannelsen og skolens praksis, som var 
baseret på Jorgensens forskning (2005) har bidraget til min forståelse af læring 
med den rapsodiske og dialektiske forståelse af, hvordan læreprocesser i prak-
sis sker. Kamstrups (2015) insisteren på det uforudseelige og flydende i en 
læringsoverførsels-proces passer godt med Jorgensens improvisatoriske for-
ståelse af overførselslæring. Transferbegrebet rummer ikke dette aspekt, mens 
transformationsbegrebet og læring gennem deltagelse i multiple praksisser i 
højere grad medtænker, at læringen ændrer indhold i læringsprocessen. Men 
ikke alene indholdet ændres i de to forståelser af læring. Personen ændres og-
så i den dynamiske proces. Dette er tydeligt i transformationsmetaforen, 
mens Schatzki ikke har en velteoretiseret forståelse af ændringen af den læ-
rende i læreprocessen.  
 
Dialektikmetaforen sidestiller teoretiske indsigter og praktiske erfaringer, som 
mulige inspirationskilder til ny læring. Erfaringer gør den enkelte persons læ-
ringsprocesser særlige. Derfor bringer personen ikke alene viden og færdighe-
der af forskellig art med i nye praksisser, hun bringer også sine erfaringer med 
sig, som Dall’Alba og Sandberg (2014) gør opmærksom på. Når der handles i 
den nye praksis kan den lærende anvende den viden, de færdigheder og/eller 
de erfaringer, som situationen i hendes forståelse synes at kræve. Jorgensens 
dialektik metafor, transformationsbegrebet og begrebet om læring gennem 
deltagelse i multiple praksisser kan hjælpe med at udfordre den naturaliserede 



 

 67 
 

forståelse af overførsel som værende fra teori til praksis. I stedet ønsker jeg at 
argumentere for, at læring overføres fra praksis til praksis, og at erfaringer fra 
skolens praksisser kan bringes med i læreruddannelsens praksisser, som det 
sker i den SBL. Det sker også ofte for mange andre lærerstuderende, der har 
erfaringer fra vikararbejde eller andet arbejdet med børn. Der er sket læring, 
inden de studerende begyndte på læreruddannelsen, som har konsekvenser 
for, hvordan læreprocesser befordres i læreruddannelsens praksisser.    
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5. Analyseledende begreber  
Kapitlet handler om de analyseledende begreber, som skal skabe en begrebs-
ramme til at forstå de nye læreres deltagelse og læring i de ekstra-curriculære 
aktiviteter og praksisser i analysen. De analyseledende begreber er abduktivt 
genereret (Alvesson & Sköldberg, 2005, s. 55ff). Det betyder, at de er empi-
risk fremkommet men også teoretisk belyst. Det var under observationerne, 
at begreber fra Schatzkis sociale ontologi kom til at give mening og informe-
rede det, jeg oplevede. Denne teori er dog af filosofisk og abstrakt karakter, 
og derfor vil jeg i det kommende afsnit omsætte og bearbejde Schatzkis be-
grebsdannelse til mere empirinære og analysebærende begreber.  
 
Jeg har i kapitel 1 beskrevet, hvordan begrebet praksis blev mit analytiske 
omdrejningspunkt og et hovedbegreb, og det kommer derfor til at spille en 
overordnende rolle i analysen. Jeg forstår med praksisteorien, at mennesker 
altid lever og handler, tænker og vurderer, positionerer sig og relaterer til an-
dre i sociale praksisser. Men jeg har udover at fokusere på praksisser en større 
opmærksomhed på de nye læreres personlige tilgang til de praksisser, de del-
tager, end Schatzki. Derfor konstruerer jeg i dette afsnit en forståelse af be-
grebet håndtering, der kan indfange den personlige varetagelse af ekstra-
curriculære aktiviteter i praksis. Jeg vil i analysen undersøge, hvordan de nye 
lærere håndterer forskellige situationer og fænomener i deres praksisdeltagel-
ser. For at kunne indkredse baggrunden for handling, følelser og forståelser i 
de nye læreres praksisser indfører jeg begrebet normativitet. Det er inspireret 
af Schatzkis begreb om teleoaffektive strukturer, som vanskeligt lader sig an-
vende som analytisk begreb. Dertil er det for komplekst. De nye lærere ledte 
ofte efter måder at sætte grænser på, som var i overensstemmelse med deres 
normative udgangspunkt. Det blev efterhånden klarere under mit arbejde 
med analysen, at der er mange forskellige grænser på spil i lærernes arbejde. 
Dels sætter de grænser for eleverne og dels sætter de grænser omkring sig 
selv. Det blev derfor nødvendigt med et begreb, der kunne indfange bestræ-
belserne, udfordringerne og mulighederne ved at håndtere grænser. Begrebet 
grænsesætning er således empirisk fremdrevet. Begrebet kan hjælpe til at 
forstå de nye læreres håndteringer af forskellige situationer, der kræver for-
skellige grænsesætninger i deres arbejde. For at kunne belyse den læring, der 
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fører til kompetent deltagelse i de ekstra-curriculære aktiviteter og praksisser 
indfører jeg endvidere begrebet sammenvævning. Når de nye lærere optræ-
der i deres praksisser i skolen kan de trække på forskellig læring, oplevelser og 
erfaringer fra nuværende eller tidligere praksisser og skabe eller ikke skabe 
sammenvævning til denne læring. Da det blev klart, at de tidligere erfaringer 
ofte kom til at spille en rolle i de nye læreres håndteringer af forskellige aktivi-
teter inddrog jeg Deweys begreb om erfaring. I det følgende udfolder jeg de 
introducerede begreber.  

Praksis 
Praksisbegrebet er generelt underteoretiseret i læringsteori (Hager, 2012). La-
ve og Wenger har ikke en tydelig definition af praksisbegrebet, men de har 
teori om forholdet mellem mennesker og deres verden. De peger på, at ”En 
social praksisteori lægger vægt på den gensidigt relationelle afhængighed mel-
lem aktør og verden, virksomhed, mening, kognition, læring og indsigt” (Lave 
& Wenger, 2003, s. 47). Mennesket placeres i praksis og ikke uden for den i 
en refleksiv afstandtagen fra den. Mennesker lærer ikke ved at betragte praksis 
ude fra men ved at deltage i den. Praksis er der således på forhånd med ind-
hold og mening, som tidligere deltagere har gjort den til (Dewey, 2008, s. 51).  
 
Praksisserne i skolen og i læreruddannelsen er som andre praksisser bundet 
op på materialitet. De foregår med, på grund eller på trods af materialitet. Ma-
terialiteten spiller ofte en så selvfølgelig rolle, at den kan overses, hvilket jeg 
også gjorde i mine tidligere forståelser af lærernes praksisser. Det blev dog 
hurtigt klart for mig under mine observationer, at praksisser i skolen er for-
bundet med mange slags materialiteter. Der var selve klasserummets materia-
litet og den materialitet, der blev anvendt i klasserummet. Efterhånden som 
jeg fik indsigt i de ekstra-curriculære arbejdsopgaver blev min opmærksom-
hed på materialiteten i resten af skolens rum og udendørsarealet ligeledes gen-
stand for min interesse. Ifølge Schatzki (2010) får materialiteten sin mening 
og anvendelighed i praksissen, og nogle materialiteter i skolen (som et kate-
der) er ikke anvendbare uden for sin praksistilknytning, selv om mange (som 
en computer) er. På samme måde er praksissen knyttet sammen med materia-
litet for at finde sted. Der er de senere år kommet stigende interesse for, 
hvordan rummet kan forstås som pædagogisk faktor (Kirkeby, Gitz-Johansen 
& Kampmann, 2005). Der er i klasserummet nedlagt bestemte mere eller 
mindre udtalte regler for, hvad man skal gøre. Kirkeby, Gitz-Johansen og 
Kampmann, (2005) har studeret, hvordan elever etablerer bestemte forståel-
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ser af rummet. I mit studie skaber også lærerne bestemte forståelser af, hvad 
rummet kan og tillægger det som eleverne forskellig mening. Mens rummets 
materialitet og regler kan styre eleverne, så kan den på mange måder også sty-
re lærerne. Min opmærksomhed blev under observationerne centreret på de 
handlinger, der var forbundet med de materielle døre i rummet. Dørene syn-
tes at kunne styre både elever og lærere på en særlig måde. Jeg havde derfor 
brug for en teoretisk diskussion af, hvordan materialitets rolle som medspiller 
i praksisdeltagelsen kan forstås. Det er en videnskabsteoretisk antagelse i den 
posthumanistiske del af praksisteorien, som Gherardi og Nicolini arbejder 
med, at mennesker og ikke-mennesker tillægges samme status og samme 
agens (Gherardi, 2017; Nicolini, 2012). En forståelse som ikke genfindes i 
Schatzkis version af praksisteorien. Jeg tager afstand fra denne del af praksis-
teorien, da jeg alene tillægger mennesker intentioner, forståelser, følelser og 
agens. Der er alligevel indsigter at hente fra Gherardis og Nicolinis aktør-
netværk-inspirerede perspektiv. Før skrev jeg, at rummet kan styre lærerne, og 
det er således nødvendigt nærmere at bestemme den styring, hvis der skal ta-
ges afstand fra Gherardis perspektiv. Jeg forstår materialitetens styring som 
menneskeskabt. Det er mennesker, der tillægger materialiteten betydning, og 
giver den en styrende rolle. Det er ikke (nødvendigvis) de samme mennesker, 
som anvender materialiteten, som har normsat den. Når eleverne kommer i 
skolen, har de ikke selv bestemt, at klasserummet skal udformes på denne 
måde. Materialiteten i skolen er i min forståelse naturaliseret gennem tiden og 
selvfølgeliggjort i en sådan grad, at den tages for givet af eleverne. Ligeledes 
peger Kirkeby, Gitz-Johansen og Kampmann, (2005) på, at eleverne som læ-
rerne ikke alene er passive modtagere af styringen fra materialiteten. De gør 
også noget med den. Rummets materielle bindinger er til forhandling, som 
når Alice en time forhandler med to drenge, om hvor lukket døren til et eks-
tra-rum må være. De ender i et kompromis med døren på klem. Jeg undersø-
ger derfor materialitetens rolle som på forskellig vis kan være styrende men 
som også kan være intentionelt styret af lærerne. Jeg ønsker at analysere, 
hvordan lærerne håndterer, forhandler og gør eller ikke gør brug af materiali-
teten.  

Håndteringer 
Håndtering er et centralt begreb i afhandlingens karakteristik og præsentation 
af de nye læreres deltagelse i ekstra-curriculære aktiviteter og praksisser. Der 
er to betydningsfulde delelementer i begrebet. Begrebet angiver både, at no-
gen gør noget, og at de gør det på baggrund af noget.  
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At nogen gør noget er velbeskrevet i praksisteorien. Der er opmærksomhed 
mod, hvad mennesker gør med deres kroppe og siger med deres stemmer, og 
sigen forstås som en underklasse af gøren (Schatzki, 2012, s. 15). De nye lære-
re gør da også noget hele tiden. De er beskæftigede med mange forskellige 
aktiviteter gennem hele deres dagligdag i skolen. Og ikke kun lærerne gør no-
get. Elever gør ligeledes hele tiden noget, som de nye lærere skal forholde sig 
til. Lærernes kolleger gør også noget i klasserummet og uden for det, som de 
nye lærere skal relatere sig til i løbet af dagen. Dagen er fyldt med aktiviteter. 
 
Praksisteoretikerne Shove, Pantzar og Watson (2012, s. 7) anvender begrebet 
performance, når de hævder at ”practices exist as performances”. Det er 
menneskers performance i praksisser, der opfører og reproducerer praksisser. 
Deres eksempel er, at skateboarding alene eksisterer, fordi mennesker per-
former aktiviteterne, der hører til. I denne fokusering på udførelsen af en ak-
tivitet kan mennesket reduceres til ”the carrier of practice” og Shove, Pantzar 
og Watson (2012, s.8), konstruerer mennesker som bærere af praksis. Der er 
således endnu større nedtoning af den personlige tilgang til en given praksis 
end hos Schatzki. Dermed åbnes der for en kritik af, at praksisdeltagelsen 
rummer en grad af socialisering gennem praksis. Begrebskonstruktion kan 
skærpe min opmærksomhed på, at de nye lærere kan indfanges af den praksis, 
de deltager i. I min teoretisering af, hvordan mennesker deltager i praksis, ud-
vider jeg Shove, Pantzar og Watsons præsentation med, at nye lærere både 
reproducerer og producerer handlinger og forståelser gennem deres deltagelse 
i praksisser. Derved opretholdes en spænding mellem socialisering og udvik-
ling, eller mellem det ens og det forskellige. For mens der er mange ens til-
gange til de ekstra-curriculære praksisser hos de nye lærere, har de også hver 
deres personlige udgaver af, hvordan de håndterer arbejdets ekstra curriculære 
aktiviteter.  
 
På denne baggrund forstår jeg håndteringer som personers reproduktion og 
produktion af aktiviteter eller handlinger i praksisser. Men der mangler et 
element. Personerne handler på baggrund af noget. Det kan være på bag-
grund af de forståelser, der rummes i de teleoaffektive strukturer, de normati-
viteter og mål, der er nedlagt i praksisserne.   
 
Denne første del-definition af håndteringsbegrebet er beslægtet med Schat-
zkis begreb om practical understanding (2002). En person udviser practical 
understanding, hvis hun ved, hvilke gøren og sigen, der skal føres ud i en gi-
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ven praksis. Practical understanding har karakter af rutinemæssig udførsel af 
handlinger. Begrebet betegner de praktiske færdigheder mange praksisser 
kræver. Lærere skal kunne tænde og trykke på smartboardet og få det til at 
fungere, de skal kunne kopiere tekster og skrive på tavlen som en del af deres 
arbejde. Men håndteringsbegreber sætter ikke alene fokus på personers hand-
linger. Det sætter også fokus på de overvejelser, de nye lærere gør sig i for-
bindelse med handlingen, den sætter fokus på, hvad det giver mening for dem 
at gøre i situationen. Derfor er begrebet håndtering beslægtet med Schatzkis 
begreb om practical intelligibility (2002, s. 75). Begrebet drejer sig også om, 
hvad det giver mening for personerne at gøre i en situation. Begrebet belyser 
den personlige forståelse af, hvad det giver mening at stræbe efter og arbejde 
hen imod. Jeg har valgt at kalde begrebet praksis begribelse på dansk, som på 
dansk rummer et intelligibelt aspekt. Praksis indsigten, der ligger i begrebet 
practical intelligibility kræver omtanke og ofte refleksion. Det betegner ikke 
alene den rationelle handling, hvilket er en væsentlig pointe. Det, der giver 
mening, er ikke nødvendigvis det samme som det, der er rationelt at gøre. 
Langt de fleste gange vil det give mening for langt de fleste mennesker at 
handle rationelt. Det kan dog i nogle tilfælde give mening at opføre sig irrati-
onelt (Schatzki, 2002, s. 75). Håndteringsbegrebet indeholder desuden en mu-
lighed for ikke at gøre noget eller for at indtænke og reflektere over forskelli-
ge hensyn og først da gøre noget. Jeg var omkring andre begreber, før jeg 
lagde mig fast på håndteringsbegrebet. På engelsk står management-begrebet 
stærkt indenfor classroom-management forskningen. Men management-
begrebet rummer en betydning af at lykkes. Når de nye lærere håndterer situa-
tioner, er det ikke altid det lykkes for dem at opnå det, de ønsker, derfor valg-
te jeg begrebet håndteringer, som rummer en mulighed for ikke at handle og 
ikke at lykkes.  
 
Håndteringsbegrebet kan derfor defineres som de nye læreres reproduktion 
og produktion af aktiviteter eller handlinger i praksisser på baggrund af, hvad 
det giver mening for dem at gøre i situationen.   

Normativitet  
For at få belyst, hvornår og hvorfor det giver mening for de nye lærere at gø-
re noget bestemt, vil jeg introducere begrebet normativitet. Begrebet er inspi-
reret af Schazkis begreb om teleoaffektive strukturer. Begrebet normativitet 
peger på intentionelle og normativiserede forståelser. Begreber belyser, hvor-
for mennesker ofte gør noget af bestemte mere eller mindre rationelle og me-
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re eller mindre følelsesmæssige årsager. Normativitetsbegrebet blev valgt, da 
det under observationerne gik op for mig, at de nye lærere satte normativite-
ten fra læreruddannelsen i spil i deres praksisser i skolen. Det medførte en 
fornyet indsigt i Schatzkis begreb om teleoaffektive strukturer. Begrebet om 
de teleoaffektive strukturer er abstrakt og rummer mange nuancer, og det eg-
ner sig derfor ikke til at beskrive den konkrete praksis. Normativitetsbegrebet 
som analyseledende begreb rummer en mål eller teleo-orienteret del og en fø-
lelsesmæssig del. Jeg forstår begrebet normativitet som dækkende en række 
etiske antagelser om, hvad der er korrekt eller ukorrekt at gøre, hvad der er 
retfærdigt eller uretfærdigt at gøre, og hvad der er passende og upassende at 
gøre, og hvad der er rigtigt og forkert at gøre og tænke (Rouse, 2007, s. 46). 
Begrebet normativitet har den styrke, at det kan belyse, hvad der er på spil af 
intentionelle forståelser i de studerendes håndteringer i forskellige praksisser. 
Det kan hjælpe med at sætte lys på, hvad det er for en forståelsesmæssig bag-
grund, der ligger bag konstruktionen af den mening, de tilskriver deres hand-
linger. Da de nye lærere ofte udtrykte sig og handlede normativt, syntes det 
empirisk såvel som teoretisk meningsfuldt at anvende et analyseledende nor-
mativitetsbegreb i analysen.  

Grænsesætning  
Når de nye lærere handler, forstår og føler normativt, sætter de grænser. Jeg 
har derfor brug for et begreb om grænsesætning til at hjælpe mig med at bely-
se, hvor, hvornår og hvorfor, de sætter grænser eller ikke sætter grænser. 
Grænsesætning kan forstås på forskellig vis. Der kan dels være tale om at op-
sætte en figurativ men tydelig demarkationslinje, som trækker op, hvad der er 
ude og inde, og der kan dels være tale om forvaltning af et grænseområde 
mellem to grænser, hvor grænsen ligger mere løst. Grænsesætningsbegrebet 
kan belyse, om der er tale om skarpt optrukne eller mere flydende grænser 
hos de nye lærere. Jeg er inspireret i min forståelse af begrebet grænsesætning 
af Susanne Højlunds (2004) overvejelser over grænser og afgrænsninger i sin 
artikel i bogen Pædagogisk antropologi. Selv om artiklen handler om viden-
skabelige felter og deres afgrænsninger i forhold til hinanden, stiller den afkla-
rende spørgsmål af inspirerende karakter for min definitionsproces af begre-
bet grænsesætning. Højlund (2004, s. 15) peger på, at verden kan opfattes 
som mangetydig og kompleks af forskeren men samtidig være strikt opdelt 
med grænser i folks bevidsthed. Udtalen leder opmærksomheden hen på kon-
struktionskraften i grænsesætningsbegrebet. Der kan være forskellige norma-
tiviteter, meninger og intentioner på spil, når de nye lærere sætter grænser el-
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ler undlader at sætte dem, og der kan være tale om forskellige typer af græn-
ser. Der er materielle grænser, mentale grænser og følelsesmæssige grænser, 
der skal håndteres i de nye læreres arbejde, og begrebet kan hjælpe med at 
lukke de forskellige håndteringer af grænsesætninger op og belyse dem yderli-
gere. Begrebet kan lede undersøgelsen af hvor, hvordan og hvorfor de nye 
lærer sætter grænser og vedligeholder dem i deres praksisser.  

Sammenvævning 
Sammenvævningsbegrebet er afstedkommet ad omveje. Jeg arbejdede i en pe-
riode med begrebet overlap. Nicolini (2012, s.168) bruger begrebet overlap og 
skriver at ”practices can easily overlap and the same doing can be part of two 
practices”. Nicolini foreslår, at praksisbaseret forskning må undersøge, hvor-
dan den praksis, der studeres, er forbundet med andre praksisser. Forsknin-
gen skal analysere, hvilke andre praksisser, der influerer på, er i konflikt med 
eller muliggør den undersøgte praksis. Da jeg diskuterede begrebet overlap 
med ph.d. kolleger og forskere, kom jeg frem til, at begrebet på den ene side 
frugtbart angiver, at praksisser har delmængder og er forbundne, mens begre-
bet på den anden side ikke var sensitiv nok til at beskrive, hvordan praksis-
serne var forbundne. Jeg fandt i stedet frem til begrebet sammenvævning. 
Sammenvævningsbegrebet er inspireret af det praksisteoretiske perspektiv, 
som Jörgen Sandberg og Gloria Dall’Alba (2014) præsenterer. Sammenvæv-
ningsbegrebet angiver, at der er fælles elementer i forskellige praksisser, fordi 
praksisser på forskellig vis er sammenvævede med hinanden. Begrebet er vel-
egnet til at indfange og belyse, hvordan der er forbindelser mellem praksisser, 
hvilket har været underteoretiseret i Schatzkis praksisteori.   
 
Sandberg og Dall’Albas begreb, entwinement, betegner betingelser for, hvor-
dan mennesker lærer. De skriver at “learning to engage in practice transforms 
practitioners’ relation to their world or, in other words, their being-in-the-
world. This means that entwinement with the world is never static, but the 
process of becoming practitioners continues throughout working life” (2014, 
s. 297). Forståelsen af menneskers sammenvævning med verden og dens ma-
terialitet og andre mennesker, som Sandberg og Dall’Alba præsenterer passer 
godt med både Schatzki (2002) og Deweys (2016) teoretiseren over forholdet 
mellem mennesket og dets omverden. 
 
Jeg er inspireret af begrebet entwinement, men jeg udvider det til også at gæl-
de praksissers indbyrdes forhold. Hvor mennesker, mens de lærer, er sam-



 

 75 
 

menvævede med den praksis, de deltager i, så betegner begrebet i min afhand-
ling også, hvordan de nye lærere sammenvæver deres praksisdeltagelser. Jeg 
anvender begrebet sammenvævning for at angive, som også citatet fra Sand-
berg og Dall’Alba (2009) peger på, at det er en dynamisk proces. Sammen-
vævningen kan ændre sig efterhånden. Overlapbegrebet har en mere statisk 
karakter og medtænker ikke på samme måde bevægelse.  

Erfaring  
Erfaringsbegrebet henter jeg fra Dewey som har et velteoretiseret erfarings-
begreb. Dewey (2008), skriver om relevante og forkerte erfaringer, hvilket kan 
hjælpe mig til at forstå, hvorfor de studerende ikke mener, de har lært meget i 
bestemte fag i læreruddannelsen. Der er nemlig ikke hos Dewey tale om 
manglende erfaringer men om erfaringer af mangelfuld karakter. Derfor kan 
de ikke indgå i en erfaringsdannelsesproces. Dewey teoretiserer, at der er kon-
tinuum i erfaringsdannelsen. Han skriver, at ”enhver erfaring både optager 
noget fra de erfaringer, som er gået forud og på en eller anden måde foran-
drer kvaliteten af dem, der følger efter” (2008, s. 47). Der er altså en forbin-
delse bagud og forud i erfaringsdannelsen. Det betyder, at erfaring bliver 
fremadrettet og udviklingsorienteret (Elkjær, 2000). Styrken ved Deweys erfa-
ringsbegreb er, at det rummer en forståelse af, at erfaringer fra andre praksis-
ser kan blive et redskab til forståelse og handling i kommende situationer, 
samtidigt med at det indeholder en forståelse af, hvornår erfaringer netop ik-
ke kan sættes i spil i nye situationer. Erfaringer skal have en vis kvalitet, ellers 
kan de ikke anvendes i nye situationer og indgår derfor ikke i det kontinuum i 
erfaringsdannelsen, som gode, relevante erfaringer gør. Deweys erfaringsfilo-
sofi inkluderer ikke en diskussion af erfaringsprocesser, som er præget af 
uklarheder, utydeligheder og ambivalenser. Dette kan være fordi erfaringsbe-
grebet hos Dewey ikke er epistemologisk. Det er et begreb, der vil belyse for-
holdet mellem personen og hendes omverden. Erfaring er social (Dewey, 
2008, s. 50). Derfor dannes erfaring heller ikke kun kognitivt. Der findes san-
semæssige, æstetiske og følelsesmæssige erfaringer (Elkjær, 2000). Dette bety-
der ikke, at der ikke er refleksion tilknyttet erfaringsdannelse. Erfaring skal 
være præget af refleksion, hvis den skal skabe læring. Dewey skelner mellem 
to former for tænkning. Han skriver ”Det er der hvor undersøgelse og test 
udvikler sig til en egentlig efterforskning, at forskellen mellem refleksiv tænk-
ning og dårlig tænkning manifesterer sig” (2008, s. 23). Læringen bliver en be-
siddelse (Schatzki, 2017), i stedet for noget som ikke fæstner sig hos den læ-
rende, hvis læringen giver relevant erfaringsdannelse eller bygger på denne. 
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Hvis den lærende deltager i en praksis, der ikke tilbyder relevant men i stedet 
mangelfuld erfaringsdannelse sker der sandsynligvis ingen læring (Dewey, 
2008, s. 41). 
 
De analysebærende begreber vil jeg sætte i spil i de kommende analyser. De 
to overordnede begreber, praksis og håndteringer sættes ofte i spil i alle tre 
analysekapitler, mens de andre begreber anvendes, når de kan belyse empirien 
yderligere. I de kommende afsnit vil jeg præsentere, hvordan jeg konkret har 
indsamlet det empiriske materiale og arbejdet med analysen.  
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6. Empiriproduktion 

Jeg vil i dette kapitel diskutere en række metodologiske og metodiske 
spørgsmål. Jeg vil præsentere mine refleksioner om valg af observationer og 
interviews som metode til empiriproduktion, når jeg undersøger, hvordan de 
nye læreres lærerkompetencer udvikles. Mit studie er etnografisk inspireret og 
derfor gælder en række etiske forbehold og overvejelser om etnografisk felt-
arbejde også mit studie, hvilket vil blive diskuteret i afsnittet. Mit studie ad-
skiller sig fra klasserumsforskning, selv om jeg har observeret de nye lærere i 
klassen, hvilket jeg vil gøre rede for i kapitlet. Efter denne diskussion vender 
jeg mig mod mine metodeovervejelser. Her vil jeg præsentere mine overvejel-
ser over adgang og tilgang til feltet som forsker, og de metoder jeg har an-
vendt til at indhente mit empiriske materiale.   
 
Det var Schatzkis praksisteori, der ledte mig på sporet af at undersøge, hvad 
deltagelser i praksisser kan betyde for nye læreres læring og udvikling af kom-
petencer. Det var dog min ide fra starten at observere og følge de studerende 
over tid for at se, høre, føle og opleve, hvorvidt og på hvilken måde, de ud-
viklede lærerkompetencer. Når jeg ønskede at opleve praksisserne i skolen 
gennem min kropslige og sanselige tilstedeværelse, var det fordi jeg, inden jeg 
blev introduceret for Schatzkis praksisteori, havde forforståelser af, at læring 
frugtbart kan tænkes som kropsligt baseret. Jeg har løbende under observati-
onerne skullet arbejde med at klargøre og udfordre mine forforståelser men 
også kvalificere dem teoretisk. Jeg medbragte således en række teoretiske 
problemstillinger eller spørgsmål som blev en del af min refleksionsproces 
under observationerne. Foruden observationer søgte jeg de nye læreres tan-
ker, følelser og forståelser af deres læring og kompetenceudvikling gennem 
kvalitative interviews. De kvalitative interviews gav mig en adgang til de nye 
læreres situerede forståelser. Flere af de nye lærere sagde, at de fik erkendelse 
under eller efter interviewet. Forholdet mellem mig som interviewer og de 
interviewede har også haft indflydelse på deres opfattelse af interviewet. Dette 
vender jeg tilbage til i metodeafsnittet. Metodologisk er der dog den pointe, at 
det ikke er en fasttømret sandhed om deres forståelser, jeg kan uddrage af de 
forskellige interviews. Det er snarere en situeret sandhed, jeg præsenteres for.  
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6.1 Et etnografisk inspireret studie 

At mit studie er etnografisk inspireret betyder, at det baserer sig på kendetegn 
fra etnografien. Hastrup (2010, s. 57) udpeger to karakteristika for feltarbej-
det, som også gælder for mit studie. Hun fremhæver som første karakteristi-
ka, at etnografer påvirker det materiale, de studerer. Der er ikke tale om en 
objektiv præsentation af det, etnografen oplever i feltet. Dette er en væsentlig 
pointe, for ifølge Hodkinson (2004) kan der spores fremgang for en uddan-
nelsesforskning, der hævder objektivitet. Hodkinson skriver mod, hvad han 
kalder en ”new educational research orthodoxy”. Han uddyber, ”Central to 
that orthodoxy are the assumptions that method can ensure objectivity in re-
search, and that more objective ‘safe’ research to inform practice is needed.” 
(2004, s. 9). Derfor er det væsentligt, at Hastrup som første karakteristika 
fremhæver, at det studerede materiale er under forandring, mens og fordi et-
nografen studerer det.  
 
Det andet karakteristika, som også gælder for mit studie er, at feltet studeres 
på de steder, hvor det foregår. Feltarbejdet foretages i de forskellige situatio-
ner, de studerede personers praksis foregår i, mens de foregår, til forskel fra 
studier som udelukkende bygger på interviews. Dette gør genstandsfeltet be-
vægeligt og komplekst. Hastrup (2010) skelner mellem feltet og felten for at 
markere, at der er forskel på, hvad hun kalder feltet og det område af felten, 
man udsøger for at studere det nærmere. Feltet i felten konstrueres ud fra et-
nografen eller forskerens særlige interesse, og begrebet bliver derved et kogni-
tivt og analytisk begreb (Højlund, 2004, s. 15), mens begrebet felten er et em-
pirisk begreb. Mit analytiske feltet i den empiriske felten er de nye læreres del-
tagelser i skolens praksisser.  
 
At det er etnografisk inspireret har at gøre med min vidensinteresse og deraf 
følgende konstruktion af feltet. Jeg stræbte efter at forstå, hvordan de nye læ-
rere lærer og udvikler deres lærerkompetencer. Når jeg bevægede mig ud på 
skolerne var min opmærksomhed rettet mod de nye lærere, og hvilke betin-
gelser og muligheder de sociale praksisser, de deltog i tilbød dem. Opmærk-
somheden var ikke rettet mod en forståelse af, hvad der er på spil i interakti-
onen mellem lærerne og deres elever, som det forstås fra elevens synspunkt. 
Jeg studerede ikke skolehverdagen for alle deltagerne i praksisserne, men ale-
ne for lærerne. Jeg blev dog ofte hvirvlet ind i elevernes skolehverdag, når de 
var nysgerrige over, hvem jeg var og gerne ville snakke eller spørge mig om 
noget. Jeg vendte dog tilbage til mit fokus på lærerne, når jeg kunne. Dette 
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valg var en metode til at fokusere på min problemstilling. Dermed adskiller 
studiet sig umiddelbart fra et etnografisk studie, der er optaget af helhedsfor-
ståelser af de sociale praksisser (Hastrup, 2010). Der findes dog etnografiske 
studier, som ikke søger efter helhedsforståelser af sociale praksisser, og som 
undersøger særlige perspektiver og personer i særlige situationer, for eksem-
pel arbejdsløse (Hasse, 2003, s. 71). Når jeg alligevel kalder mit studie etno-
grafisk inspireret, er det dels for at adskille det fra et etnografisk studie i Ha-
strups forstand, hvor interaktionen i de sociale praksisser studeres og dels for 
at markere, at studiet har fællestræk med denne forskning.  

6.2 Observationer i de nye læreres forskellige 
praksisser 

For mit studie er det en pointe, at jeg har fulgt de nye lærere rundt i forskelli-
ge praksisser både i klasserummet og uden for klasserummet. Jeg opfatter 
derfor ikke mit studie som klasserumsforskning. Jeg har dog også observeret 
mange aktiviteter i klasserummet. Klasserumsforskning kan være gavnlig for 
at studere, hvad der er på spil i klasserummet, når der står undervisning på 
skemaet. Klasserumsforskningens genstandsfelt er ”undervisnings- og læ-
ringsmæssig praksis” for eleverne (Borgnakke, 2013, s. 10), og fokus for me-
gen etnografisk uddannelsesforskning er på elever i alderen fra 6 til 18 år i 
folkeskoler (Delamont, 2012, s. 15). Herimod er mit genstandsfelt lærernes 
læring og ikke elevernes. Jeg havde under mine feltobservationer i klasse-
rummet haft opmærksomheden rettet mod de aktiviteter, der holdt undervis-
ningen sammen, og fik den til at foregå i stedet for at gå i stå. Det betyder at 
jeg har haft fokus på de ekstra-curriculære aktiviteter i undervisningen, når jeg 
observerede i klasserummet. Jeg fulgte endvidere de nye lærere ud af klasse-
rummet, da jeg ikke på forhånd havde udnævnt specifikke lærerkompetencer, 
jeg ville undersøge. I stedet anlagde jeg et nysgerrigt og søgende perspektiv på 
de nye læreres gøren og sigen både i klasserummet og uden for det.   

Adgang til skolerne 
Jeg vidste fra starten, hvilke nye lærere fra den SBL, jeg ville følge. Jeg ønske-
de at følge nye lærere i en overgangsfase. Først ville jeg observere og inter-
viewe dem, mens de var på fjerde årgang af deres læreruddannelse og siden, 
mens de havde været uddannede lærere et år. Jeg havde en forudantagelse 
om, at disse lærere i særlig grad kunne fortælle, om de anvendte læring fra læ-
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reruddannelsen i deres praksisser i skolen, da de på ugentlig basis skiftede 
mellem to lokationer. Jeg havde således fra starten en forskningsinteresse i at 
undersøge sammenhængen mellem læring på uddannelsen og anvendelse af 
læringen i de nye læreres praksisser og omvendt. Den forskningsinteresse 
præger stadigt min undersøgelse, men jeg er gået fra en tidligere kritisk hold-
ning til transferbegrebet til en langt mere kompleks forståelse af, hvordan de 
nye lærere skaber sammenhænge og forbindelser i deres læreprocesser.  
 
De nye lærere havde jeg kendt på første år af deres læreruddannelse, hvor jeg 
havde undervist dem i det fag, der hedder kristendomskundskab, livsoplys-
ning og medborgerskab (KLM). I dag har faget fået et tillæg til navnet og 
hedder KLM – almen dannelse og er blevet en del af det pædagogiske fag-
kompleks, som hedder lærerens grundfaglighed. Da jeg underviste de nye læ-
rere, drejede faget sig om religion, etik, filosofi og medborgerskabsteori. Det 
bød mig på forklarings-udfordringer at slå min position som forsker og ikke 
som underviser på læreruddannelsen fast over for de nye lærere, hvilket jeg 
vender tilbage til under analysen. Som en del af processen med at få kontakt 
med de nye lærere skrev jeg et brev og en mail til dem. Jeg skrev et brev til ni 
nye lærere, som udgjorde et skolebaseret hold på læreruddannelsen i en for-
mel stil og gjorde det klart, hvad jeg skulle undersøge. Jeg skrev ”Observatio-
nerne danner baggrund for udviklingen af de spørgsmål, jeg vil stille dig i det 
første interview. Sammen skal observationerne og interviewene danne bag-
grund for en analyse af, hvordan lærerkompetencer udvikles i den skolebase-
rede læreruddannelse, som vil udgøre det centrale afsnit i min ph.d.”. Jeg bad 
i brevet om deres telefonnummer og ringede derefter til dem for at aftale 
tidspunkter for observationer. Jeg fik svar fra syv ud af ni nye lærere med be-
sked om, at de gerne ville deltage i forskningsprocessen. I løbet af foråret 
2014 fik jeg aftaler med alle syv nye lærere. To af de studerende skrev, at de 
skulle spørge deres leder om lov til at invitere mig indenfor. Jeg skrev derfor 
et forklarende brev til skoledere, som jeg gav dem, når jeg kom til skolen. Jeg 
havde forsøgt at definere det felt, jeg ønskede at undersøge over for de nye 
lærere på skrift og efterfølgende i telefonen. Det betød dog ikke, definitionen 
af feltet fremstod klart for alle de nye lærere under observationerne. Flere af 
dem spurgte ind til, hvad det var, jeg skulle undersøge, mens jeg fulgte dem, 
og en af de nye lærere havde ikke forstået, at jeg var i gang med en ph.d. 
 
Jeg fik sandsynligvis adgang til de syv nye læreres klasseværelser og deres 
praksisdeltagelser, fordi de kendte mig. Henrik Hersom (2014), der undersøg-
te årgang 2009 som en del af en evaluering, opnåede en interviewprocent på 



 

 81 
 

under 50%, (s. 14). Der var således over 50% af de nye lærere fra årgang 
2009, som ikke ønskede at deltage i Hersoms forskningsproces, mens jeg op-
nåede en større deltagelsesprocent. Adgangen gjaldt særligt det første år, hvor 
jeg observerede alle de syv nye lærere i deres praksisser. Fortsat adgang var 
dog en vanskeligere proces, viste det sig. Andet observations år var præget af 
en manglende adgang. Her måtte jeg i langt højere grad forhandle om adgang 
(Harrington, 2003, s. 599). Det lykkedes mig andet år alene at observere fem 
af de syv nye lærere, og jeg fik kun mulighed for at interviewe seks af de syv 
nye lærere i foråret 2015. Det skyldtes, at en af de nye lærere i mellemtiden 
havde skiftet arbejde og ikke oplevede sig i stand til at modtage besøg eller 
blive interviewet. Jeg forsøgte at presse og tilbyde at interviewe hende der-
hjemme eller et andet sted, men jeg valgte af etiske årsager at stoppe mit pres, 
da hun tilbød at besvare interview spørgsmålene skriftligt i stedet. Jeg kunne 
heller ikke observere en anden af de andre nye lærere, da hun alene sagde ja til 
et interview. Det blev under interviewet klart for mig, at hun havde begyn-
dende stress, hvilket jeg tolkede som grunden til, at hun ikke inviterede mig 
med i undervisningen. Kristiansen og Krogstrup (2012, s. 135) peger på, at 
forskeren kan få væsentlig information om feltet gennem ikke at få adgang. 
Den manglende adgang skyldtes formodentligt i dette tilfælde, at den nye læ-
rer følte sig presset af de nye krav fra den nye skolereform, som havde startet 
en målstyringsproces på skolen. Den var startet året før, men da jeg inter-
viewede den nye lærer anden gang, følte hun sig stærkt presset af målstyrings-
processen. Politiske beslutninger havde fået en direkte konsekvens for den 
nye lærer, hvilket jeg vil vende tilbage til i analysen. Og dermed fik de politi-
ske beslutninger også konsekvenser for min adgang til felten.  

Feltens og feltets steder 
Observationerne foregik på fire forskellige skoler, hvor de syv nye lærere var 
ansatte. Alle fire skoler lå i provinsbyer. Det var ikke de fire skoler, jeg var in-
teresseret i, men derimod skolen som begrebsmæssig ramme for de nye lære-
res praksisdeltagelser. Derfor redegør jeg ikke for skolernes placering eller 
størrelse. Jeg er dog stadigt interesseret i, hvordan den politiske opmærksom-
hed og lovgivning har indflydelse på de nye læreres praksisdeltagelser, hvilket 
jeg vender tilbage til i kapitel 10. Jeg skaber således et analytisk felt i felten. 
Det er de nye læreres aktiviteter i skolen, der har min forskningsinteresse. Det 
betyder, at jeg fravælger at undersøge karakteristikker og betydninger af den 
konkrete empiriske skoles rammer. Skolens rum bliver det analytiske felt, 
hvori jeg kan undersøge teoretisk og analytisk, hvad der er på spil, når de nye 
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lærere håndterer ekstra-curriculære aktiviteter. Skolen indeholder konkrete 
rum med sociale praksisser, som spiller sammen med rummenes indretning 
og udformning. Rummene medvirker i et praksisteoretisk perspektiv til at 
skabe bestemte betingelser for lærerens praksisdeltagelser. Skoler indeholder 
flest klasserum, men der er også andre rum. Skolens klasserum som de nye 
lærere opholder sig oftest i, er praksisteoretisk forstået præget af regler og 
normativiteter, som styrer elever og lærere, og som søges styret af elever og 
lærere. Praksisteorien har beriget men også begrænset min konstruktion af 
feltet. Jeg kunne med det praksisteoretiske perspektiv få øje på lærernes an-
vendelse af kropslighed i deres arbejde og hvordan de administrerede norma-
tiviteter og følelser, men ikke på, om de curriculære aktiviteter, de introduce-
rede for eleverne var læringsbefordrende eller ikke.    

6.3 Forskerroller i felten 

Forskerens refleksive tilgang til sin vidensproduktion er vigtig for muligheden 
for en gyldig præsentation. Derfor vil jeg i dette afsnit reflektere nærmere 
over min forskerrolle i felten. Det er essentielt i mit tilfælde, fordi jeg har et 
kendskab til felten. Jeg har som lektor på læreruddannelsen og underviser på 
den SBL været på tre af de skoler, hvor jeg foretog mine observationer. Jeg 
har været på skolebesøg i forbindelse med undervisningen i KLM, hvor jeg 
har overværet curriculær undervisning. Jeg har, hvad Delamont kalder et be-
kendtskabs-problem (Delamont, 2012, s. 13). Hun uddyber ved et citat fra en 
anden forsker: 
 
”It is not just the survey method of educational testing, or any of those 
things, that keep people form seeing what goes on. It is first and foremost a 
matter of it all being so familiar … It takes a tremendous effort of will and 
imagination to stop seeing the things that are conventionally ‘there’ to be seen 
… It is like ‘pulling a teeth’ to get reseachers to see or write anything beyond 
what ‘everyone’ knows.” (Delamont, 2012, s. 6).  
 
Delamont mener, at bekendtskabs-problemet stadigt er aktuelt blandt uddan-
nelsesforskere, og at for mange af disse forskere ikke i tilstrækkelig grad re-
flekterer over problemet i deres forskning (Delamont, 2012, s. 6). Men hvis 
det er så vanskeligt og måske ligefrem smertefuldt (som at få trukket en tand 
ud) at stoppe med at se det konventionelle, hvad skal man så gøre? En af stra-
tegierne til at overkomme bekendtskabs-problemet er ifølge Delamont, at 
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skifte perspektiv. Enten at antage andre forskeres perspektiv eller studere ud-
dannelse andre steder eller i andre sammenhænge. Hendes kritik bliver mere 
krads, når hun konkluderer, ”The educational sciences ’forget’ research very 
quickly and consistently reinvent the same wheels.” (Delamont, 2012, s. 13).  
 
Hvad har jeg så selv gjort for ikke at genopfinde det samme hjul, som andre 
forskere allerede har opfundet? Jeg har antaget praksisteorien, og jeg er gået 
med de nye lærere ud af klasserummet. Jeg har antaget en refleksiv, teoretisk 
og kritisk dialog med et for mig fremmed teoretisk perspektiv, mens jeg var 
på skolerne. Med praksisteorien som perspektiv så feltet anderledes ud end 
tidligere. Tidligere havde jeg under skolebesøg haft fokus på, hvordan en læ-
rerstuderende administrerede de curriculært faglige elementer i undervisnin-
gen. Jeg havde fokus på, hvordan eleverne modtog undervisningen, og hvor-
dan de arbejdede med det curriculært bestemte indhold. Jeg gik også rundt og 
så på elevernes arbejde og hjalp dem med deres arbejde. Jeg havde en anden 
rolle, end jeg antog som forsker. Som forsker fik jeg en anden opmærksom-
hed og en særlig forskningsinteresse og et praksisteoretisk perspektiv på de 
nye læreres praksisdeltagelser. Hvordan arbejdede jeg med, at praksisteorien 
ikke slørede mit forskerblik snarere end skærpede det? Jeg arbejdede reflek-
sivt med dialektikken mellem nærhed og distance til felten. Jeg fulgte de nye 
lærere rundt i deres hverdag og anlagde en åben og undersøgende tilgang til 
det jeg oplevede undervejs. Som eksempel fulgte jeg Emma ind på viceskole-
inspektørens kontor og lyttede opmærksomt til deres dialog, mens jeg så mig 
om i lokalet, og til min overraskelse bemærkede jeg, at Johan Hatties bog om 
synlig læring for lærere lå på bordet. Jeg forsøgte således at være tilstedevæ-
rende og lade mig overraske. Jeg blev, mens jeg fulgte de nye lærere i deres 
hverdag klar over, at der var mange aspekter af lærernes arbejde jeg ikke hav-
de forhånds kendskab til, som jeg nærmede mig undersøgende og nysgerrigt.  
 
Jeg havde tænkt meget over, hvordan jeg skulle præsentere mig, når jeg an-
kom til skolen og til klasserummet. Det kom derfor bag på mig i forbindelse 
med den første observation, at den nye lærer præsenterede mig for eleverne 
som sin gamle underviser, der skulle se hende undervise. Det gav mig en be-
vidsthed om at søge en distance fra denne rolle. Det var ikke den eneste præ-
sentation, jeg blev overrasket over. Jeg blev løbende positioneret af både de 
nye lærere og deres elever i skolen og tilskrevet forskellige roller. Jeg er blevet 
positioneret som underviser i læreruddannelse af en ny lærer, som forsker i 
idræt af en kollega til en af de nye lærere, og i en del mellempositioner af ele-
verne og de nye lærere som træner eller blot som en person der skal se på 
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mig. Dette er ikke specielt for min forskning, peger Harrington på. Hun 
skriver, ”Researchers do not unilaterally choose their roles; instead, they en-
counter a fixed set of options offered by participants. In working with re-
searchers, participants define them not as unique individuals, but in terms of 
preexisting identity categories” (2003, s. 602). De roller jeg fik tildelt var felt-
kendte roller, som gjorde at jeg kunne passe ind og blive accepteret af elever-
ne og lærerne på lærerværelset.  
 
Selv italesatte jeg mig over for eleverne, når de spurgte, som en der undersø-
ger, hvad en god lærer er. Der var flere elever, der sagde, at det var godt, at 
nogen fandt ud af det. Andre spurgte om, jeg skrev en bog og blev meget im-
ponerede over det sideantal, jeg skulle skrive. Jeg oplevede, at det var rart at 
tale med eleverne, når jeg kom til det. Det bidrog til, at jeg følte mig godt til-
pas i felten. Det var også rart at være sammen med de nye lærere. Derfor fik 
jeg en form for solidaritet med lærerne, som kunne vise sig at udgøre en ud-
fordring. Spærrer solidariteten for at se dilemmaer og nuancer i lærernes ar-
bejde, er jeg blevet spurgt, når jeg har diskuteret udfordringen i forsknings-
grupper. Jeg har efterfølgende i mine analyser efterstræbt nuancer og kom-
pleksiteter i min forståelse af, hvad de nye lærere gjorde og sagde, hvilket vil 
fremgå af analyserne, som de fremstår nu. Det at analysere er en proces, som 
jeg har skullet lære undervejs, hvilket jeg uddyber i kapitel 7. Jeg har skullet 
konfrontere mine forforståelser refleksivt, og problematikken omkring be-
kendtskabs-problemet blev allerede aktuelt tidligt i min forsknings- og lære-
proces. Det blev aktuelt, da jeg under en af de første observationer blev klar 
over, at jeg reagerede fordomsfuldt, når jeg oplevede undervisning, der umid-
delbart ikke levede op til min normativitet. Det skete, da jeg undrede mig 
over, hvorfor en af de nye lærere forlod klasserummet og lod eleverne tilbage 
i længere tid. I den tid hun var væk, nåede fire af drengene i klassen at sprøjte 
med vand på hinanden. Jeg fandt senere ud af, at hun havde skullet ordne en 
konflikt ude på gangen, men jeg havde mens vand-pjaskeriet fandt sted un-
dret mig over den manglende kontrol over klasserummet, og jeg vurderede 
det i situationen som dårlig håndtering af klassens sociale liv. Jeg måtte derfor 
igennem en refleksionsproces, hvor jeg undersøgte og ikke mindst konfronte-
rede mine egne forståelser af, hvad kompetent undervisning er. Postholm og 
Skrøvset forklarer processen: “To illuminate this we will turn to reflexivity, 
which we can describe briefly as an introspective ability to reflect and correct 
one’s own thoughts, values and actions (Steen-Olsen and Eikseth, 2009). This 
can be achieved if the researcher tries to deal objectively with her subjectivity 
(Heshusius, 1994), or rather: if the researcher tries to become aware of her 
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own prejudices and assumptions” (Postholm & Skrøvset, 2013, s. 508). Dette 
gjaldt når jeg ud fra egen normativitet tillagde de nye lærere kompetente eller 
inkompetente handlinger. Jeg har stadig solidaritet med de nye lærere, men 
jeg viser i analyserne, hvordan de nye lærere håndterer de modsatrettede følel-
ser, de oplever, så de nye lærere fremstår nuancerede. 
 
Jeg sigtede efter denne observation mod en tilgang, hvor jeg havde en umid-
delbar nærhed til feltet samtidigt med, at jeg søgte at opretholde en distance 
til feltet. Det gjorde jeg ved at reflektere over min sociale rolle i feltet under 
opholdet og ved at indsætte et teoretisk filter mellem mig selv og de sociale 
praksisser, jeg studerede. Under de følgende observationer skiftede jeg løben-
de mellem nærhed og distance. Jeg forsøgte at komme nær de nye lærere for 
at kunne forstå, hvordan de håndterede forskellige aktiviteter. Det betød, at 
jeg talte med dem, når jeg havde chancen, hvilket jeg havde, når vi gik på 
gangene mellem timerne, i skolegården eller på lærerværelset. Jeg kom under 
observationerne af undervisningen ligeledes nær på lærernes håndteringer, når 
jeg rettede min opmærksomhed mod det, de gjorde og sagde i et forsøg på at 
forstå det. Jeg forsøgte dog ikke at vække for meget opmærksomhed. Jeg pla-
cerede mig bagest i lokalet, hvor jeg var mindst synlig, og jeg tog afdæmpet 
tøj på uden mønstre, så jeg vakte mindst mulig opsigt. Det lykkedes sjældent 
at undgå opmærksomhed, selv om jeg forsøgte. Der kom elever hen til mig 
og ville snakke om, hvad jeg lavede, og de nye lærere henvendte sig nogle 
gange til mig i løbet af undervisningen. Distance betyder jo heller ikke alene, 
at man kropsligt er placeret decentralt, men at man retter sin bevidsthed mod 
sin forskningsinteresse. I min proces gav det dog bevidsthedsmæssig distance 
at være kropsligt i periferien af, hvad der skete.  
 
Jeg blev ofte hvirvlet mere eller mindre ind i de forskellige praksisser, de stu-
derende deltog i. Praksisserne var nemlig fulde af elever, og flere af dem var 
interesserede i at relatere til mig. Jeg kom flere gange i de samme klasser og 
kom til at kende nogle af elevernes navne efterhånden. To af de nye lærere 
delte en klasse som henholdsvis dansk og matematiklærer, og jeg tilbragte en 
del timer i den klasse, som først var 8. og siden var 9. klasse. En dag i 8. klas-
se, mens der var pause fra den ene nye lærers undervisning kom en dreng hen 
og gav mig et kram, og jeg krammede tilbage. Det var ikke fremmed for mig 
at skulle kramme, samtale, relatere til og hjælpe elever, så jeg gik ubesværet 
ind i den rolle, jeg blev tildelt. Men jeg var hele tiden bevidst om, hvad jeg 
gjorde og hvorfor.  
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Foruden at blive draget ind i praksis af eleverne, så var flere af de nye læreres 
kolleger også opmærksomme på min tilstedeværelse. En af de nye læreres 
medlærer i matematik ville meget gerne diskutere med mig om læreruddannel-
sen og om sin egen deltagelse i læreruddannelsen. Jeg har observationer fra to 
forskellige dage, hvor han henvender sig til mig. Den ene dag siger han: ”Jeg 
lærte ikke meget på læreruddannelsen. Min fagfaglighed i fysik har jeg fra HTX, 
hvor jeg måtte hjælpe de andre elever i timerne. Så fik jeg den pædagogisk-
didaktiske vinkel i læreruddannelsen, men fagligheden var lav”. Og en anden dag 
siger han, ”det dårlige ved den skolebaserede er, at Jonas er fraværende, når han 
skriver bachelor ved siden af. Det er et stort pres med bacheloren. Så nu har jeg sagt 
det”. Kollegaen positionerede mig her som repræsentant for læreruddannelsen 
og den rette modtager af hans kritik. Jeg skulle i situationen være høflig sam-
tidigt med, at jeg ikke modtog positioneringen. Jeg forsøgte at holde balancen 
mellem nærhed og distance i min forskerolle. På den måde var forskerbe-
vidstheden aldrig fraværende, hverken hos mig som forsker eller hos felten 
(Kristiansen & Krogstrup, s. 75). Et eksempel på feltens optagethed af min 
forskerposition er en lærers udtalelser.  En lærer kommer over til mig under 
en observation i en idrætstime for at snakke lidt. Læreren siger til mig, at hun 
”elsker den skolebaserede læreruddannelse”. Hun siger også, at ”det er godt, at en 
forsker interesserer sig for idrætsfaget”. Hun tilføjer at jeg ”godt må forske i hende, 
hvis du vil”. Hun tilbyder sig selv som forskningsobjekt, og hun vil gerne vel-
signes med forskning (Harrington, 2003). Hun er åben over for min deltagel-
se i felten som forsker, hvilket jeg oplevede mange af de nye læreres kolleger 
at være. Jeg blev inviteret med til flere fejringer med og uden kage, og jeg blev 
inviteret med til teammøder og lærermøder i elevernes frikvarter.  
 
Jeg var hele tiden bevidst om magtforholdet mellem mig som tidligere under-
viser og de nye lærere som mine tidligere studerende. Jeg talte derfor om min 
nye rolle som forsker og om projektet for at signalere, at jeg ikke var hos dem 
for at vurdere dem men for at lære af dem. At de nye lærere også var klar 
over magtforholdet, syntes at være tilfældet. En af de nye lærere udtrykte 
overrasket efter den første dag med observationer, at det jo slet ikke var no-
get problem at have mig med, at det faktisk var hyggeligt. Jeg var bevidst om 
at skabe god stemning gennem småsnak i mellemrummene mellem timerne, 
selv om det skabte etiske udfordringer. Jeg fik nogle gange informationer af 
fortrolig karakter. Jeg skrev informationerne ned i pausen med en markering 
af, at det var sagt i mellemrummene eller på lærerværelset over frokosten. Når 
jeg har brugt informationerne for at styrke analysen, har jeg ikke nævnt navne 
eller ændret navnene på nævnte personer. Ligeledes har jeg ændret hvilket fag, 
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de har undervist i, hvis det var en kendt person fra læreruddannelsen eller 
skolen. Der er blevet foretaget både ekstern og intern anonymisering under 
analysen. De fleste informationer var af ukonventionelt indhold og medvir-
kede til at skabe en positiv forbindelse mellem de nye lærere og mig selv. Men 
der var indhold i samtalen, som jeg af etiske årsager har fravalgt at gengive. I 
de få tilfælde, hvor de nævnte personer kunne genkendes internt på grund af 
det, der var blevet sagt, og det ikke var tilstrækkeligt at ændre deres navne og 
undervisningsfag, har jeg undladt at anvende materialet. De syv nye lærere er 
på en særlig uddannelse, og de kan sandsynligvis genkende hinanden. Der er 
dog en vis anonymisering af, hvem af dem, der har sagt eller gjort det, som 
behandles i analysen. Det kan være en ud af ni, for de fleste af de nye lærere 
ved ikke hver især, hvem af de andre ni, jeg har fået tilsagn fra. På den måde 
bringer det en lille fordel, at alle adspurgte ikke sagde ja til at deltage. Der op-
stod dog for mig en etisk udfordring ved at anvende materiale, som de nye 
lærere havde udtalt i en kontekst, der forbindes med uformel småsnak. I den-
ne etiske problemstilling henholdt jeg mig til, at de nye lærere havde sagt ja 
gennem et såkaldt informeret samtykke (McNamee, 2002, s. 2) til, at jeg fulgte 
dem i deres arbejde. Jeg havde skrevet til dem, at jeg ville komme og overvæ-
re deres undervisning og deres dagligdag i skolen. Men hvor informeret var 
det samtykke, kunne man indvende. Hvis en af de nye lærere ikke havde for-
stået, at jeg lavede ph.d. og de andre måske ikke kunne sige nej til en tidligere 
underviser. Jeg havde med det informerede samtykke stadigt en etisk forplig-
tigelse til at håndtere deres udtalelser med en sans for følsomhed.  

6.4 Metodologiske refleksioner over observati-
onsprocessen 

Inden jeg påbegyndte mine observationer, havde jeg bestemt alene at fokuse-
re på, hvad læreren gjorde og sagde og måtte negligere, hvad eleverne gjorde 
og sagde. Jeg havde konstrueret mit feltet. Efterhånden som jeg fik større for-
ståelse for Schatzkis praksisteoretiske begreber, blev min opmærksomhed 
yderligere fokuseret. De praksisteoretiske begreber medførte undren og åb-
nede op for nye forståelser. Jeg blev med praksisteorien opmærksom på 
kropslighedens og materialitetens rolle i de nye læreres praksis, foruden at 
opnå en skærpet opmærksomhed på, hvordan normativitet og følelser blev 
håndteret af de nye lærere. Jeg oplevede, hvor kropsligt udleverede de nye læ-
rere var, når de gik rundt mellem eleverne eller på gangen. De stod i klasse-
rummet med deres kropslighed, som de anvendte i relationen til eleverne. 
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Materialiteten spillede ligeledes en rolle i forhold til deres håndtering af un-
dervisningssituationen, hvilket først blev klarere under analyserne og den re-
fleksionsproces og afprøvning, der rådede under analysen. Allerede under ob-
servationerne blev jeg dog klar over, at døren til klasserummet skulle have 
særlig opmærksomhed, for den gik ofte op uden lærerens medvirken. Norma-
tivitet og følelser blev håndteret på forskellig vis, som analysen viser, men al-
lerede under observationerne noterede jeg, når normativitet og følelser var på 
spil.      
 
Opholdet på skolerne blev en erkendelsesrejse. Det blev anledning til nye 
indsigter i lærerarbejdet, fordi jeg havde antaget et praksisteoretisk perspektiv. 
Jeg vil dog fastholde, at det var en dialektisk læreproces at søge at forstå de 
nye læreres praksisdeltagelser. Praksisteoriens begreber fik mening og liv un-
der observationerne, og de nye læreres praksisdeltagelse blev tydligere. Uden 
teori kunne min normativitet og teoretiske forforståelser fra mit arbejde på 
læreruddannelsen være blevet mere rådende. Men hvilken empiri er det så, jeg 
har fået produceret i forbindelse med mit ophold på skolerne? Det er beskri-
vende feltnoter, der har fokus på, hvad der sker og gøres i forskellige praksis-
ser og mindre på, hvad de nye lærere tænker om deres praksis, med mindre 
jeg kunne spørge dem i frikvarteret. Det har jeg skulle anvende interviews for 
at tilgå. I mine feltnoter har jeg haft fokus på de nye læreres aktiviteter, og 
hvordan de håndterer materialitet, kropslighed, følelser og normativitet og 
ikke på, hvorfor de gjorde, som de gjorde. Jeg har desuden negligeret curricu-
lært faglige emner. Det var et bevidst valg fra starten. Jeg var ikke kommet for 
at undersøge dansk eller matematik undervisning, men for at undersøge, 
hvordan nye lærere udviklede lærerkompetencer. Mit empiriske materiale op-
tegner, hvad jeg senere har kaldt ekstra-curriculære aktiviteter. Det blev dog 
først klart under analysen, at de ekstra-curriculære aktiviteter bandt den curri-
culært faglige undervisning sammen, og de aktiviteter, jeg havde noteret i mi-
ne feltnoter, var vigtige for, at undervisningen kunne lade sig gøre. Feltnoter-
ne er ikke en objektiv og entydig gengivelse, for de er min beskrivelse af vir-
keligheden. De er prægede af, hvad jeg opdagede med min refleksionsevne, 
som udviklede sig efterhånden. Jeg noterede mere og skærpede min skrivestil 
og opmærksomhed efterhånden, som det ofte sker i feltnoteprocessen (Em-
merson, Fretz & Shaw, 2011, s. 14).  
 
Ph.d. arbejdet har været en læreproces, hvor jeg løbende har ændret mit syn 
på, hvad forskning er og kan. Min normativitet kommer tydeligere til stede i 
mine noter fra det første år end i noterne fra det andet år. Som eksempel no-



 

 89 
 

terede jeg første år tidspunktet for, hvornår en idrætsundervisning hos en ny 
lærer gik i gang, og hvornår den sluttede. Jeg oplevede nemlig i situationen, at 
der var meget spildtid, og de små tal markerer min følelse af skeptisk undren 
over undervisningsprocessen i situationen. Feltnoterne var mine oplevede er-
faringer og forsøgt skrevet med sensitivitet over for det oplevede (Emmer-
son, Fretz & Shaw, 2011, s. xiiv og xiv). Emmerson, Fretz og Shaw peger på 
selve nedskrivning af det, der foregår i den sociale praksis reducerer rodet og 
kompleksiteten i praksissen og fastholder et øjebliksbillede i en tekst, der kan 
gen-studeres. Denne transformationsproces medførte en selektionsproces, 
der udelukkede noget af det, der skete. Feltnoter præsenterer en bestemt og 
ikke en anden måde at anskue det skete på (Emmerson, Fretz og Shaw, 2011, 
s. 12-13). Jeg vil fastholde, at den praksisteoretiske opmærksomhed overfor 
flere forskellige fænomener i praksis for mig medførte en mere praksis-
sensitiv præsentation af lærerarbejdets karakter i mine feltnoter end en teori, 
der udelukkende havde haft fokus på et enkelt af fænomenerne.  
 
Mit empiriske materiale består af håndskrevne feltnoter til lidt over 100 un-
dervisningstimer med frikvarterer og møder. Transskriptioner af 13 inter-
views på omkring en time hver med de nye lærere, heraf 7 interviews fra det 
første observations år og 6 fra det andet. To interviewguides som jeg lavede, 
og som bliver empiriske tekster i dette kapitel. Interviewene fandt sted med et 
års mellemrum, således at jeg mødte de nye lærere først som både lærerstude-
rende og nye lærere og siden som nyuddannede nye lærere. Allerede første 
gang jeg besøgte dem, arbejdede alle som selvstændige lærere, mens de afslut-
tede deres læreruddannelse. Der foreligger også et skriftligt svar på interview-
spørgsmål fra andet år fra en ny lærer. To politiske dokumenter som har be-
tydning for mit studie, aftaleteksterne for læreruddannelsesloven og den nye 
folkeskolelov er en del af mit empiriske materiale, som jeg har brugt som 
baggrunds-diskursanalyse for min analyse. Jeg har omdannet udvalgte obser-
vationer til observationsbilleder, som jeg anvender i mine analyser. Nedenfor 
redegør jeg for kriterier for valg af observationsbilleder. 

Fra etnografisk materiale til observationsbilleder 
Da jeg kom tilbage for at arbejde med mine feltnoter, startede jeg med at læse 
og genlæse mine feltnoter. Jeg begyndte derefter at indskrive udvalgte obser-
vationer ind på computeren for at kunne analysere dem nærmere. Jeg om-
dannede de rå feltnoter til en mere læsevenlig tekst. Jeg har ikke valgt at skabe 
en fortælling ud fra mine feltnoter, da undervisningen sjældent forløb som en 
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fortælling. I stedet var det komplekse og mangetydige praksisser, jeg observe-
rede. Det har givet nogle af mine rå feltnoter en fragmenteret og opremsende 
karakter. Det er hvad Michael Humphreys og Tony Watson (2009, s. 42-43) 
kalder ”plain ethnography”, hvor der er størst mulig korrespondens mellem 
feltnoter og observationsbillede. Jeg kunne have omskrevet det, hvad de kal-
der en ”enhanced ethnography”, som giver et mere dramaturgisk og person-
ligt farvet forløb (Jeffry, 2008). Men den simple omskrivning har en pointe. 
Jeg har valgt den simple skrivestil, der skal give læseren et indtryk af mangfol-
digheden og kompleksiteten i lærernes arbejde. 
 
Emmerson, Fretz og Shaw peger på, ”Published field notes are not only pol-
ished; they are highly selected because they have to be tied to the specific 
themes used to contruct the ethnography as a whole”  (Emmerson, Fretz & 
Shaw, 2011, s. xviii). Observationerne, som jeg præsenterer i afhandlingen, 
var udvalgt ud fra et undrings-kriterium. Hvis jeg havde undret mig under ob-
servationen over det, der skete, forsøgte jeg at fastholde mine overraskelser. 
Jeg startede derfor med at indskrive og analysere de observationer, som jeg 
havde oplevet som overraskende. Jeg havde ingen ambition om at præsentere 
observationsbilleder, der bekræftede mine normative forforståelser. Jeg var 
interesset i at lære og få ny viden om de nye læreres praksisser i stedet for at 
reproducere min egen tidligere viden. På samme måde har jeg ikke søgt efter 
observationer, der kunne støtte bestemte konklusioner. I stedet analyseres 
konklusioner frem fra de handlinger og udtalelser, der har overrasket mig. Jeg 
tænker ikke her på store gennemgribende overraskelser, men på undren og 
tankevækkende overraskelser. Jeg fik efterhånden, som jeg læste forskellig 
feltnær teori, genlæste observationerne, analyserede de transskriberede inter-
views og fokuserede på min forskningsinteresse en udvidet forståelse af, hvad 
der var på spil i observationsbillederne. I processen fra analyse til fremstilling 
foretog jeg et yderligere valg baseret på et relevans-kriterium. Ud af de for-
skellige observationsbilleder, jeg havde konstrueret, fremstod flere som rele-
vante at anvende som illustrationer for mine analyser. Jeg valgte de observati-
onsbilleder som tydeligst illustrerede det, jeg ville diskutere i analysen. Flere 
observationsbilleder rummer flere temaer, men de er udvalgt til afhandlingen 
på grund af et bestemt tema. Jeg redegør yderligere for valg af observations-
billede i forbindelse med præsentationen af den enkelte observation.  
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6.5 Metodologiske refleksioner over interview-
metoden 

Dette afsnit om interviews drejer sig om, hvorfor og hvordan jeg har arbejdet 
med interviews i mit projekt. Observationer viste sig velegnede til at undersø-
ge håndteringer af de komplekse og mangetydige arbejdsprocesser, mens in-
terviews viste sig velegnede til at udforske de nye læreres forståelser, begrun-
delser, målsætninger og normativiteter, hvilket jeg vil diskutere i dette afsnit.  
 
Interviews skaber socialt forhandlede og kontekstbaserede svar (Tanggaard & 
Brinkmann, 2010, s. 29). Det betyder imidlertid ikke, at der ikke er forsk-
ningsmæssig interessant og informativ viden at hente af interviewudtalelser. 
For det første vil det sagte afspejle de interviewedes nuværende situation, og-
så når de fortæller om fortiden. Fortiden rekonstrueres i interviewet og kan 
give forskeren indblik i deres nuværende forståelser af fortiden. De giver et 
nu-billede, som ikke nødvendigvis er et øjebliksbillede, for de er måske i færd 
med at skabe en mere blivende fortælling om sig selv. Det leder til den anden 
fordel interviews har for min forskning. Interviewet medførte interessante 
positioneringer og selvfremstillings-billeder, som kan give indsigt i, hvilken 
forståelse af sig selv, de nye lærere skaber i deres nu-billeder. For det tredje er 
interviewet (det meste af tiden) styret af bestemte spørgsmål fra interviewe-
ren. Spørgsmålene kan skabe refleksion og eftertanke hos den interviewede, 
som skaber nye forståelser hos den interviewede i situationen eller medfører 
italesættelse af hidtil tavs viden. Nogle spørgsmål medfører, hvad Løgstrup 
(1972) kalder talens åbenhed. Talens åbenhed er den spontane, uovervejede 
og umiddelbare udtalelse, som kan komme (mere eller mindre) bag på den 
interviewede eller spontant italesætte hidtil tavs viden. Det kan betegne udta-
lelser, hvor den interviewede taler over sig. Begrebet talens åbenhed bygger 
på en ontologisk forståelse af mennesket som grundlæggende dialogisk og af-
hængig af andre mennesker. En forståelse som Brinkmann deler, når han 
skriver, ”The very term interview itself testifies to the dialogical and interac-
tional nature of human life” (2013, s. 3). For det fjerde kan interviews åben-
bare normaliteter og selvfølgeligheder, som kan give indsigter og viden om de 
praksisser, den interviewede deltager i.  
 
For at interviews kan danne baggrund for en refleksiv analyse skal inteview-
processen være gennemtænkt, inden forskeren foretager interviews. De inter-
views, jeg foretog, blev udført på baggrund af en interviewguide. Den var 
blevet udfærdiget efter litteraturstudier, som kunne informere og kvalificere 
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de forskellige forskningsspørgsmål i guiden. Jeg ønskede med studierne at 
kvalificere spørgsmålene i interviewguiden på tre områder, både teoretisk, 
problemorienteret og håndværksmæssigt som Kvale og Brinkmann (2009, s. 
120) peger på som væsentligt at tænke med. Da den første interviewguide 
blev udfærdiget, var jeg endnu ikke gået i kritisk og teoretisk dialog med prak-
sisteorien men i stedet med Hodkinsons læringsforståelse. Derfor er spørgs-
målene i guiden udarbejdet efter, hvad Schatzki kalder en individualistisk on-
tologi (Schatzki, 2002, s. xi). En individualistisk ontologi som fokuserer på de 
mentale processer hos det individuelle menneske. Jeg havde dog med Hod-
kinson (2005) fået en kompleks forståelse af læringsbegrebet. Mit fokus er si-
den de indledende litteraturstudier skiftet til at undersøge, hvordan sociale 
praksisser stiller betingelser og muligheder frem eller i vejen for individuelle 
mennesker, eller de nye lærere. Det viste sig dog, da jeg senere udvidede min 
praksisteoretiske forståelse til også at gælde den personlige varetagelse af 
praksissens betinger og muligheder, at de nye lærere faktisk havde svaret på 
mange af de spørgsmål, der ville være kommet af en interviewguide med fo-
kus på den personlige forståelse af praksisdeltagelserne.  
 
I anden interviewguide supplerede jeg med flere spørgsmål, der kunne afføde 
svar på, hvad rolle betingelser og muligheder i praksisserne spillede for deres 
læring. Det blev imidlertid klart for mig, da jeg skulle udfærdige præsentatio-
nen, som findes i kapitel 8, afsnit 3 om hver enkelt ny lærer, at jeg ikke havde 
været systematisk i min indsamling af oplysninger om deres tidligere erfarin-
ger. Jeg var for fokuseret på, hvordan de håndterede deres nuværende arbej-
de. Både for at undersøge hvilke lærerkompetencer de udviste, og fordi jeg fra 
starten var interesseret i, hvordan de byggede bro mellem teoretiske diskussi-
oner i fagene i læreruddannelsen og deres arbejde i skolen. Det var først i lø-
bet af observationerne, at jeg opdagede, at der ikke syntes at være nogen 
kløft, og at de nye lærere trak på læring fra flere forskellige andre praksisser i 
deres nuværende praksis. At de nye lærere hver især skulle præsenteres blev 
klart, da jeg havde mine analyser til diskussion i en workshop og blev spurgt 
til, hvem Louise og Malte er. Louise og Malte og de andre nye lærere er cen-
trale i mine analyser. Det er deres forståelser og håndteringer af ekstra-
curriculære aktiviteter, jeg ønsker at undersøge. Derfor skal de selvfølgelig 
præsenteres, med de oplysninger jeg kan finde i observationsnoter og inter-
views.    
 
På trods af de teoretisk informerede interviewspørgsmål kan det at interviewe 
være en induktiv og problemorienteret proces. Interviewet har til formål at 
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undersøge en forskningsinteresse, og i mit tilfælde udvidede litteraturstudiet 
min erkendelse af, hvad jeg måtte have svar på i interviewet, for at kunne til-
fredsstille min interesse. Det betød dog ikke, at jeg ikke var åben over for nye 
forståelser og nye spørgsmål, som opstod under interviewet. (Tanggard & 
Brinkmann, 2010, s. 38). Jeg søgte svar på deres opfattelse af, ”hvad vil det 
sige at være en kompetent ny lærer” og ”hvad oplever du, at der er vigtigt for 
at klare sig som lærer i dag” for at fremhæve to spørgsmål fra interview-
guiden. Det semistrukturede interview som jeg foretog, førte på grund af den 
åbne og søgende tilgang samtalen forskellige steder hen hos de forskellige nye 
lærere. Svarene styrede ind imellem, hvilke spørgsmål, der kunne stilles, og 
affødte også tillægsspørgsmål af uddybende karakter. Jeg sørgede dog for at få 
svar på mine centrale forskningsspørgsmål sidst i interviewet, hvis det ikke 
var lykkedes at stille dem tidligere.  
 
Interviewene var forskellige. Når den interviewede ikke fortæller men alene 
svarer på spørgsmål, må der flere tillægsspørgsmål til. Når den interviewede 
fortæller meget, kan det være nødvendigt at komme med lydord som 
”mmmm” i stedet for at spørge for meget. To af interviewene havde en særlig 
karakter. Det ene var med en af de nye lærere, som ikke talte om følelser i in-
terviewet, selv om hun havde talt meget om følelser på et teammøde inden 
interviewet. Det var nu ikke det, der gav mig en følelse af at have deltaget i en 
eksamens situation i stedet for i et interview. Jeg havde efter interviewet en 
umiddelbar oplevelse af, at den nye lærer svarede, hvad hun troede, jeg ville 
høre. Da jeg transskriberede interviewet, kunne jeg ikke komme på, hvorfor 
jeg havde følt således lige efter interviewet. Det var først, da jeg kodede inter-
viewet og hos de andre fandt mange udtalelser, hvor der blev talt om følelser 
på forskellige måder, at jeg opdagede, at der ingen udtalelser var om følelser 
netop hos denne nye lærer. Det var en overraskelse. Jeg ledte videre, hvad 
havde jeg overset? Måske kommer hun selv med svaret, når hun omtaler den 
forandring, hun er undergået som lærer det sidste år. Hun er gået fra at lade 
sig styre af fornemmelser og empati til at lade sig styre af måltænkning. Så der 
præsenteres følelser i interviewet, men som noget der hører til fortiden. I in-
terviewkonteksten positionerede hun sig som en rationel og målbevidst ny 
lærer. Jeg vender tilbage til denne nye lærer og de andre og deres håndteringer 
af følelser i kapitel 9. Det andet overraskende interview var anderledes på en 
anden måde. Under første del af interviewet udtrykte den nye lærer en ople-
velse af at blive kvalt af de krav, hun skulle leve op til i sine praksisser. Efter-
hånden udviklede interviewet sig til, hvad jeg opfattede som en terapeutisk 
samtale. Der var et overlap mellem interviewspørgsmålene og terapeutiske 



 94 

spørgsmål. Det kan have forskningsmæssig interesse at spørge, som jeg gør i 
interviewet ”hvad det egentligt er der stresser en”, men spørgsmålet får terapeu-
tisk karakter, når det stilles til en person, der har givet udtryk for stress. Jeg 
spørger yderligere ”men er det mest det der faglige, du ikke bryder dig om ved læ-
rerjobbet eller er det også nogle andre ting” efter hun har fortalt, hvad der især 
presser hende i arbejdet. På et tidspunkt kan jeg ikke holde tilstrækkeligt di-
stance, og jeg vurderer, at det har for store etiske konsekvenser at fortsætte 
interviewet. Jeg vurderer i situationen, at det ville være en etisk krænkelse at 
optage udtalelser fra en presset og stresset person, hvilket også Brinkmann og 
Kvale, (2009, s. 50) udpeger som en etisk problematisk situation, og valgte 
derfor at afslutte interviewet. Min fornemmelse af interviewet som terapeu-
tisk bekræftes, da hun følger mig ud til min bil efter interviewet, og hun siger 
”Hvor er det godt at få talt om det her”.  
 
Efter den første omgang interviews gik transskriberingen i gang. Det var en 
produktiv proces at indskrive de forskellige interviews, for jeg kom tæt på de 
interviewede nye lærere igen. Jeg besluttede efter første transskription som 
standardvalg, at jeg vil udelade øh ‘er, men at indskrive lydord, når det var en 
del af sætningen (Kvale og Brinkmann, 2008, s. 203). Jeg fastholdt latter, suk, 
gentagelser og betoninger, for dette kunne vise sig at have en betydning i ana-
lyseprocessen. Jeg ønskede en tekst, hvor jeg fastholdt, hvad de sagde i inter-
viewet og som samtidigt var læsevenlig. Sideløbende med de sidste transskrip-
tioner fortsatte jeg med den grundigere analyse, som reelt var begyndt allerede 
under observationerne og i løbet af interviewprocessen. Selv om analysen ik-
ke først blev begyndt post transskription (Brinkmann, 2013, s. 61), blev analy-
seprocessen intensiveret og mere fokuseret, da den grundigere analyse starte-
de, selv om den stak af ud af sideveje undervejs, hvilket jeg redegør nærmere 
for i kapitel 7, hvor jeg diskuterer analyseprocessen nærmere.  

6.6 Etiske overvejelser 

Spørgsmålet om præsentation af det empiriske materiale involverer en formel 
etisk dimension. Spørgsmålet om balancen mellem nærhed og distance invol-
verer en anden etisk dimension. Jeg starter min diskussion om etik i mit 
forskningsarbejde med den første og formelle etiske dimension.  
 
Præsentation af det empiriske materiale skal leve op til formelle etiske regler, 
som kan findes i ’Den danske kodeks for integritet i forskning’ fra Uddannel-
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ses- og forskningsministeriet fra 2014. Her klargøres det at forskning i Dan-
mark skal bygge på tre grundlæggende principper, som er ærlighed i rapporte-
ringen, gennemsigtighed i alle dele af forskningsprocessen og ansvarlighed 
overfor forskningen fra forskerens og fra institutionens side. Disse retnings-
linjer skal gælde alle typer af forskning, og gælder således også min forskning. 
Jeg forestiller mig ikke at være uærlig, foretage en uigennemsigtig forsknings-
proces eller fremstå ansvarsløs. Principperne står derfor først deres prøve, når 
de sættes op mod andre etiske værdier (Brinkmann, 2010, s. 434). Der kan 
opstå problemstillinger, hvor ærlighed udfordres. Jeg har sat andre navne og 
fag på undervisere på læreruddannelsen, fordi hensynet til dem blev vægtet 
højere end ærlighed i rapporteringen. Anonymisering opfattes da også som 
god etisk forsvarlig forskningspraksis (Brinkmann, 2010, s. 445), men helt ær-
ligt er det næppe. Gennemsigtighed er ikke i sig selv en etisk værdi men sna-
rere en videnskabelig værdi. Det er vanskeligt at bedømme eller forholde sig 
videnskabeligt til andre forskeres forskning, hvis den er ugennemsigtig. An-
svarlighed er derimod en etisk værdi, der dog ikke angiver megen retning. En 
forsker skal være ansvarlig over for sine valg i processen, og det gælder alle 
valg uanset om forskningen i sig selv er uetisk, hvilket er en tænkelig situati-
on. Det danske kodeks angiver uddybende sætninger, hvori det nærmere be-
skrives, hvordan de tre principper tænkes udført, så de ikke kan fortolkes vil-
kårligt. Jeg følger gerne de tre retningslinjer, men jeg mener ikke, de får fat i 
de centrale etiske problemstillinger i mit projekt, som er af interpersonel ka-
rakter og har med balancen mellem nærhed og distance til personerne i felten 
at gøre.  
 
Gennem tiden på skolerne opbyggedes en form for relation mellem mig som 
forsker og de nye lærere. Relationen opbyggede med tiden en tillid, som jeg 
ikke ønsker at udfordre af etiske årsager. Jeg ønsker ikke at afsløre de nye læ-
rere men at forstå dem. Denne antagelse kan medføre en ukritisk forståelse af 
deres håndteringer af udfordringerne i deres praksisdeltagelser. Jeg vil dog 
som Kristiansen og Krogstrup (2012, s. 124) foreslår søge at balancere solida-
ritet og kritik i mine analyser, når jeg søger at beskrive de dilemmaer eller am-
bivalenser, som de nye lærere stilles overfor. Jeg har dog haft udfordringer af 
en anden etisk karakter. Egen normativitet kom i den første observation til at 
skygge for en indsigt i, hvad der var på spil i de nye læreres praksisdeltagelse. 
Der var for mig større udfordringer ved at holde distance end at komme nær 
de nye lærere, som jeg tidligere har beskrevet.  
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Efter at have præsenteret mine metodologiske udfordringer og refleksioner 
vil jeg i det næste kapitel redegøre for og kritisk forholde mig til min analyse-
proces gennem en diskussion af min analysestrategi.  
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7. Analyseprocesser 
Det har været en kompleks proces at analysere det empiriske materiale. Ana-
lysen påbegyndtes allerede under indsamlingen af det empiriske materiale, 
hvor jeg for at distancere mig dels fra feltets naturaliserede begrebssættelser 
og dels fra min egen normativitet antog en praksisteoretisk forståelsesramme. 
En forståelsesramme der rettede min opmærksomhed mod praksisdeltagelser. 
Derfor er materialet delvist præget af en betonet opmærksomhed mod, hvad 
de nye lærere gør og siger i forskellige situationer. Det betyder, at jeg under 
indsamlingen fravalgte fokus på de curriculært faglige indholdselementer i 
undervisningen og derfor undlod at notere, hvilke dele af det curriculært fag-
lige indhold de nye lærere introducerede. Jeg nedskrev dog, hvis jeg oplevede 
for mange gentagelser af den samme indholdsdel i løbet af undervisningen, 
eller at det gik meget langsomt med at komme videre i undervisningens ind-
hold, eller andet der gjorde, at jeg oplevede kedsomhed under observationen. 
Jeg ønskede ikke under indsamlingen at gøre mig til dommer over undervis-
ningen, men alene at registrere de følelser af kedsomhed noget af undervis-
ningen udløste. At elevernes skoledag er præget af perioder med kedsomhed, 
redegør Ditte Dalum Christoffersen for i sin ph.d. med titlen ’Meningsfuldt 
skoleliv imellem faglige og sociale aktiviteter og engagementer’ fra 2014. I 
stort set alle de interviews med eleverne, som Christoffersen foretog, dukker 
begrebet kedsomhed op, som hun behandler empirisk og teoretisk (Christof-
fersen, 2014, s. 144). Jeg går ikke videre ind på kedsomhed, for jeg undersø-
ger ikke elevernes deltagelse men de nye læreres. Jeg har ikke spurgt til, om de 
mon oplevede kedsomhed i løbet af deres arbejdsdag, og de har heller ikke 
selv omtalt, at de har kedet sig i deres arbejde. Her medtager jeg begrebet ale-
ne for at påpege, at jeg ikke noterede andet om det curriculære indhold i un-
dervisningen, end hvorvidt det udløste forskellige følelser hos mig. Det note-
rede jeg for senere at kunne medtænke de følelser, jeg oplevede under obser-
vationerne i mine refleksioner over min forskersubjektivitet, som jeg 
diskuterede i forrige kapitel.  
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7.1 Analysetilgang 

Når jeg således især var optaget af den gøren og sigen, de nye lærere udtrykte 
gennem deres arbejdsdag i de forskellige praksisser, de deltog i, fastlægger det 
nogle analytiske veje, som jeg allerede trådte i indsamlingen af empirien. Jeg 
har tidligere redegjort for, hvordan min erkendelse under observationerne var 
vævet sammen med indsigten i praksisteorien. Jeg vil derfor fastholde, at mit 
valg af praksisbegrebet som analytisk omdrejningspunkt var et resultat af en 
dialektisk læreproces, som Jorgensen beskriver den (2005) mellem empiri og 
teori. Denne dialektiske proces har elementer af, hvad Alvesson og Sköldberg 
(2005, s. 55) kalder en abduktiv proces men det var ikke en abduktiv proces, 
som Alvesson og Sköldberg definerer den. Den abduktive proces starter in-
duktivt i empiren og søger derefter i en hermeneutisk proces videre til teorien 
og tilbage igen. I min dialektiske læreproces var der tale om samtidighed. Da 
jeg havde praksisteoretiske begreber i min bevidsthed, som jeg tumlede med 
at forstå samtidigt med, at jeg var fysisk og mentalt til stede i felten, gav det 
pludseligt i en bestemt situation mening at anvende praksisbegrebet til at ka-
tegorisere de nye læreres deltagelser som deltagelser i forskellige praksisser. 
Når jeg understreger ordet pludseligt er det for at betone, at den erkendelses-
proces, jeg oplevede ved at kombinere empiri og praksisteorien skete i øje-
blikket. Erkendelsen var ikke alene empirisk genereret men også deduktivt 
teoretisk på samme tid. Dialektikken mellem empiri og teori gav en udvidet 
og ny forståelse af både empirien og af teorien. På den måde ligner processen 
den abduktive, hvor der ikke sker et mix af induktion og deduktion, men ska-
bes ny forståelse. Den dialektiske læreproces jeg oplevede, mens jeg var i fel-
ten, var ikke bevidst genereret. Den var resultatet af en situation, hvor en af 
de nye lærere sagde og gjorde noget, som udløste en læreproces. Den kom 
bag på mig som en ny erkendelse. Situationen jeg oplevede var, at den nye læ-
rer over for mig italesatte normativ teori fra læreruddannelsen i sin undervis-
ning, omformulerede den med egne ord og håndterede aktiviteter i undervis-
ningen ud fra den. Hun formåede i situationen at sammenvæve, hvad jeg 
pludseligt kunne tolke som normativitet fra læreruddannelsens praksisser med 
egen normativ handling i skolens praksisser.  
 
Da jeg senere kom til analysen, var det en mere bevidst handling at søge en 
abduktiv proces. Hvis jeg alene havde søgt en induktiv tilgang under analysen, 
havde mine egne forforståelser (måske) spændt ben for at forstå, hvad der for 
mig var upåagtede og uudtalte elementer i de nye læreres praksisdeltagelser. 
Hvis jeg på den anden side var gået udelukkende deduktivt til analysen, havde 



 

 99 
 

det blokeret for en undren over kompleksiteten og mangetydighederne i de 
nye læreres praksisdeltagelser, og jeg havde heller ikke gennem denne tilgang 
opnået forståelse af de upåagtede og uudtalte elementer. En ren deduktiv til-
gang findes desuden næppe, da (meget) teori, herunder praksisteorien, er em-
pirisk genereret. Ligeledes findes der heller ikke en ren induktiv tilgang, da de 
færreste forskere kan dispensere helt fra egen til tider omfattende teoretiske 
viden. Men en tilgang kan være mere eller mindre empirisk sensitiv eller teo-
retisk styret. Derfor er det stadigt produktivt at skelne mellem en induktiv og 
en deduktiv tilgang. Den abduktion tilbyder en bevægelse mellem teori og 
praksis i en hermeneutisk proces. Denne proces er dog ikke i sig selv garant 
for et plausibelt resultat af analysen. Alvesson foreslår derfor forskellige teo-
retiske bearbejdninger af empirien, som forskeren nøje begrunder anvendel-
sen af (Alvesson & Sköldberg, 2011). Det har for mig været gavnligt at skrive 
analysen frem ved hjælp af min problemstilling og forskningsspørgsmål, så 
ikke alene teorier kan stille spørgsmål til empirien men også min egen forsk-
ningsinteresse.  
 
Det er ikke et uformidlet materiale, jeg analyserer. Analysen udarbejdes i er-
kendelse af, at indsamling og bearbejdning af det empiriske materiale begge er 
(re)konstruktioner af den sociale virkelighed, som observeres (Alvesson & 
Sköldberg, 2011). Når jeg alligevel mener at have mulighed for at udføre en 
analyse, der er sensitiv overfor empirien, hænger det sammen med, at praksis-
teorien er empirisk rummelig. Den stræber netop mod at beskrive og forstå, 
hvad der sker, og hvad der siges og gøres i praksisser. Den inkluderer flere 
forskellige fænomener i det teoretiske grundlag, hvilket gør den til en teori, 
der både rummer og fokuserer på mange forskellige aspekter i praksisser. 
Desuden er jeg inspireret af Miles, Huberman og Saldanã der skriver, at en-
hver forsker må klargøre, hvordan hun konstruerer den sociale virkelighed, 
før hun starter sin analyse (Miles, Huberman & Saldanã, 2014, s. 6), og derfor 
har jeg i kapitel 3 klargjort og redegjort for min videnskabsteoretiske inspira-
tion. Det betyder, at den overordnede rammeforståelse for min analyse er, at 
mennesker lever deres liv og arbejdsliv i sociale praksisser. Sociale praksisser 
som de påvirker og som påvirker dem. Miles, Huberman og Saldanã (2014, s. 
9) optegner en række fællestræk for det meste kvalitative forskning. De skriv-
er, ”The main task is to describe the ways people in particular settings come 
to understand, account for, take action, and otherwise manage their day-to-
day situations”.  
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Det samme gælder for mit studie. Jeg vil, let omskrevet, undersøge hvordan 
bestemte mennesker, nemlig de nye lærere i deres særlige praksisser lærer og 
udvikler deres kompetencer til at håndtere de situationer, de befinder sig. 
Derfor er mit analytiske omdrejningspunkt praksisbegrebet frem for individ-
begrebet. Jeg har konstrueret en række praksisser for at skabe en vis orden i 
det heterogene og rodede materiale, så det kunne analyseres nærmere. Det er 
dog den enkelte nye lærer, der lærer og udvikler lærerkompetencer gennem 
sin deltagelse i de praksisser. Derfor leder jeg også i analysen efter de nye læ-
reres personlige tilgang og adgang til læring og kompetenceudvikling, som 
den udleves i forskellige praksisser. Jeg følger forbindelserne mellem de nye 
læreres praksisdeltagelser og undersøger, hvordan læring fra andre og tidligere 
praksisser spiller ind på deres nuværende praksis. Jeg har ikke stræbt efter at 
genfinde eller bekræfte praksisteoriens teoretiske begreber under analysear-
bejdet. Snarere har jeg forsøgt at lukke analysen op for at kunne diskutere, 
hvordan den kan forstås og begribes ud fra forskellig teori (Alvesson & 
Sköldberg, 2005). I den proces har analysen peget på fænomener, som de 
praksisteoretiske begreber ikke kan indfange. Andre felt-nære begreber har 
bedre kunne begribe den konkrete praksis. I det kommende afsnit redegør jeg 
for, hvordan jeg rent konkret har arbejdet med analysen.   

7.2 Analyseprocessens planer og afveje 

Jeg startede analysen af mine interviews med at læse et enkelt interview og 
kode det efter hvilke kategorier, der kom frem ved gennemlæsningen (Merri-
am, 2009). Efter kodning af det første interview havde jeg produceret en ræk-
ke forskellige kategorier, som jeg genfandt i de næste interviews. De næste 
interviews skabte nye kategorier. Jeg endte med 26 kategorier, som jeg kodede 
alle interviews efter. Mens jeg kodede de enkelte interviews forholdt jeg mig 
løbende til relevansen af kategorierne. Efterhånden som jeg begyndte analy-
sen, blev min forståelse af kategorierne udvidet.  Kategorierne var primært 
empirisk genererede, da jeg forsøgte at arbejde empirisk sensitivt. Dog arbej-
dede jeg også abduktivt med analysen. Jeg benævnte de kategorier, jeg fandt 
ud fra a) begreber fra empirien, b) ud fra praksisteoriens begreber og c) ud fra 
min overordnede problemstilling. På denne måde var kodningen en del af 
analyseprocessen (Miles, Hubermann & Saldaña, 2014, s. 72). Som eksempel 
på en empirisk genereret kategori kaldte jeg en kategori ’Følelser’ og en anden 
’Bilen’. Som eksempler på en mere praksisteori-drevet kategorisering, kaldte 
jeg en kategori ’Mål ’ og en anden ’Normativitet ’. Som eksempler på en pro-
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blemdrevet kategori kaldte jeg en kategori ’Læring ’ og en anden ’Kompeten-
ce ’. Kodningen medførte, at jeg ved efterfølgende søgen efter kategorierne, 
for eksempel koden Bilen kunne finde de udtalelser, jeg ville analysere. Under 
analysen var det meget produktivt at kunne trække på de enkelte kodninger. 
De forskellige 26 koder var alle relaterede på en eller anden vis til mine forsk-
ningsspørgsmål og den overordnede problemformulering. Når jeg for eksem-
pel dannede den empirisk inspirerede kode Bilen, var det ud fra en forståelse 
af, at koden kunne informere mine forskningsspørgsmål og problemformule-
ring, da bilen viste sig at være et læringsrum, som de nye lærere fremhævede 
som vigtigt.  
  
Min tilgang til produktionen af analysen var i starten præget af nysgerrighed 
og engagement frem for en gennemtænkt analysestrategi. Det betød, at jeg 
efter at have udarbejdet analysekapitel 9 og 10 ikke havde en tydelig progres-
sion i min analyse men nogle interessante pointer. For at opnå en fortløbende 
diskussion af min problemstilling, måtte jeg formulere en klarere analysestra-
tegi, som kunne foreskrive en progression og rød tråd i mine analyser. Derfor 
måtte jeg udarbejde endnu et analysekapitel, som grundlag for de to andre. 
Det blev analysekapitel 8, som jeg i retroperspektivet skulle have lavet før de 
andre. På den anden side var det produktivt for min analyseproces at arbejde 
ud fra, hvad der umiddelbart virkede engagerende og overraskende.    
 
Jeg foretog efterhånden under analysen nogle analysestrategiske greb. For det 
første etablerede jeg et samspil mellem interviews og observationer. Først 
blev kodningen af interviews bestemmende for de temaer, jeg valgte at illu-
strere gennem et observationsbillede. Det betød, at jeg genlæste observati-
onsbillederne og fandt eksempler på en bestemt kategori som for eksempel 
’Følelser’. Under genlæsningen af observationerne dukkede der kategorier 
frem, som jeg så undersøgte, hvad de nye lærere fortalte om i interviewene. 
Det gælder for en kategori som Skæld ud. På den vis opnåede jeg en herme-
neutisk proces mellem observationer og interviews. For det andet skabte jeg 
nogle analysebærende begreber, som jeg redegør for i kapitel 5, der kunne 
retningsgive, støtte og befordre analysen. For det tredje har jeg tilpasset mine 
kategorier til det empiriske materiale. Jeg havde fra starten en kategori, der 
hed ’Faglighed ’, men det viste sig, at mit materiale ikke var tilstrækkeligt fyl-
digt til at behandle kategorien analytisk. For det fjerde har jeg introduceret 
forskellige feltnære teorier til at belyse og diskutere min analyse, men først 
efter at have besluttet, hvilken kategori, jeg ville analysere.  
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Jeg blev overrasket flere gange i løbet af observationsprocessen over, hvad jeg 
oplevede. Jeg blev overrasket over at møde flere af de nye læreres familiemed-
lemmer i skolen. Derfor blev det et tema, jeg forfulgte under analysen. Jeg 
blev overrasket over, at døren til klasselokalet blev lukket op af så mange per-
soner, der ikke var elever i klassen. Det førte til en analyse af dørens rolle. Jeg 
blev overrasket, da en af de nye lærere i første interview fortalte, at han gik 
med masker på i skolen, og det skabte en analyse af de nye læreres håndterin-
ger af nærhed og distance. Jeg forsøgte at fastholde min umiddelbare overra-
skelse i mit analysearbejde. Under selve analysen kom indsigterne ikke altid så 
hurtigt, som jeg ønskede. Det var ofte, når jeg ikke beskæftigede mig med 
analyseprocessen, at det gik op for mig, hvad der kunne være på spil i et ob-
servationsbillede eller en udtalelse fra et interview. Jeg har fået flere indsigter, 
mens jeg lavede noget husarbejde derhjemme. Når jeg gik i stå i analysen 
konsulterede jeg forskellig feltnær teori, der kunne hjælpe mig med at forstå, 
hvad der var på spil. Desuden har jeg deltaget i analyseworkshop og færdig-
skriverworkshop på RUC og internationale forskningskonferencer, hvor jeg 
har lagt mine analyser ud til diskussion. Det har udvidet min forståelse af, 
hvor og hvordan jeg kunne styrke, uddybe, fastholde og fremstille mine analy-
tiske resultater.  
 
Jeg fremstiller mine analyser i tre trin. Først undersøger jeg, hvad en lærer skal 
kunne. Jeg indkredser de politiske ambitioner for skolens lærere og hvordan 
politiske dokumenter konstruerer, hvad en lærer skal kunne. Jeg sammenhol-
der de politiske ambitioner med de nye læreres forestillinger for at analysere 
et underviser begreb frem, som jeg sætter i spil i analysen af, hvad de nye læ-
rere gør og siger i deres praksisdeltagelser. Jeg præsenterer derefter, hvad de 
faktisk gør og siger, mens de arbejder og udvikler et mere komplekst og 
mangfoldigt underviser begreb. Til sidst undersøger jeg, hvordan de nye lære-
re har lært at håndtere de ekstra-curriculære aktiviteter, som kapitel 9 har ana-
lyseret frem, så jeg kan besvare min problemformulering, om hvordan nye 
lærere udvikler lærerkompetencer til at håndtere ekstra-curriculære aktiviteter.  
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8. Hvad skal en lærer kunne? 
I dette kapitel begynder jeg min analyse af, hvordan de nye lærere udvikler 
lærerkompetencer. Hele analysen falder i tre kapitler, som hver især er styret 
af et forskningsspørgsmål. Kapitel 8 skal besvare, hvordan begrebet om den 
kompetente lærer kan forstås. Jeg er i dette analysekapitel interesseret i, hvor-
dan de nye lærere italesætter deres personlige tilgang til lærerarbejdets praksis-
ser (Sandberg & Dall’Alba, 2009). Jeg vil undersøge deres praksis begribelse 
af deres praksisdeltagelser, et begreb inspireret fra Schatzki, som jeg har be-
skrevet nærmere i kapitel 3. Det er de nye læreres personlige forståelse og 
meningsgivelse til praksisdeltagelsen, jeg ønsker at fremanalysere i kapitlet. 
Analysen i dette første analysekapitel bruges som afsæt og baggrund for ana-
lysen i kapitel 9, hvor jeg vil undersøge, hvad de nye lærere faktisk gør og si-
ger i deres praksisser. Jeg undersøger i kapitlet, hvordan de nye lærere håndte-
rer lærerarbejdets kompleksitet, og hvilke lærerkompetencer de nye lærere ud-
viser, mens de arbejder. Det tredje analysekapitel, kapitel 10, drejer sig om, 
hvordan de nye lærere har lært, hvad andet analysekapitel har fremanalyseret, 
at de kan, og hvordan de har udviklet deres kompetente håndteringer. 
 
Lærernes arbejde er stærkt reguleret gennem lovgivningen og tiltrækker sig til 
stadighed opmærksomhed af forskningsmæssig og politisk karakter, fordi ele-
vernes præstationer tilsyneladende ikke lever op til de politiske ønsker. Inter-
nationale test henviser danske elever til en middelmådig placering på nogle 
områder. En del elever forlader skolen uden at gå videre til anden uddannelse, 
ligesom det ikke er lykkedes at bryde den sociale arv. Det politiske svar på de 
fortsatte udfordringer bliver en række tiltag for at skabe forbedringer, der se-
nest har resulteret i en ny bekendtgørelse for læreruddannelsen og en ny re-
form af skolen (Drejer, 2015, s. 358). Der hersker forskellige magtfulde fore-
stillinger blandt politiske beslutningstagere, om hvilke lærerkompetencer, der 
er nødvendige for at ændre skolens praksisser og imødekomme, hvad der op-
fattes som for middelmådige PISA målinger. Jeg vil starte min analyse med at 
undersøge de forestillinger, der prægede de politiske beslutningstagere, som 
de kommer til udtryk i aftaleteksterne omkring den nye læreruddannelse og 
den nye skolereform. Dernæst vil jeg diskutere med udvalgt forskning, der 
peger på, hvad en lærer skal kunne for at lykkes som lærer. I afsnittet om 
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forskning om, hvad en lærer skal kunne, vil jeg inkludere en forskningsrap-
port af Rasmussen, Bayer og Brodersen (2010), der sammenligner den danske 
læreruddannelse med læreruddannelsen i Canada, Finland og Singapore, som 
var bestilt i forbindelse med den politiske diskussion omkring aftaleteksterne. 
Jeg vil ikke behandle de politiske diskussioner og betragtninger i forbindelse 
med tilblivelsen af skolereformen men i stedet henvise til Aske Thor Bassel-
bjerg Christensens ph.d. med titlen Den problematiske tid (2017), som peger 
på ideen om nordisk skole som forudsætning for skolereformens implemen-
tering. Ligeledes vil jeg ikke i afsnittet undersøge konsekvenser efter skolere-
formen, men i stedet henvise til undersøgelser fra SFI og bogen Folkeskolen 
efter reformen fra 2015, som peger på forskellige konsekvenser.  

8.1 Politiske forestillinger om hvad en lærer skal 
kunne 

I dette afsnit vil jeg undersøge, hvilken forestilling om hvad en lærer skal 
kunne, der kommer til udtryk i aftaleteksterne bag den nye læreruddannelse 
og den nye skolelov. Disse politiske dokumenter har jeg udvalgt, da de skrift-
ligt fastholder og derved præsenterer de politiske ambitioner og mål, som for-
ligskredsen af politiske partier omkring den nys læreruddannelse og den nye 
skolelov kunne blive enige om. De to aftaletekster viser de politiske normati-
viteter, antagelser og målsætninger, der danner baggrund for initieringen af 
selve bekendtgørelsen for læreruddannelsen og folkeskoleloven. De angiver 
hvordan forligskredsen omkring den nye læreruddannelse forstår, hvad en læ-
rer i dag skal kunne, og de er derfor af særlig interesse, når jeg søger at forstå 
de politiske forestillinger, om hvad en lærer skal kunne. Afsnittet skal fungere 
som en baggrundsanalyse for den videre diskussion i kapitlet.  
 
Behandlingen af de politiske dokumenter er inspireret af Winther Jørgensen 
og Phillips’ diskursanalytiske tilgang, da denne tilgang åbner teksterne op for 
nærmere undersøgelse. Winther Jørgensen og Philips (1999) syntetiserer for-
skellige diskursteoretiske tilgange og udtrækker, hvad de kalder ”begreber i 
diskursteorien, der egner sig som redskaber i en konkret diskursanalyse” (s. 
62). Jeg vil i nedenstående undersøge, hvordan de diskursteoretiske begreber, 
Winther Jørgensen og Philips fremhæver kan informere min undersøgelse af 
den politiske konstruktionen af, hvad en lærer skal kunne. Jeg vil belyse, 
hvordan den politiske forestilling præsenteres i teksterne og hvilke nodal-
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punkter og ækvivalenskæder (Winther Jørgensen & Phillips, 1999, s. 63), tek-
sten frembringer for at forstå de normativiteter, teksten præsenterer.  
 
Aftaleteksten bag den nye læreruddannelse (2012) markerer, at fornyelsen af 
læreruddannelsen er afstedkommet af et ønske om en ”en fagligt stærkere og 
mere attraktiv læreruddannelse” (s. 1). Selv om det i aftaleteksten markeres, at 
læreruddannelsen også skal uddanne lærerne til at varetage andre opgaver, så 
står den curriculært baserede faglighed positioneret stærkest, og det drejer sig 
i teksten primært om at styrke og højne fagligheden. Dette kan blandt andet 
opnås ved flere faglige moduler i læreruddannelsen end tidligere og øget antal 
af pligtige linjefag, det vil sige gennem mere undervisning. Det afløser en dif-
ferentiering mellem linjefagene, hvor nogle fag som dansk og matematik var 
dobbelt så store i ECTS point som fag som geografi og samfundsfag. I den 
nye læreruddannelse sidestilles fagene i ECTS point, så de studerende kan 
vælge flere fag. Opkvalificeringen af fagligheden sker på baggrund af en ned-
prioritering af praksistilknytningen, som jeg tolker det. Det bygger jeg på, at 
mens lærerstuderende tidligere var i praktik på alle uddannelsens fire år, er der 
nu kun tre praktikker. Praktikkerne har til gengæld fået en eksamen tilknyttet.  
 
Diskursen i aftaleteksten til reform af læreruddannelsen (2012) kan tolkes or-
ganiseret ud fra to nodalpunkter (Winther Jørgensen & Philips, 2013, s. 63), 
som er punkter, der organiserer diskursen og som gives betydning af de be-
greber, der knyttes sammen med punktet. Arbejdet med nodalpunkter og 
ækvivalenskæder kan belyse, hvordan en diskurs er bygget op, og hvordan de 
anvendte begreber gensidigt forstærker og forklarer hinanden. Som eksempel 
er det første nodalpunkt, som jeg tolker frem i teksten, faglighed. Begrebet 
har som nodalpunkt ingen selvstændig normativitet. Faglighed som begreb 
kan have mange betydninger og blive anvendt i forskellige diskurser. I aftale-
teksten får nodalpunktet faglighed normativ betydning gennem en ækviva-
lenskæde, hvor de enkelte begreber gensidigt tilskriver hinanden yderligere 
normativ betydning. Begreberne der i en ækvivalenskæde i teksten tilknyttes 
fagligheden er – stærkere – attraktiv – hæver barren- kvalitet – undervisnings-
kompetence – højere krav – 7 i snit – høj barre – løft, som alle positioneres 
som tydelige og derfor positive begreber. Til det andet nodalpunkt –
praksisbasering – knyttes der også en ækvivalenskæde bestående af begreber-
ne - grundfaglighed – generelle kompetencer – kompetencer i skolens praksis 
– kompetencer om skolens praksis – mere folkeskole – skolens virkelighed – 
bedre praktik.  
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Disse begreber fremstår mere uklare, da de i større grad kan tolkes på forskel-
lige måder. Dette kan tolkes som en prioritering i teksten. Teksten drejer sig 
først og fremmest om faglighed med et mindre element af praksisbasering. 
Det stemmer overens med nedtoningen af praktikken og opgraderingen af 
linjefagene, og viser den store politiske interesse i faglighed som svaret på 
elevernes mangelfulde resultater. Aftaleteksten forsøger dog at positionere 
praktikken som styrket. Der står, ”Forligspartierne er enige om at skabe en 
bedre praktik, hvor de kommende lærere er bedre forberedt på undervis-
ningssituationen” (2012 s. 5). Styrkelsen skal ske gennem en faglig-gørelse, 
som jeg tolker det. Det tolker jeg på baggrund af, at der curriculært indføres 
et bestemt fagligt indhold i praktikken. Der sker gennem ”fastsættelse af 
kompetencemål for de tre praktik-niveauer. Der indføres karakter ved be-
dømmelse af praktikken” (2012, s. 5). Når praktikken faglig-gøres, eksamens-
baseres og mindskes i omfang, sker der i min tolkning en forandring af prak-
tikken, som ligger i tråd med den generelle uddannelseslogik, som fremmer 
mere uddannelse (Hansen, 2011), som jeg har redegjort for i kapitel 2.   
 
De to nodalpunkter står i et spændingsforhold i teksten. Der er en indre 
modsætning bygget ind i aftaleteksten, som afspejler, at der er flere interesser 
eller diskurser på spil. Der er et indbygget spændingsfelt mellem den ønskede 
faglige fordybelse og ideen om at kunne handle. Der skal på den ene side væ-
re fokus på, hvad den studerende kan, på output, og ikke på hvad hun har væ-
ret igennem på uddannelsen, på input. På den anden side fremhæves det flere 
steder i teksten, at høj faglig styrke, eller input, er svaret på, hvad arbejdsmar-
kedet kræver. Og det gælder ikke kun det nutidige arbejdsmarked men også, 
hvad der omtales som ”morgendagens folkeskole” (2012, s. 1). Der konstrue-
res med den nye læreruddannelseslov en forestilling om, at der tidligere har 
været mindre faglighed i læreruddannelsen. Derfor skal der opkvalificeres fag-
ligt. Dette gælder både de lærerstuderende, som skal være dygtige, inden de 
begynder at studere og underviserne på læreruddannelsen, som skal uddannes 
endnu mere. Jeg er selv som ansat på en læreruddannelse et eksempel på det-
te, når jeg skriver denne afhandling.  
 
På den ene side af spændingsfeltet står den høje barre og det faglige løft, og 
på den anden side er praksisbaseringen placeret. Denne diskussion kan tolkes 
som at skrive sig ind i diskussionen om forholdet mellem teori og praksis, 
som jeg har diskuteret i kapitel 3. På den ene side af spændingsfeltet argu-
menteres der i aftaleteksten for vigtigheden af, at den teoretiske og faglige del 
af lærernes uddannelse styrkes. Forståelsen er her, at teori kan informere lære-
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ren tilstrækkeligt til, at hun bliver den kompetente lærer. På den anden side af 
spændingsfeltet argumenteres for, at læreren også skal kunne handle i skolens 
praksis. Her kommer udførelses delen ind i argumentationen. Praksisbaserin-
gen drejer sig om, hvad en lærer skal kunne for at begå sig i, hvad der i aftale-
teksten kaldes skolens praksis. Lærerne skal have professionsrettede kompe-
tencer og grundfaglighed. Grundfaglighed handler i aftaleteksten om ”klasse-
rumsledelse, relationskompetence, kompetencer i forhold til inklusion og 
identifikation af sociale problemer” (2012, s. 1). Kompetencebegrebet går 
igen i begge nodalpunkter. Der skrives om undervisningskompetence, som 
knyttes til fagligheds-punktet og generelle kompetencer som knyttes til prak-
sisbaserings-punktet. Kompetencebegrebet problematiseres ikke i aftaletek-
sten men kobles sammen med andre begreber. Som eksempel skrives der om 
kompetence i skolens praksis som værende forskellig fra kompetence om 
skolens praksis. Kompetencebegrebet forstås således på flere måder i teksten. 
Det kan tolkes som en flydende betegner (Winther Jørgensen & Philips, 2013, 
s. 63). Der kan fremanalyseres to poler i et modsætningsforhold eller et 
spændingsfelt i aftaleteksten, faglighed og praksisbasering med tilknyttede 
ækvivalenskæder, hvor fagligheden står stærkest repræsenteret i teksten. Som 
bindingsled optræder kompetencebegrebet, som den flydende betegner, der 
kan anvendes i begge diskurser.  
 
Fagligheden som værdi er igen til stede i aftaleteksten til indførelsen af skole-
reformen (2013) med titlen ”Et fagligt løft af folkeskolen”. Allerede fra star-
ten er fagligheden i centrum og bliver nodalpunkt. De danske elever er fagligt 
for dårlige i dansk og matematik, konstateres det, mens de er gode til samar-
bejde og demokratisk deltagelse. Det er derfor særligt fagligheden der skal 
styrkes i skolereformen gennem mere undervisning, således at eleverne nu 
skal kunne i 8. klasse, hvad de tidligere elever kunne i 9. klasse (s. 3). Også i 
denne aftaletekst ses faglighed som svaret på de udfordringer PISA-målinger 
fremstiller. Der er tilskrevet et særligt afsnit om, at lærernes kompetencer skal 
styrkes, således at de opnår, hvad der svarer til linjefagskompetence i de fag 
de underviser i. Det faglige nodalpunkt positioneres stærkt frem og ækviva-
lenskædens begreber er rigt repræsenteret. Der skrives om højere fagligt ni-
veau – at kunne i 8. klasse hvad tidligere elever kunne i 9. klasse – længere 
skoledag – mere undervisning – kompetenceløft af lærere –  at forbedre kvali-
teten af timerne – det faglige niveau skal forbedres.   
 
At Winther Jørgensen og Philips (1999) tilgang til analyse af diskursen er 
frugtbar for mit studie blev klart, da jeg læste Elsebeth Jensens (2015) artikel 
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”Læreruddannelse og folkeskolereform anno 2014”. Her fremanalyserer hun 
to foci i de to aftaletekster, som jeg har behandlet. Det ene fokus hun finder 
er et fokus på konkurrencestatens faglighed, og det andet er et fokus på vel-
færdsstatens lighed og demokrati. Hun skriver, at kampen mellem de to foci 
er uafgjort. Hun accepterer, at faglighedsdiskussionen fylder mest i begrun-
delsen for reformerne, men hun mener at kunne fremanalysere, at almen 
dannelse og elevernes trivsel er væsentligt til stede. Da jeg underviste i KLM 
og linjefaget kristendomskundskab/religion på læreruddannelsen søgte jeg 
sammen med fagkolleger ligeledes efter almen dannelse, lighed og demokrati i 
de dokumenter, der kom inden indførelsen af den nye læreruddannelse. Men 
fordi jeg har undersøgt teksten denne gang med tilgangen fra Winther Jørgen-
sen og Phillips, har jeg lagt tilgangen et andet sted. Jeg ledte ikke efter en be-
stemt forståelse, der for eksempel kunne styrke dannelsesdiskussionen i tek-
sterne men efter nodalpunkter og de tilhørende ækvivalenskæder, og hvordan 
de styrker diskursen. Diskursteori giver muligheder for at læse bag om forke-
rens eventuelle tidligere eller nuværende interesser. Når jeg tager denne dis-
kussion op her, er det dels for at begrunde mit valg af en diskursanalyse inspi-
reret af Winther Jørgensen og Philips, og dels for at opsummere, at overvejel-
ser over forskerroller og refleksive tilgange til det empiriske materiale gælder 
hele vejen gennem analyseprocessen såvel som under feltarbejdet. Når jeg an-
skuer teksterne med Winther Sørensens og Philips’ diskursanalytiske begre-
ber, finder jeg frem til andre resultater af analysen end Jensen gør. Når jeg 
anvender denne form for analytisk tilgang står ideen om almen dannelse og 
velfærdsstatens lighed og demokrati for det første mindre stærkt positioneret 
frem, og for det andet knytter den sig til praksisbaseringens eller undervis-
ningsmiljøets ækvivalenskæde, som betegner det andet en lærer skal kunne 
foruden faglig styrke. At demokratisk dannelse ikke fremstår som selvstæn-
digt nodalpunkt kan skyldes, at aftaleteksten til skolereformen slår fast, at ele-
verne allerede er gode til demokrati og medborgerskab, og at de allerede har 
gode samarbejdsevner, og at faglighed tillægges størst betydning i teksten.   

8.2 Forskning i hvad en lærer skal kunne 

Fagligheden på læreruddannelsen skal være forskningsbaseret. Aftaleteksten 
til reform af læreruddannelsen skriver ” at læreruddannelsen skal hvile på den 
nyeste, evidensbaserede viden om, hvad der virker i folkeskolen” (2012, s. 1). 
Spørgsmålet er dog, om den ikke gjorde det tidligere, og om det giver større 
faglighed i undervisningen at basere den på evidensbaseret forskning. Ras-
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mussen, Bayer, og Brodersen konkluderer i deres rapport fra 2010, som 
sammenligner den danske læreruddannelse med læreruddannelserne i Canada, 
Finland og Singapore, at disse landes læreruddannelse i langt højere grad end 
den danske baserer undervisningen på evidensbaseret forskning. Den danske 
læreruddannelse adskiller sig ifølge de tre forskere ved, at de pædagogiske fag 
i højere grad er baseret på normativ litteratur om, hvad der bør finde sted 
fremfor, hvad der virker. En rapport fra EVA fra 2017 med titlen ”Forskning 
og udvikling på professionshøjskolerne som vej til uddannelseskvalitet” peger 
i samme retning. Rapporten har undersøgt, hvordan den forskning og udvik-
ling, som UC’erne fra 2014 fik politisk mulighed og forpligtigelse til at deltage 
i, bliver anvendt i undervisningen i (blandt andet) læreruddannelsen. Rappor-
ten peger på, at flere UC’er ikke arbejder systematisk med at forbinde den 
forskning og udvikling, som nogle undervisere fra UC’et deltager i med un-
dervisning, men overlader det til den enkelte underviser at knytte forbindel-
sen. Mange undervisere har udfordringer med at orientere sig i UC’ernes 
forskning og udvikling og forbinde den med egen undervisning, konkluderes 
der. Der kan således argumenteres for, at danske undervisere på læreruddan-
nelsen i mindre grad end de andre landes undervisere baserer deres undervis-
ning på forskning.  
  
Har den politisk prioriterede styrkelse af fagligheden den tilsigtede indflydelse 
på elevernes læring? Det har en ny rapport fra KORA med titlen ”Kompe-
tenceudvikling og kompetencedækning i folkeskolen” undersøgt (Bjørnholt et 
al, 2017). Jeg vil fremdrage to konklusioner fra studiet om, hvad en lærer skal 
kunne, der har betydning for min problemstilling. Forfatterne konkluderer, at 
lærerens curriculære undervisningskompetence har en beskeden effekt i 6. 
klasse men ingen effekt i 9. klasse på elevernes faglige præstationer, når der 
sammenlignes med elevpræsentationer hos lærere, der ikke har undervis-
ningskompetence. Lærerne selv udtrykker dog, at den faglige viden har be-
tydning for, hvordan de håndterer arbejdet som lærer. Det giver overskud til 
at arbejde med varieret undervisning og elevernes trivsel. På baggrund af 
denne første konklusion fra studiet vil jeg fremhæve, at curriculær faglighed 
ikke medfører større læring hos eleverne i 9. klasse, men til gengæld større 
overskud i arbejdet som lærer. Den anden konklusion fra KORA’s studie er, 
at der ingen sammenhæng er mellem lærernes undervisningskompetence, og 
hvordan de underviser i faget eller med elevernes faglige interesse og deltagel-
se i undervisningen. Også denne konklusion undsiger, at mere faglighed er 
eneste løsning på PISA-problemet. En lærer skal kunne andet end den curri-
culære faglighed, kan der argumenteres for efter studiet. Studiet er en indika-
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tion på, at den curriculære faglighed, som politikerne ønsker ikke kan stå ale-
ne, og at den ikke er tilstrækkelig for, at en lærer kan varetage undervisningen 
kompetent. Men hvad skal der så til for at undervisningen lykkes? Jeg vil star-
te med at spørge anden forskning og siden analysere, hvilke indsigter de nye 
lærere kan give om problemstillingen.  
 
Louise Klinge, som har vundet ph.d. cuppen i 2017, udnævner lærerens rela-
tionskompetence som helt afgørende for elevers læring og trivsel. I sin af-
handling undersøger hun ”betingelser for, karakteristika ved og effekter af, 
om læreren agerer relationskompetent i interaktioner med enkelt-elever og 
hele klasser i almenundervisningen i folkeskolen” (2016, s. 3). En lærer hos 
Klinge konkluderer, at en lærer skal kunne handle relationskompetent, hvis 
undervisningen skal lykkes og indfri skolens formål. Der er således ifølge 
Klinge meget på spil, hvis læreren ikke kan udvise relationskompetence, og 
derfor er det ifølge Klinge væsentligt at udvise relationskompetence. Klinge 
har i sin afhandling præsenteret, hvad det vil sige for en lærer at være relati-
onskompetent, og hvad det betyder for eleverne. I Klinges studie er læreren 
af afgørende betydning for elevers læring, men det er ikke den faglige dygtig-
hed, der alene er afgørende. Klinges studie viser, at lærerens skæld ud og 
manglende relationskompetente handlen påvirker ikke alene det udskældte 
barn men hele elevgruppen på en læringsmæssig negativ måde. Afhandlingen 
viser, at lærer-elev-relationens kvalitet påvirker elevernes faglige engagement 
og progression, elevernes trivsel, sociale adfærd, internalisering af regler og 
normer samt selvregulering. Klinges fremhævelse af relationskompetence 
som en væsentlig lærerkompetence støttes af anden forskning. Professor fra 
Aarhus Universitet Karen Wistoft peger ligeledes på, at lærerens relationelle 
tilgang til eleverne har stor betydning for deres læringsmuligheder. ”Den vig-
tigste kompetence er evnen til at knytte en tæt relation til andre mennesker. 
Den næst-vigtigste er klasseledelseskompetence, og først derpå kommer de 
rent faglige kompetencer” (Wistoft, 2013, s. 2). Wistoft hentyder til Norden-
bo et al’s studie fra 2008 og rangordner de tre lærerkompetencer. Relations-
kompetence er den vigtigste, og de faglige kompetencer er mindst vigtige.  
 
Herimod peger John Krejsler, Per Fibæk Laursen og Bithe Ravn (2004) på, at 
lærerne skal kunne integrere faglighed, pædagogik og praktisk kunnen. Disse 
tre elementer skal lærerne gerne kunne sammentænke i deres lærergerning. De 
tre forskere peger på, at andre faggrupper skal kunne et eller to af disse ele-
menter, mens lærerne skal have den integrerede kompetence af alle tre ele-
menter. De nævner, at en del af diskussionen om lærernes kompetencer se-
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nest har introduceret det personlige element, som kunne være en del af den 
integrerede kompetence. Når Wistoft udråber relationskompetencen som vig-
tigst er det en markering af, hvor vigtig det personlige element er i lærernes 
varetagelse af arbejdet. Men hvor Wistoft rangordner elementer søger Krejs-
ler, Laursen og Ravn at integrere dem. Hatties forskning (2013) har haft ind-
flydelse på, hvordan begrebet om den kompetente lærer forstås på de skoler, 
jeg besøgte. Et sted havde viceskoleinspektøren Hatties bog Synlig læring for 
lærere liggende på sit bord, og jeg så plancher med fortolkninger af begrebet 
synlig læring på lærerværelser og i klasserummene. Jeg mener derfor, at det er 
relevant at undersøge, hvordan Hattie forestiller sig den kompetente lærer. 
Hos Hattie (2013, s. 143) er den kompetente lærer aktivator og evaluator. 
Med aktivator begrebet mener Hattie, at læreren skal kunne bringe forandrin-
ger i stand, der forstærker produktiviteten hos eleverne. Hun skal have hand-
lekraft, handleevne og udvirke vækst hos eleverne. Med evaluator begrebet 
mener Hattie, at læreren skal kunne vurdere sin indsats som aktivator. Heller 
ikke Hattie fremhæver en stærk curruiculær faglighed som essentiel, men i 
stedet fremhæver han kompetencen at kunne evaluere virkningen af under-
visningen. Hatties evidensbaserede forskning peger på andre forestillinger om 
den kompetente lærer end den udelukkende fagligt kompetente lærer. Der er 
således ingen af forskerne, jeg har diskuteret med, der udråber den eller de 
faglige kompetencer som vigtigst. Mens Hattie i sin forestilling om den kom-
petente lærer individualiserer læreren i sin handlen, så medtænker Etienne 
Wenger (2014) en række andre faktorer, der har betydning for undervisnings-
praksissen, når han teoretiserer, hvad den kompetente lærer skal kunne. Wen-
ger peger på, hvordan kompetente lærere kan sammenfatte de mange forskel-
lige forhold, der spiller sammen i undervisningspraksissen til en sammenhæn-
gende og meningsfuld forståelse af, hvad det vil sige at være en lærer. Wenger 
skriver, ”læreren står midt imellem en masse forskellige interessenter og prak-
sisformer og kompetencekrav, som skal mødes og har betydning i en under-
visningspraksis, og som både kan pege i samme retning eller være i indbyrdes 
uoverensstemmelse – fx når regeringen bestemmer, hvad der skal undervises 
i, og forskningen siger noget andet, og skolelederen lægger vægt på gode ka-
rakter og eksamensresultater” (Wenger, 2014, s. 124). En lærer skal således i 
Wengers forståelse kunne skabe sammenhæng i en kompleks og mangetydig 
hverdag. Det samme mener Negt, når han skriver ”Hvor muligheden for læ-
ring er til stede, må der altså først og fremmest udvikles en kompetence til at 
skabe relationer mellem tingene og forholdene, eller med andre ord: en kom-
petence til at skabe orienterende sammenhænge” (Negt, 1994, s. 50). Læreren 
skal kunne udvikle kompetence til at skabe orienterede sammenhæng i ofte 
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modsatrettede følelser og krav for at kunne trives som lærer. Der kan således 
argumenteres for, at der er en diskrepans mellem de politiske ambitioner og 
resultaterne af forskningen i lærerens kompetencer. I det kommende afsnit vil 
jeg undersøge de nye læreres forestillinger om den kompetente lærer, men 
først skal de nye lærere præsenteres. 

8.3 Kort præsentation af de nye lærere 

Nu er det på tide kort at præsentere de syv nye lærere, som jeg har fulgt. De 
har med stor venlighed og åbenhed inviteret mig til at følge dem rundt i for-
skellige praksisser i deres daglige arbejde og beredvilligt svaret på mine 
spørgsmål undervejs og i interviews. De nye lærere fordeler sig på fire skoler i 
tre forskellige kommuner. De startede alle deres læreruddannelse i 2010 og 
afsluttede den i 2014. De begyndte på samme hold og kender derfor hinan-
den. Alice, Signe og Jonas arbejder på samme skole. Det samme gør Emma 
og Louise, mens Anna og Malte arbejder på hver sin skole. For de fem der 
har haft en medstuderende som kollega på samme skole, har det haft en be-
tydning for deres læring, at de har kunnet dele deres erfaringer med hinanden 
på skolen. Jeg vender i analysekapitel 10 tilbage til de læringsrum, som en fæl-
les arbejdsplads kan skabe for de nye lærere. Her skal de og deres personlige 
vej til læreruddannelsen præsenteres for at forberede analysen i kapitel 10, 
hvor jeg analyserer, hvordan de trækker på erfaringer fra deres tidligere prak-
sisdeltagelser. Præsentationen bærer spor af, at de har forskellige livsforløb og 
alder. Malte er gået næsten direkte ind på læreruddannelsen efter at have ar-
bejdet et år i SFO efter gymnasiet, mens Anna har været omkring de østrigske 
skibakker, før hun endte på læreruddannelsen. Begge har dog fået erfaringer 
med at arbejde med børn fra deres tidligere arbejde. Jeg har valgt at præsente-
re de syv nye lærere efter en systematik, som er empirisk genereret ud fra ob-
servationer og interviews. Jeg vil derfor præsentere a) deres familierelationer, 
b) deres tidlige og nuværende erfaringer, og c) hvordan deres vej til lærerud-
dannelsen har været. De præsenteres gennem deres egne vendinger og ord for 
at få deres egne forståelser af deres vej til læreruddannelsen tydeligere frem.  

Jonas  
Jonas er som de andre blevet lærer, mens jeg har fulgt ham. Jonas arbejder på 
samme skole som Signe og Alice i en mindre dansk provinsby. Han blev far 
til et lille barn, mens jeg fulgte ham, og han har i forvejen, hvad han kalder en 
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bonussøn. Jonas arbejder ved siden af sit lærerarbejde som DJ, spiller til fe-
ster og opfatter sig selv som en underholder. Han har tidligere taget et kursus 
som fitness instruktør. Hans ungdomsuddannelse er en handelsskole-
uddannelse på tre år. Da han fandt ud af, at han sandsynligvis skulle sidde på 
kontor, valgte han at tage et grundforløb som tømrer, fordi han godt kan lide 
at arbejde med træ. Mens efter at have søgt læreplads mange steder uden re-
sultat, fik han et arbejde som postomdeler. Han siger, at han blev vikar ved et 
tilfælde på den skole, hvor han senere blev ansat i forbindelse med den SBL. 
Det var en af hans forældres venner, der sad på kontoret på skolen, der for-
midlede stillingen. 

Emma 
Emma har for nyligt fået et lille barn. Hun arbejder på samme skole som 
Louise i en halvstor provinsby. Hun har tidligere arbejdet inden for spedition 
og shipping i 10 år. Efter ti år på kontor skulle der ske noget andet i hendes 
arbejdsliv. Hun blev lærer, fordi hun kunne lide at arbejde med børn og unge. 
Derfor søgte hun ind på den SBL. Da jeg interviewer hende først gang er hun 
i tvivl, om hun bliver i folkeskolen. Hun mener, at læreruddannelse er en god 
base for at søge andre typer af arbejde.   

Alice   
Alice har to mellemstore børn. Hun arbejder på samme skole som Jonas og 
Signe. Hun har først uddannet sig som skrædder, men hun havde tidligere 
overvejet at blive lærer. Da familien flyttede, søgte Alice arbejde som vikar på 
en skole. Den lå dog så langt fra hjemmet, at hun søgte et syerske arbejde tæt-
tere på. Efterhånden længtes hun på syerskearbejdet efter at lære mere og ikke 
alene bruge sine hænder, som hun siger, og hun søgte derfor arbejde som vi-
kar på en lokal folkeskole tæt på sit hjem. Mens hun var barselsvikar på denne 
skole, læste hun udvalgte fag på meritlæreruddannelsen. Da der så blev opslå-
et stillinger på den SBL besluttede hun sig for at søge, fordi hun ikke kun 
skulle sidde på en uddannelse men også skulle være på en skole.    

Malte      
Malte har lige fået et lille barn, da jeg besøger ham første gang. Maltes partner 
er også lærer. Malte arbejder på en skole i en større dansk provinsby. Maltes 
bror arbejder på samme skole. Jeg mødte Maltes bror under en bevægelsesak-
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tivitet for Maltes 4. klasse i skolegården. Malte har selv gået på skolen som 
barn. Hans baggrund er en handelsgymnasium-eksamen, som han tog med 
det formål at arbejde i handelsbranchen. Imidlertid fik han efter gymnasiet 
arbejde i en SFO, og han trivedes godt med at skulle lære at have med børn at 
gøre, hvilket var nyt for ham. Han opfatter det som en fordel, at han ikke har 
arbejdet med børn før sin tid i SFO’en, for det gjorde det spændende og nyt 
at arbejde med børn, og det kunne han lide. 

Signe  
Signe har to mindre børn. Hun arbejder på samme skole som Alice og Jonas. 
Signes mor arbejder som lærervikar på samme skole, og jeg mødte Signes mor 
i spisepausen. Signes mor syr meget, og Signe selv gik som helt ung på en be-
klædningsfagskole, og opfatter sig selv som håndværker af natur. Hun har tid-
ligere arbejdet i en børnehave. Hun har også arbejdet i sin svigerfars virksom-
hed et stykke tid. Og hun har været på læreruddannelsen tidligere og læst et 
semester, men det var ikke den rette tidspunkt for hende, selv om hun vidste, 
at det var lærer, hun ville være. Da skolen hvor Signes mor var ansat søgte vi-
kar, spurgte Signes mor, om det ikke var noget for Signe. Da hun var blevet 
vikar, opslog skolens ledelse stillinger til den SBL. Da en anden vikar ikke øn-
skede at ansøge besluttede Signe sig for, at det lige var noget for hende. Signe 
overvejer, da jeg interviewer hende første gang, om hun kan bruge sin lærer-
uddannelse som springbrædt for noget andet, der har med mennesker og læ-
ring at gøre.  

Louise  
Louise har et lille barn. Hun arbejder på samme skole som Emma. Louises 
mor og kusine arbejder begge på samme skole, hvor moren er vikar og kusi-
nen er fastansat. Jeg mødte begge familiemedlemmer på lærerværelset. Inden 
hun begyndte som vikar på skolen var hun ejendomsmægler. Ved siden af var 
hun sportsudøver på højt plan, og da ejendomsmægler-chefen ville have, at 
Louise skulle arbejde i weekenden, hvor hun dyrkede sin sport, sagde hun op. 
Så dyrkede hun sin sport i et halvt år, hvorefter hun begyndte som vikar. Hun 
er glad for at have prøvet ejendomsmæglerbranchen, som hun fandt spæn-
dende, selv om det blev for meget business, som hun siger.  Det var Louises 
mor, der fik Louise ind som vikar på skolen, og hun arbejdede to år som vikar 
på skolen, inden hun begyndte på læreruddannelsen. 
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Anna   
Anna har et mindre barn. Hun arbejdede på fjerde år på læreruddannelsen på 
en skole i en mindre provinsby. Annas svigerinde arbejdede på samme skole, 
og hendes mor og søster er lærere. Jeg mødte svigerinden på lærerværelset. 
Oprindeligt kommer Anna fra turistbranchen. Hun boede i Østrig og blev 
god til tysk. I Østrig underviste hun børn i at stå på ski og på snowboard. 
Hun opfatter sig selv som god til sport og har ernæret sig gennem det. Hun 
fik et behov for at sadle om. Så læste hun om den SBL, som passede godt til 
hende af økonomiske årsager, og fordi hun ikke skulle sidde på skolebænken 
hele tiden men arbejde i skolen fra starten. Da hun blev uddannet lærer skif-
tede hun arbejde til en skole, hvor det ikke passede hende at få besøg af mig 
som forsker. Hun har i stedet besvaret spørgsmålene i anden interviewguide 
på skrift. 
  
Konkluderende har fire ud af de syv nye lærere familiemedlemmer, som er 
lærere på samme skole som de selv, hvilket har haft en betydning for deres 
valg af lærerjobbet, men en forskellig betydning. Dette vender jeg tilbage til i 
analysekapitel 10. Fælles for de tre af dem er at de ikke vil sidde ned på et job 
som Jonas eller en uddannelse som Anna og Alice. Det har tiltrukket dem at 
kunne kombinere uddannelse og arbejde. Men ellers er de blevet hvirvlet ind i 
lærerarbejdet ad forskellige veje, hvilket jeg diskuterer yderligere i kapitel 10.  

8.4 De nye læreres forestillinger om hvad en læ-
rer skal kunne 

Jeg vil nu diskutere de syv nye læreres forestillinger, om hvad der kræves for 
at deltage kompetent i skolens praksisser. Der er åbenbart forskellige deltagel-
sesmuligheder i skolens praksisser. De nye lærere skal, når de hvirvles ind i 
skolens praksisser fra forskellige udgangspunkter finde og delvist danne deres 
egen forståelse af, hvad en lærer skal kunne for at optræde kompetent. Der er 
flere praksistilladte tilgange og måder at være lærer på, som de nye lærere kan 
forholde sig til i deres dannelse af egen forståelse af lærerrollen. Fem af de 
nye lærere opstiller dikotomier mellem egen og andres varetagelse af lærerrol-
len, mens to af de nye lærer omtaler en indre modsætning mellem to lærerrol-
ler, de selv har afprøvet. Der er forskelle mellem dikotomierne, men også 
overlap, og jeg har derfor valgt at begrebssætte dem, så de rummer flere 
aspekter i lærerarbejdet.  
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Jeg starter analysen med et udsnit af det første interview med Jonas, hvori 
han omtaler sine bestræbelser på at håndtere balancen mellem distance og 
nærhed i sit arbejde, som er den første dikotomi, jeg vil undersøge.   

Læreren bag masken 
Den lille interviewpassage starter med, at jeg spørger Jonas, hvad han gør, når 
hans lille babydatter har grædt om natten, inden han skal på arbejde. Han sva-
rer, og vi får denne dialog:  
 
Jonas: ”Så har jeg en professionel maske, jeg tager på, altså” 
 
Interviewer: ”Det er simpelthen noget, du har lagt dig på, at det er der, du star-
ter?” 
 
Jonas: ”Man kan sige, at, man kan sige, at jeg spiller lidt et maskebal, fordi af-
hængigt af, hvad jeg laver, hvis jeg er DJ, så har jeg en maske på, hvis jeg er skole-
lærer, så har jeg en maske på, har vi frikvarter, har jeg en anden maske, på lærer-
værelset en anden maske, hele tiden en eller anden maske på, ser man meget psyko-
logisk på det, så er det nok ikke særligt sundt, (griner) men, men” 
 
Interviewer: ”Det er forskellige arenaer, du er rundt i?” 
 
Jonas: ”Ja, præcist, det er sådan, jeg har lært at agere i mit job” 
 
Interviewer: ”Men hvor er så den der rigtige Jonas henne?”  
 
Jonas: ”Ja, det ved jeg nok heller ikke helt, det jeg ved ikke helt præcist, hvad der 
er mig (med et grin)” 
 
Interviewer: ”Men der er måske noget rigtig Jonas i dem alle sammen?” 
 
Jonas: ”Ja, det er der, selvfølgeligt har det indflydelse på dem alle sammen, ikke, det 
der med socialt arbejde, og lave noget sjov med dem alle sammen, og det er lige meget, 
om det er lærere eller elever, eller hvem det er, så er jeg meget smilende og laver meget 
sjov og ballade, ikke Inge” (til personen i rummet som er ved at gå ud, jo, siger 
hun) 
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Interviewer: ”Men det er jo også, hvem du er som person?” 
 
Jonas: ”Meget, rigtigt meget” 
 
Senere i interviewet spørger jeg ind til, hvor tæt eleverne kan komme på ham, 
og gennem det spørgsmål vender jeg tilbage til billedet af Jonas med masken.  
  
Jonas: ”Jeg har en meget tæt grænse i forhold til alle de andre, det har jeg virkeligt” 
 
Interviewer: ”Men synes du også at det er en del af det at være en god lærer?” 
 
Jonas: ”Det synes jeg, det at give dem noget af mig selv” 
 
Interviewer: ”Så uden om masken?” 
 
Jonas: ”Ja, uden om masken, ja, fordi vi har en anden lærer her, som har meget, 
meget afstand, jeg vil ikke nævne navne, men med meget afstand, og han er meget 
autoritær, sådan helt vildt, duk, duk, duk, sådan tankesætning A eller B overlæ-
rer, fuldstændigt ikke anerkendende, han slår hårdt ned, så er det djærwnnnn (lyd-
ord), så falder hammeren, og sådan vil jeg ikke være, sådan er jeg virkeligt ikke 
som person, og fair nok, han har det sådan, og det fungerer for ham, jeg har været 
inde og set hans undervisning, og det fungerer for ham, det fungerer ikke for mig”. 

Den distancerede lærer og den nærhedsorienterede lærer  
Der er flere tematikker i dette lille interview udsnit. Den første er interviewe-
res forsøg på at forstå, hvad maskespillet betyder under selve interviewet. Jeg 
blev meget forbavset, da Jonas fortalte, at han drev maskespil, og først forsø-
ger jeg at forstå det teoretisk, inspireret af ideen om uddifferentiering og in-
troducerer arena-begrebet. Jeg insisterer derefter med den amerikanske rapper 
Eminems lyrik i tankerne ”Would the real Slim Shady, please stand up, please 
stand up”, og spørger, hvor den rigtige Jonas er blevet af. Som Slim Shady er 
Eminems maske eller maskespil, forestillede jeg mig, at der måtte være en af 
maskerne, som var den rigtige Jonas. Her talte jeg på en anden måde end Jo-
nas. Jeg skulle i stedet have bedt ham uddybe og holde min egen mere eller 
mindre bevidstgjorte identitetsforståelse ude af samtalen. Jeg taler i inter-
viewet som en person, der anser identitet som en fast kerne og ikke som en 
stadigt udviklet konstruktion, og dermed lukker jeg af for at få uddybet udta-
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lelsen. Jeg bliver dog ved at spørge, og det afstedkommer også, at Jonas for-
tæller, om det han synes kendetegner ham selv, sjov, ballade og smil.   
 
Hvad betyder det, at Jonas har masker på, og forskellige masker på? Og hvad 
vil det sige, at han spiller et maskespil? Hvis udtalelsen forstås som en udtalel-
se om grænsesætning, kan maskemetaforen tematisere et forsøg på at skabe 
balance mellem nærhed og distance til eleverne, kolleger og jobbet generelt. 
Jonas står der med sin krop og sit mentale selv i det semi-officielle klassevæ-
relse udsat for mange personers interesse, især for elevernes, men også for 
forældrenes og lederens, for kommunens og regeringens skolerelaterede em-
bedsmænd. Måske har han sine egne masker på for at undgå at tage de ma-
sker eller forståelser af arbejdet på sig, som andre definerer for ham. Det kan 
være en beskyttelse af hans autonomi, når new public management styringen 
trænger sig på. Han vil måske selv bestemme, hvilke masker han tager på, og 
han skifter dem, som det passer ham.  
 
Jonas opfatter sig som en lærer med, hvad han selv kalder tætte grænser. Ele-
verne kan komme meget tæt på ham både fysisk og mentalt. Derfor kan det 
synes modsat, at han tager maske på. Er det et forsøg på at reservere en del af 
sig selv og gøre sig selv mindre sårbar? Hvis det er svært at sætte grænser eller 
hvis Jonas forstår sig som en person, der ikke sætter grænser, så etablerer han 
måske grænser gennem masken, som et hertil og ikke længere. Han spiller et 
maskespil, hvilket gør ham mindre sårbar, for så er det jo bare et spil. Masken 
alene kunne signalere et forsøg på at adskille det private og det professionelle, 
så han kan optræde med autoritet. At masken bliver en del af et større maske-
spil kan handle om at tage rustning på, når han skal ind i kompleksiteten for 
ikke at blive udnyttet, såret eller krænket. Maskespillet kan også forstås som 
en leg, for Jonas opfatter sig selv som altid sjov, smilende og til ballade. Han 
trives godt i sit job som en, der skal optræde med forskellige masker i et ma-
skespil eller en leg. At det er denne fortolkning, der bedst tolker, hvordan Jo-
nas selv forstår sin lærerrolle kan underbygges af, at han året efter har om-
dannet sin forståelse af maskespillet til et performer-begreb.  
 
Han siger året efter ”altså jeg kalder det at performe mere end at være lærer”. Jo-
nas mener her, at en lærer skal kunne optræde og underholde. Han uddyber 
og siger, ”selvfølgeligt er der faglighed, men man kan godt performe samtidigt med, 
at man lærer noget, jeg har en eller anden filosofi om, at hvis nu det er, at de ikke 
opdager, at de lærer noget, det er klart det bedste”. Han kan snige læring ind ad 
bagdøren, hvis eleverne ikke oplever det som læring. Han har sin egen læ-
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ringsteori – eller med hans eget ord filosofi. Men han har også udvidet sin 
praksis begribelse af lærerarbejdet. Han har året efter lettere ved at skifte mel-
lem forskellige tilgange til eleverne end året får. Han veksler mellem tilgange 
til eleverne, hvilket synes at være en væsentlig lærerkompetence, hvilket jeg vil 
diskutere yderligere i kapitel 9.   
 
Han siger, ”jeg føler selv, at jeg bliver nødt til at tage en lille bitte distance, jeg kan 
ikke være på, på den måde, som jeg var, hele tiden var jeg meget på som den sjove og 
den glade og den, hvor det var, at det var spændende at komme til undervisning, 
selvfølgeligt er det også spændende at komme til undervisningen stadigtvæk, men det 
behøver ikke at være det sjove hver gang, selv om det okay, eller jeg har gjort det 
okay for mig selv, jeg er også nødt til at slappe af og agere lærer, i stedet for at agere 
den sjove, den kammerat, hvor det er hyggeligt”.  
 
Han kæmper stadigt året efter med at skabe afstand og sætte grænser. Men jeg 
tolker, at han er ved at udvikle en balance, når han har bestemt sig for at age-
re mere som lærer end som kammerat for at opnå mere distance end året før. 
Der kan tolkes et spændingsfelt frem mellem nærhed og distance, som et vil-
kår i lærerarbejdet, som lærerne skal finde en balance i forhold til. Alice itale-
sætter også denne balance, når hun fortæller om en lærerkollega. Hun fortæl-
ler, at hun ” snakkede jeg med hende Henriette og som sagde, ih, jeg ville ønske, jeg 
ville ønske, jeg kunne være ligesom dig, men det kan jeg ikke, for jeg har en di-
stance, jeg bryder mig ikke om det, jeg bryder mig ikke om, at de skal kramme 
mig, og når jeg har pause, så vil jeg gerne bare sidde ned med min kaffe og bare lige 
have noget voksen kontakt”. På trods af den anden lærer har besluttet sig for 
distancen, så længes hun alligevel i Alices fortælling mod mere nærhed. Alice 
har i udtalelsen indtaget positionen som den kompetente lærer, som den an-
den lærer kan beundre men ikke kan kopiere. Det er nemlig for Alice person-
ligt, om man kan opnå nærheden, hvilket jeg vil vende tilbage til nedenfor.  
 
Jonas er ikke alene blandt de nye lærere om, at skulle håndtere nærhed og di-
stance i lærerarbejdet. Emma reflekterer over, hvordan hun kan, og hvorvidt 
hun skal holde distance. Hun siger ”jeg kan godt mærke, specielt efter jeg har fået 
barn, så skal jeg passe på ikke at blive endnu mere sådan, altså jeg har altid haft 
den der bløde (griner), men den er bare blevet meget værre, ikke, og så for en gang 
imellem lige at distancere sig lidt fra eleverne, så kan jeg godt være den der, der siger, 
nej, kom nu lige i gang med det der, ikke, for ellers har man nogle piger nede i 6. 
klasse, der gerne vil stå og snakke om, hvor pinlig deres egen navle er, og åh, ja, de 
synes det er så hårdt og sådan nogle ting”.  
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Det er en udtalelse med flere interessante sætninger. Emmas bløde side er 
blevet værre, efter hun har fået barn, siger hun. Det kan tolkes, som hun er 
blevet mere følelsesfuld og har fået tættere nærhed til sine elever. Hun er må-
ske blevet mere åben over for eleverne, hvilket gør hende mere sårbar, for 
hun udtaler et behov for at skabe distance og sætte grænser. Det gør hun 
gennem irettesættelse og insisteren på det curriculære. Hun introducerer den 
curriculært fagligt insisterende lærer, som kan dispensere fra sine personlige 
følelser. Hun kan gemme sig bag den curriculære faglighed, som Jonas det 
første år gemte sig bag sin maske. Curriculær faglighed kan som i Emmas til-
fælde her være distanceopretholdende. Curriculær faglighed kan være det 
håndtag, som de nye lærere kan holde fast i, når kompleksiteten trænger sig 
på. Som KORA’s studie (2017) også peger på, medfører den curriculære fag-
lighed et overskud i situationen. Emma udviser endvidere en ironisk distance 
til de 6. klasses piger, der gerne vil vende personlige emner med hende. Er 
ironien et distanceredskab, eller har hun ambivalente følelser over for pigerne? 
På den ene side er hun blød, og på den anden side hård gennem sin ironiske 
bemærkning om, hvad der for 6. klasses piger er vigtige emner. Den ambiva-
lente lærer, der rummer til tider modstridende følelser er en forståelse af lære-
ren, som jeg ikke er stødt på i forskningen. Men forstået med Ziehe (2002) 
kan det moderne menneske forstås som frisat fra fortidens prædefinerede 
værdier og normer og overladt til selv at skabe sit grundlag. På samme måde 
er også læreren overladt til selv at skabe sine sammenhænge. Ambivalensen 
kan begrebssættes hos Ziehe som et vilkår. Alices lærerkollega kan, som Alice 
fremstiller hende, også forstås som ambivalent. Hun vil på en måde gerne væ-
re som Alice og så alligevel ikke.  
 
Hvis læreren skal basere sin lærerrolle på, hvad der virker ifølge den evidens-
baserede forskning (Rasmussen et al, 2010), og ikke bør støtte sin forståelse 
af lærerrollen på normativ læring fra læreruddannelsens praksisser eller andre 
praksisser, så kan hun efterlades i ambivalens. Læreruddannelsens normativi-
tet kan give de nye lærere en normativ styring i lærerarbejdet, som jeg vil vise i 
kapitel 10. Ziehe (2002) teoretiserer ambivalensen som refleksiv. Men Emma 
italesætter ambivalensen som følelsesmæssig og ikke i første omgang reflek-
siv. Interviewudtalelsen tyder på, at hun først oplevede nærhed, men så blev 
det følelsesmæssigt for meget, og hun tog følelsesmæssig afstand. Emma har 
dog også refleksivt taget stilling til, hvordan hun kan håndtere nærhed og di-
stance. Emma sætter grænser gennem ironi og insisteren på curriculær faglig-
hed, så følelserne ikke kommer bag på hende. Det synes at være baseret på 
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både følelser og refleksion, når hun handler i situationen frem for et enten 
eller. Jeg vender tilbage til, hvilken rolle følelser kan spille i de nye læreres 
håndteringer af aktiviter i deres arbejdsliv i analysekapitel 9.   
 
Både Emma og Signe introducerer distance i forhold til den fysiske relation til 
eleverne. Der er nogle børn i de mindre klasser, der gerne vil fysisk tæt på de-
res lærer og sidde på skødet. Emma siger, at ”i 1. klasse der er der nogle, der 
gerne vil, men jeg har det nok mere bare med det der lige at lægge en hånd på armen 
eller skulderen og så, når jeg går rundt, nu når de skal sidde deroppe i 1. klasse og 
tegne og sådan nogle ting, så kan jeg også godt gå rundt og så lige, nej, hvor er det 
fint, og sådan. Og et klap på skulderen eller et klap på ryggen eller sådan noget lig-
nende, men jeg er ikke sådan den store krammer (griner), det er jeg ikke”.  
 
Der er grænsesætning for Emma ved et kram. Hvorvidt en lærer skal kunne 
kramme sine elever, hvis de har behov for det, er der forskellige opfattelser af 
blandt de nye lærere. Jeg oplevede, at mange elever havde et behov for at 
kram, og Alice, Jonas og Anna krammede tilbage, hvilket jeg også selv gjorde, 
da jeg fik et kram fra en dreng i en 8. klasse, hvor jeg kom meget. Det betyder 
dog ikke, at jeg har en normativ antagelse, om at en lærer skal kunne kramme, 
men mine oplevelser i skolen viser, at de nye lærere konfronteres med kravet 
eller opfordringen til en fysisk nærhed. Hvis lærerne ikke vil kramme eller væ-
re i fysisk nærhed til eleverne og gentagne gange møder elever, der kan og vil 
den fysiske nærhed, så kan der opstå en diskrepans eller et behov for at sætte 
noget andet ind i stedet. Emma giver et klap på ryggen, mens Signe sætter di-
stanceopretholdende curriculær faglighed ind mellem sig selv og den kramme-
trængende elev. Signe siger ”jeg ikke særlig god til de der pusse-nusse kramme 
ting, som andre er, der er jeg lidt mere konsekvent, og siger nu skal vi lave det her 
og sådan og sådan”. Den faglige lærer skal gøre, hvad Signe og Emma gør, 
nemlig insistere på den curriculære faglighed. Curriculær faglighed giver ikke 
alene overskud men også en distance fra følelser og kropslighed, som nogle af 
de nye lærere ikke ønsker eller ikke opfatter som nødvendig eller passende for 
deres varetagelse af lærerarbejdet.   
 
Men tilbage til Jonas. For Jonas introducerer det næste tema, jeg vil diskutere, 
som er grænsesætning. Jonas italesætter sig i interviewuddraget ovenfor diko-
tomisk op mod en stærkt grænsesættende lærertype sidst i interviewstykket. 
Jonas omtaler læreren som ”meget autoritær” og anvender lydord til at under-
strege sin pointe, såsom ” duk, duk, duk” og ”djærwnnnn” for at markere, at 
”så falder hammeren”, så alle kan høre det. Han fremstiller ikke en kompetent 
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grænsehåndterende lærer, men snarere en grænseoverskridende lærer. Det 
næste afsnit handler om denne dikotomi.   

Den grænseoverskridende lærer og den grænsehåndterende 
lærer   
Jonas siger endvidere ”jeg satser meget min undervisning på sociale kompetencer, 
jeg vil meget gerne køre på, at jeg vil gerne være, jeg vil gerne skabe en respekt, uden 
det er den respekt, der hedder kæft, trit og retning respekt, jeg vil gerne have, de ser 
mig ikke som en ven, for der skal stadigt væk være en autoritetsforskel, men de ser 
mig som en, de godt kan komme til, og en de kan lave sjov og ballade med”. Han 
siger også, at ”nogle lærere, nogle af mine kolleger, der kan jeg godt se, hvis der 
kommer et problem, så eksploderer de ud over det hele, over det problem ”. Jonas 
uddyber ”Han er meget firkantet, djrryytttt (lydord), nu laver I noget, og I skal 
lave noget, og nu laver I noget fra start til slut-agtigt, han er meget militært er så 
groft sagt, for det er han ikke, men han er meget arbejde fra start til slut, og så når 
vi har frikvarter, kan vi holde pause, hvor jeg synes, jeg møder eleverne et andet sted, 
end han gør”.  
 
Der er ifølge Jonas kolleger, der ikke magter at håndtere grænsesætning. Jonas 
selv stræber efter kompetent grænsesætning, hvor han samtidigt opretholder 
sine grænser, som han her kalder autoritet og opnår nærhed. Kæft, trit og ret-
ning, eksplosioner ud over og nærmest militær firkantethed, det hele tager Jo-
nas afstand fra og orienterer han sig væk fra. Som lærer ønsker han at antage 
en anden rolle. Den anden rolle er dannet i grænsesætning til lærerroller, han 
har mødt og oplevet i sine nuværende praksisser. Han har fået mulighed for 
at overvære andre læreres undervisning, dels gennem sin rolle som lærerstude-
rende på den SBL, hvor han har haft en praktiklærer og overværet forskellige 
andre læreres undervisning, og dels som en del af hans nuværende arbejde 
som ny lærer, hvor han af sin leder er blevet tilbudt at overvære andre læreres 
undervisning. Gennem sine observationer af andre lærere har han skabt sin 
egen forståelse i mere eller mindre opposition.  
 
Han siger ”Altså lærerne her, lærerne kan jeg godt bruge, de forskellige lærere, men 
jeg tager sådan lidt og plukker fra, jeg sammensætter min egen buket af forskellige 
slags blomster, af forskellige, forskellige, jeg danner mig selv ud fra, hvordan jeg sy-
nes, de andre lærere er, og så kan jeg tage lidt fra den ene og lidt fra den anden og 
lid fra den tredje, og så danner jeg mig selv derfra, og så har jeg min egen mening 
også om, hvordan det skal gøres”.  
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Jonas’ metafor om en buket blomster passer godt med hans brug af metaforer 
fra naturen, når han skal forklare noget. Billedet illustrerer, at han på den SBL 
har haft mulighed for at kunne bruge andre lærere som spejl og som med og 
modspil i sin egen dannelse til kompetent lærer. Dette element af kritisk me-
sterlære er vanskeligere i den ordinære læreruddannelse men dog muligt. Jo-
nas vælger til og fra og får dannet sig en buket af blomster uden torne for at 
blive i metaforen, for eksplosioner, og militant disciplinering har han valgt fra. 
Han positionerer sig som den socialt kompetente lærer, og de andre militært 
irettesættende lærere bliver hans modsætning. Spørgsmålet er, hvordan den 
socialt kompetente lærer håndterer uro og andre udfordringer i klasserummet, 
hvilket jeg vil besvare i næste kapitel. Her skal det blot markeres, at Jonas 
drager skarpe grænser mellem den lærer, der anvender disciplinerende skæld 
ud og den sociale lærer. Han har fået en erfaring med en lærer, der dyrker 
kæft, trit og retning, og den model vælger han ikke.   
 
Signe kender dikotomien fra sig selv. Hun har selv afprøvet både den grænse-
opretholdende og den grænsehåndterende rolle. Hun siger ”Ja, jeg tager totalt 
professionelt sådan noget på, ikke, jeg er meget bestemt, og de ved også, hvor de har 
mig henne, ikke, altså jeg kører den der og så løsne op hen ad vejen, ikke, hellere 
være stram tante og så kan de godt se den gode, sjove Signe, men hvis ikke de inden, 
hvis ikke de der rammer er i orden, de kan ikke finde ud af, de har for mange pop 
op, jeg vil det, jeg vil det, jeg skal det, jeg skal det, og går rundt i klassen, og det 
skaber alt for meget uro, og ikke kun for mig, også for de andre elever, selv om vi 
kun er 19 elever, ikke så fylder de enormt meget, fordi deres behov for at ytre sig 
selv er helt enorm, det er i sig selv også tankevækkende, ikke?”. 
 
Signe tager som Jonas ”noget på”. Hun taler i stedet for om en maske om ”to-
talt professionelt sådan noget på”, som kunne være en anden dækkende for-
klædning. I modsætning til Jonas’ maske betyder Signes forklædning en insi-
steren på disciplin og orden. Det indebærer antagelse af en rolle eller en be-
stemt tilgang til lærerarbejdet, som hun kalder ”stram tante”. Den er en del af 
den professionelle rolle, synes hun at mene. Efterhånden kan hun løse op for 
sin grænsesætning mellem den professionelle og den personlige udgave af sig 
selv. Men den personlige, sjove udgave lukkes inde, hvis rammerne ikke er i 
orden. Hvis eleverne går for meget rundt og laver uro, så holder larmen den 
sjove Signe væk. De kan få den gode, sjove Signe at se, hvis betingelserne, 
som Signe har defineret, opstår. Signe italesætter i udtalelsen udfordringer 
med at integrere det personlige aspekt i sin varetagelse af lærerrollen. Den 
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praksis hun deltager i muliggør ikke i hendes forståelse en integration, eller 
hvad Krejsler, Laursen og Ravn kalder en integreret kompetence, hvor det 
personlige element spiller en rolle (2004, s. 81). Signes udtalelse peger på, at 
betingelser og muligheder i den praksis, hvori læreren skal optræde integrativ 
kompetent spiller en væsentlig rolle for, om læreren kan udvise kompetencen. 
De betingelser Signe bydes i praksis, oplever hun ikke som muligheder for at 
integrere det personlige element i sin lærerrolle. Hvis rammerne og reglerne i 
praksissen er tydelige og efterfulgte, så skabes betingelserne for at den gode 
og sjove Signe kommer frem. Derfor bliver hendes opfattelse af professiona-
litet at opretholde disciplin og sætte rammer op for elevernes læring. Deres 
behov for at ytre sig begrænser hendes egen mulighed for at agere på en sjov 
og god måde. Signe håndterer grænsesætningen gennem sin forståelse af pro-
fessionalitet. Der skal først etableres grænser, før der kan slækkes på dem, ud-
trykker hun. I en nyligt udkommet rapport fra EVA (2017) peges der på, at 
mange lærere, som Signe giver udtryk for i interviewet, er optagede af faste 
rutiner, og hvad de kalder tydelige regler i undervisningen. Rapporten kon-
kluderer, at lærerne varetager administrationen af rutiner og regler meget for-
skelligt. Den form for håndtering som rapporten kalder dikterende, virker 
ifølge rapporten demotiverende på eleverne. Spørgsmålet er, om Signes elever 
oplever regelsætningen som dikterende. Det kan denne afhandling ikke be-
svare, da jeg ikke har undersøgt elevers reaktioner på lærernes grænsehåndte-
ringer. Selv siger hun ”det slår jeg så rimeligt hårdt ned på, og siger – griner – det 
er ikke okay, så er jeg rimelig militant, vil jeg sige, og så gør de, så virker det, som 
om det virker”.  
 
Det er bemærkelsesværdigt, at Jonas tager afstand fra en ”rimelig militant” til-
gang til eleverne, mens Signes i stedet omfavner den. Begrebet indikerer en 
disciplinering, ro og orden i geleddet. Det kan virke demotiverende på elever-
ne, hvis læreren optræder dikterende, men det giver Signe nogle særlig betin-
gelser for at varetage sit lærerabejde, når hun først skal skabe ro og orden før, 
hun kan undervise. Signe gør, hvad der virker for hende. Hun har fået en er-
faring af, hvad der virker i undervisningen, når eleverne er urolige. Signes op-
fattelse af, hvad der virker er baseret på erfaring frem for på forskning. Der er 
en anden opfattelse af, hvad der virker i skolens praksisser, end den der re-
præsenteres af Rasmussen et al (2010). Der er to problemstillinger i Signes 
udtalelse. Den første drejer sig om, at det er vanskeligt at danne relationer, 
når magtforholdet er så tydeligt. Når den ene skælder den anden ud, bliver det 
vanskeligt med de gode relationer, som er vigtige for elevernes læring (Klinge, 
2016). Den anden drejer sig om, at det kan blive svært for en lærer at trives i 
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sit job i en påtaget rolle, der ikke integrerer det personlige aspekt. Det skyldes 
ikke alene undervisningspraksissen, at Signe føler sig presset men også de 
krav der kommer fra skoleledelsen om målstyring. Da jeg møder Signe andet 
år, er hun ved at udvikle stress.  
 
Signe siger: Ja, ja, jeg har været inde og snakke med min leder om det, og jeg har 
haft Jonas, vi kender jo hinanden ret godt, og han kunne godt se, at der var noget, 
han kunne se, at jeg har en masse stress tendenser, ikke, og mange ting, og han sag-
de, nu skal du lige være opmærksom på dig selv-agtig, og så stopper man op og 
tænker, nåh ja, og så tænker man, hvad det lige kan skyldes, ikke, så var jeg inde 
og snakke med Peter om det, og det der egentligt triggede mig, det var faktisk alle de 
her nye, nye i gåseøjne, målsætninger, der bliver sat for skolen i forhold til reformen, 
det var faktisk, jeg har været mig bevidst hele tiden, og jeg tænkte, den er fin refor-
men, og det gør mig ikke så meget, og det ligger mig ikke så meget på sinde, for mig 
passer det fint, men så skolechefen, hvad hedder det, inde i kommunen skal så lave 
nogle individuelle aftaler med skolerne, altså med nogle målsætninger for skolerne, 
altså hvad er målsætningen for vores, og så skal vi i fællesskab finde nogle mål, for 
hvad vi skal, og det i sig selv, det lyder fint, og så kommer alle de her tests ind i bil-
ledet, og så kan jeg mærke, at så bliver jeg nærmest kvalt over ting, jeg skal gøre i 
min undervisning, altså to-do’s. 
 
De undervisningspraksisser hun skal varetage, er hun ved at blive kvalt af, for 
at bruge hendes eget billede af sin situation. Den målstyringsproces på skolen, 
som er initieret af kommunens skolechef passer ikke med Signes normativitet 
og opfattelse af sig selv som lærer. Den gode, sjove Signe er ved at blive kvalt. 
Signe kunne ikke genkende sig selv som den kreativt tænkende lærer, hun sy-
nes, hun er. Hun ønskede spændende og udviklende læreprocesser, der ikke 
skulle styres af målsætninger fra kommunen. Signe føler sig udsat for politisk 
styring af betingelserne for at varetage sit arbejde som lærer. Hun giver udtryk 
for, at hun oplever at udefra kommende krav kvæler hende. Regeringen og 
skolechefen i kommunen har en direkte indflydelse på, hvordan Signe oplever 
sin praksisdeltagelse i skolen. Der synes ikke at være tale om to isolerede sy-
stemer, men i stedet at forskellige praksisser væves sammen. Jeg vender tilba-
ge til diskussionen om, hvordan praksisser influerer på hinanden og væves 
sammen i analysekapitel 10. Her skal det blot markeres, at Signe italesætter en 
direkte relation mellem sin egen deltagelse i skolens praksisser og den skole-
politiske praksis i kommunen. Da jeg for at få et andet perspektiv på hendes 
praksisdeltagelse spørger Signe, om hun kan fortælle om undervisning, der er 
lykkedes for hende fortæller hun denne historie:  
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”For det har jeg faktisk tit, synes jeg, både i forhold til madkundskab i 7. og også 
min 4. klasse, som jeg har nu, det er det der med, når de, når det der er planlagt 
lykkes for dem, altså det lykkes, målet de skal lære, føler jeg er lært, og de alle 
sammen har sådan en, der bliver altid skabt sådan en afslutnings ro, når nu de fø-
ler, de har lært noget, og det er egentligt, ja, meget, meget svært at beskrive, i mad-
kundskab her den anden dag, der skulle de lave (lille grin) en sovs på panden, og 
normalt bliver de, får de, sidste år havde jeg dem ikke, så det er meget sådan, at så 
har de en opskrift, og så skal de følge den, hvor den der sovseting, det var ikke en 
opskrift, de skulle følge, men de skulle prøve sig lidt frem med noget mel og noget 
smør, og det er 7. klasse, men de åd det bare til sig, det var som om, de havde sådan 
en aha oplevelse over, at de forsøgte sig, det der med at forsøge sig frem til en god 
sovs, og det er jo meget godt illustreret i forhold til alle fag, hvis de får lov til at prøve 
sig lidt frem og selv finde frem til løsningen, det var en helt vildt god undervisning, 
hvor normalt, så er det 7. klasse med nogle drenge, der bare er, altså, nogle rigtige 
drengerøve, ikke, der bare”. 
 
Den kompetente lærer kan i Signes fortælling skabe undervisning, hvor ele-
verne ikke arbejder efter opskrift men eksperimenter og selv kommer frem til 
egne løsninger. Signe vil gerne facilitere denne type læreprocesser hos elever-
ne, men hun oplever, målstyringen sætter grænser for det. Målstyringen sigter 
mod bestemte læringsmål, og inkluderer ikke i Signes forståelser de lærings-
mål, som hun finder vigtige at stræbe efter. Biesta (2012) skriver, at fokuse-
ringen på læringsmål sætter lærerens bestræbelser til side. Målstyring objekti-
viserer eleverne som mål for målstyring. Signe synes som Biesta at være opta-
get af, hvad eleverne som subjekter for egen læreproces skal lære i stedet for, 
at de alene skal lære det indhold, som slås fast i den curriculære læreplan. Sig-
ne vil lære eleverne at opleve og eksperimentere og ad den vej komme til læ-
ring. Hun har udviklet sin egen læringsteori med oplevelser i centrum. 
 
Hun siger ”det er ikke den måde, jeg føler, at jeg underviser bedst på, og når jeg 
tænker over det, så kan jeg godt se det der med, at du kan vise, hvor de er, altså at 
personen udvikler sig, den der progression, og det er rigtigt fint, men jeg kan bare 
mærke, at der er noget i mig, jeg er lidt mere sådan, jeg er sgu sådan lidt mere hip-
pieagtigt og sådan, lad os nu få fingrene ned i det, og lad os mærke hvordan vi har, 
og lad os mærke, hvordan vi ligesom har oplevelser omkring det”.  
 
Når målstyringen sætter grænseopretholdende regler og normativiteter for, 
hvordan Signe skal varetage sin undervisning forsvinder hendes autonomi 
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(Krejser, Laursen & Ravn, 2004, s. 77), som sættes ud på sidelinjen. Uden au-
tonomien har hun svært ved at trives i lærerabejdet.  

Den curriculært fagligt orienterede lærer og den relationelt 
og personligt orienterede lærer 
Annas modsætning er de lærere, hun selv er blevet undervist af i skolen. Hun 
vil ikke, som de gjorde ”stå deroppe og prædike, de skal have lov til at lære af 
hinanden, så det er et eller andet sted med, at jeg synes i hvert fald, at hvis jeg tæn-
ker på den gamle, altså sådan som jeg selv blev er blevet undervist, det er i hvert fald 
ikke det, der kræver en god lærer i dag, synes jeg ikke, at der er en, der står deroppe 
og så skal de bare have proppet viden ind i hovedet”.  
 
Anna tager afstand fra en behavioristisk baseret curriculær faglig undervisning 
og identificerer den som tilhørende fortiden. Læreren som står ”deroppe” på 
prædikestolen og prædiker på distance af eleverne tager Anna afstand fra. Det 
gælder både undervisningsmetode og læringssyn, der fremstilles som gam-
meldags. Det hun især advokerer imod er distancen. Annas egne lærere i sko-
len havde en fysisk og mental distance til deres elever. Den lærer ønsker Anna 
at udskifte med den relationelt kompetente lærer. Distancen skal ophæves og 
relationerne skal ind i undervisningen.  
 
Hun siger ”Jeg synes, hvis jeg sådan tænker på, hvis jeg først tager udgangspunkt i 
de tre kompetencer, som de jo siger, relationskompetence og tschh (lydord), ja de tre, 
du godt kan huske, relations og fagdidaktisk og klasserumsledelse, så føler jeg fak-
tisk, at nogle steder i en klasse, der vægter det, at man kan det ene og i en anden, at 
man kan noget andet, jeg synes den største, den der spiller mest ind for mig er relati-
onskompetencen, for jeg mener, at hvis du kan skabe god relationskompetence, så 
kan du på en eller anden måde også gå ind og lave god klasserumsledelse, i hvert 
fald når du kommer op i de højere klasser, hvor der er mere behov for relationerne 
end klasserumsledelsen, og så skal der også det fagdidaktiske, du skal også kunne, 
altså du skal have styr på, hvad det er du laver, fordi det kan eleverne jo mærke, 
hvis du ikke altid har styr på det, derved ikke sagt, nu kommer jeg lidt ind på no-
get andet, det er OK, jeg kan fx ikke altid huske om det hedder der, die eller das, 
jeg kan ikke huske alle ord på tysk, og det viser jeg tydeligt, at jeg ikke kan overfor 
eleverne, det lægger jeg ikke skjul på, der lader jeg bare deres kompetencer, deres 
hjælp komme ind, så jeg mener, hvad skal der til for at være en god lærer, det er at 
man har styr på det man underviser i, at man på en eller anden måde accepterer alle 
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mennesker, som de er, accepterer både de gode og de dårlige, fordi det er rigtigt, rig-
tigt vigtigt, ja”. 
 
Jeg har valgt at tage hele interviewstykket ind, for Anna kommer ind på en del 
forskellige emner i dette stykke. Adspurgt om hvad en lærer skal kunne, sva-
rer hun, som om hun er til eksamen. Det er de tre, ”du godt kan huske” siger 
hun appellerende til intervieweren, som om det var eksamen. Tolkningen af 
svaret som en eksamenssituation modsiges af, at Anna året efter gentager, at 
de tre kompetencer stadigt er vigtige for hendes forståelse af at være lærer. I 
første interview udpeger hun relationskompetencen til at være vigtigst og er 
her på linje med Wistoft (2013), mens hun året efter sidestiller de tre og er 
mere på linje med Krejsler et al (2004). På den anden side relativerer og nuan-
cerer hun begge år sit svar ved at sige, at det er forskelligt fra klasse til klasse, 
hvilken kompetence, der er vigtigst. Det er iøjnefaldende, at hun mener, at 
relationskompetence især er vigtig for de ældre elever. Måske fordi hun me-
ner, relationskompetencen ikke kan substituere klasseledelse i de små klasser. 
Anna laver det første år en adskillelse af de tre kompetencer. Der kan være 
brug for enten den ene eller den anden kompetence, enten klasseledelseskom-
petence eller relationskompetence Det samme gælder den curriculære faglig-
hed. Den italesættes på samme vis som isoleret fra de andre to kompetencer. 
Måske fordi det er muligt i Annas forståelse at være en relationskompetent 
lærer uden at være curriculært faglig fejlfri. Det betyder dog ikke, at Anna ikke 
underviser curriculært fagligt. At hun ikke kan huske et ord på tysk, gør hun 
til en ægte læringssituation for eleverne, så de sammen kan finde frem til or-
det. Den læringssituation havde hun ikke kunnet udnytte på samme måde 
som fejlfri curriculær faglig lærer. Hos Anna kan mindre curriculær faglighed 
skabe læring hos eleverne. 
 
Et andet sted i interviewet kommer hun hen til et emne, der optager hende, 
kærlige følelser, accept og anerkendelse. Hun siger ”Det er fordi, jeg elsker mine 
elever (griner) ja, de er så fantastiske alle sammen, jamen det ved jeg ikke, det 
kommer jo nok, det ligger rigtigt meget i dig et eller andet sted, og så tror jeg også 
bare, det er bare, ved ikke, nogen gange kan jeg have svært ved at forestille mig, at 
der er noget, man kan lære sig, enten har man det, eller også har man det ikke, og 
har man det ikke, så skal man, hvis man skal være skolelærer, så skal man ed-
dermane tænke sig om, fordi at du skal acceptere alle sammen, det bliver du nødt 
til, ellers kan du ikke være skolelærer, altså så bliver du i hvert fald nødt til at gå 
på, og det hører jeg måske også at nogle, strategier som nogle måske også tillægger 
sig et eller andet sted, det kan jeg godt høre rundt omkring, altså, strategier til lige-
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som at forklare - puster - at de måske ikke bryder sig særligt meget om dem her, 
ikke, det er de meget åbenlyst om på lærerværelset, synes jeg, ja ikke, altså, jeg ved 
ikke lige, de fortæller ikke lige, hvilke strategier det er”. 
 
Anna udtrykker klare og kærlige følelser for sine elever. Som i den forrige ud-
talelse udtrykker hun en bestemt normativitet. En lærer skal kunne acceptere 
alle eleverne. Hos Anna definerer det en lærer, at hun kan acceptere alle, ellers 
kan man ikke være lærer, med mindre du går på kompromis og tillægger dig 
nogle strategier. Det er en stærk positionering for eleverne og imod de lærere, 
der ikke accepterer og danner relationer til alle elever. Anna mener ikke, at 
lærerne bør bruge lærerværelset til at lufte negative billeder af eleverne. Hun 
oplever ikke de kompensatoriske fordele ved at kunne åbne for frustrationer 
over elever i mere trygge omgivelser blandt kolleger på lærerværelset. Annas 
opfattelse af, hvad en lærer skal kunne rummer ikke muligheder for at kunne 
aflastes fra pres og udfordringer på arbejdet på netop denne måde. Hun siger 
”så skal man hvis man skal være skolelærer, så skal man eddermane tænke sig 
om, fordi at du skal acceptere alle sammen, det bliver du nødt til ellers kan du ikke 
være skolelærer”. Anna medtænker ikke de betingelser, nogle lærere oplever, 
når de underviser. Med den holdning og opfattelse kan Anna bliver sårbar, 
hvis hun skulle komme til at opleve negative følelser over for nogle elever. 
Året efter har hun fået forståelse for den ventil, det kan blive at kunne tale 
om eleverne på en negativ måde. Anna holder trods større forståelse af lærer-
ne på lærerværelset dog fast ved sin normativitet, der sætter anerkendelse før 
aflastning. Det er ikke en metode til at håndtere negative følelser, hun selv vil 
benytte sig af. Hun siger ”Jeg oplever tit, hvordan eleverne omtales på lærerværel-
ser, og jeg ved godt, det er overlevelse i hverdagen, men jeg mener stadigvæk ikke, det 
er rigtigt ”. Den kompetente lærer i Annas forståelse er anerkendende og kan 
rumme alle elever. Den lærer kan erstatte den stærkt curriculært faglige lærer. 
Det er ikke så vigtigt, om man mestrer den curriculære faglighed i detaljer. 
Det er derimod helt afgørende, at man kan acceptere alle elever, for ellers kan 
man slet ikke være lærer i Annas forståelse. Man kan godt være lærer uden 
den høje barre i den curriculær faglighed, som aftaleteksten plæderer for, men 
ikke uden at kunne håndtere sine negative følelser for eleverne. Men hvad 
med de positive følelser for eleverne? Dem har Anna lidt sværere ved at 
håndtere. Det vender jeg tilbage til i næste kapitel, hvor jeg undersøger, hvor-
dan de nye lærere håndterer følelser i deres arbejde. 
 
Som Anna har Alice også oplevet en lærer, som hun positionerer sig op imod. 
Hun siger ”sådan ville jeg ikke være, han er meget ironisk, han kan godt være, 
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han er meget ironisk og kaster sådan vittigheder ud og sådan, og hvor man kan 
mærke på eleverne, at de opfangede den ikke, og det var svært for dem at skelne, 
hvornår var det for sjov, og hvornår var det ikke for sjov, så det tror jeg ikke, jeg 
har gjort”.  I stedet for ironi, som eleverne ikke forstår, skal man være, hvad 
Alice kalder en personlig lærer. Hun siger ”Jeg synes, man bliver nødt til at være 
en personlig lærer, og det har jeg snakket meget med hende, der underviser i 8. klas-
se om, fordi hun siger selv, det er jeg ikke, det har jeg ikke lyst til at være, og jeg 
kan slet ikke forestille mig ikke at være det”. Det synes alene at være Alice, der 
er nødt til at være den personlige lærer. Hendes kollega udtrykker ingen be-
hov for at være personlig lærer, ifølge Alice. Mit spørgsmål er, om man kan 
lade være med at være en personlig lærer. Jeg søger at forstå den personlige 
tilgang til lærerarbejdet hos de nye lærere. Dermed antager jeg, at de har en 
personlig tilgang til lærerarbejdet. Den personlige tilgang kan være at reserve-
re det personlige til det private, men spørgsmålet er, om det er muligt. Når en 
lærer går ind i klasserummet, er hun tilstede med sin person. Hun kan tage 
”masker” eller noget ”professionelt noget” på, men det personlige bryder allige-
vel ofte igennem. Det vil jeg diskutere yderligere i analysekapitel 9, hvor det 
viser sig, at det private kan trænge ind i skolen på forskellig vis.  
 
For Alice betyder det at være en personlig lærer, at man har større nærhed til 
sine elever. Alice siger, ”det betyder noget for mig, at jeg ved, at Katrine har grædt, 
det kan jeg se på hende, sådan som hun ser ud, og det er ikke sikkert, at der var 
andre, der kunne se det på hende, men nu kender jeg hende godt, og jeg kan også 
næsten regne ud, hvorfor hun græder, og ikke fordi vi har snakket om det, og sådan 
har jeg det næsten med alle mine elever, og jeg tror også, at det måske er derfor de 
åbner sig på en anden måde over for mig”.  
 
Den personlige lærer har i Alices forståelse et særligt kendskab til sine elever. 
Det betyder noget for Alice, at hun er tæt på eleverne. Hos Anderson og 
Ford (2014) danner kende-princippet baggrund for klasseledelse. De medta-
ger at kende-princippet implicerer emotionelle og sociale aspekter, hvilket det 
også gør for Alice. Det drejer sig for Alice om relationer mellem eleven og 
hende som lærer, og en forbundethed mellem dem. I kendepricippet ophæves 
grænserne mellem skoleeleven og det private barn. Alice kender sin elev Ka-
trine så godt, at hun kan regne ud, hvorfor hun græder. Hun italesætter en tæt 
forbindelse til sine elever. Dette giver ifølge Anderson og Ford muligheder 
for en klasseledelse uden skæld ud. For Alice udspringer kende-princippet af 
hendes forståelse af læreren som den personlige lærer, og ikke som en be-
stræbelse på ikke at skælde ud. Problemet i kende-princippet kan dog, uanset 
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hvad kendskabet bruges til, være magtfordelingen. Eleven kender ikke sin læ-
rer på samme måde, og nogle elever ønsker måske ikke lærerens kendskab til 
dem af forskellige årsager. Det kan være, at læreren tillægger eleven forkerte 
motiver og følelser, hvis hun mener at kunne regne ud, hvad de tænker og fø-
ler.  
 
Der er dog et problem med at være den personlige lærer, erkender Alice og 
siger, at ”faren er selvfølgelig, at når jeg så sidder og laver prøve eksamen med dem 
og de sidder og skal analysere en tekst, så kan det godt være, at jeg sidder og bliver 
lidt overbærende og tænker, jeg ved også at han har det svært her på det sidste, og 
det er jo ikke altid en fordel for eleverne, at jeg siger ej, det var måske kun et nul-
nul, men nu giver jeg ham nul-to, fordi for så ved jeg, så går han ikke helt i kul-
kælderen over det og, ja, men jeg kan ikke lade være med at tænke, at de er kun 
børn, man behøver sgu ikke, det er ikke nødvendigt at sparke til, til nogen der lig-
ger ned, det gør man altså ikke”. Den personlige lærer kan i denne situation li-
gefrem stå i modsætning til den curriculært faglige lærer. På trods af at Alice 
er opmærksom på, at den personlige lærer kan trænge den curriculært faglige 
lærer ud på sidesporet vælger hun side, for de er ”kun børn” og ”det er ikke 
nødvendigt at sparke til nogen, der ligger ned”. Curriculær faglighed kan hos Ali-
ce dispenseres af kendskabet til eleven.  
 
Malte italesætter personlig humor som et element i lærerarbejdet men ikke i 
den ironiske forståelse, som Alice taler op imod. Han siger: ”Ja, jeg er også, og 
så bruger jeg humor i undervisning, ironi og, så længe de er med, ikke”. Anna udta-
ler en lignende forståelse. Hun siger, ”men jeg tror på at en sjov tilgang til det 
faglige kan have stor betydning for motivationen og ofte derfor også den ro og glæde 
der kan være i et klasselokale”. Jonas taler om sjov og ballade, og Signe omta-
ler sjove Signe. Humor kan være et middel til at skabe lystfyldt læring, som 
har betydning for nogle af de nye læreres håndtering af aktiviteter i lærerabej-
det. For eleverne kan gruppearbejdet i undervisningen var platform for ”ele-
vernes forsøg på at skabe relationer til hinanden, udtrykke identitet og have 
det sjovt” peger Tom Steffensen på i sin ph.d., Nabosprog i danskundervis-
ningen, hvor han balndt andet har observeret elevernes gruppearbejde i 
danskfaget. (Steffensen, 2016, s. 276). Eleverne gerne have det sjovt i gruppe-
arbejde og i undervisningen og sætter pris på en humoristisk lærer (Laursen & 
Bjerregaard, 2009, s. 31ff). Eleverne og ikke alene læreren bruger humor til at 
skabe liv i undervisningen, hvilket kan medføre udfordringer og behov for 
grænsesætning fra lærerens side, som jeg vil vende tilbage til i næste afsnit i 
diskussionen om følelsers betydning i lærerarbejdet.  
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Den usikre lærer over for den skolevante lærer 
Emma positionerer sig som en anderledes ny lærer. Hun siger om de andre 
nye lærere, der kommer lige fra læreruddannelsen, at ”hvis jeg var kommet ud 
og ikke havde været på skolen før, og så 25 timer, og med den nye skolereform, og 
så møder konstant, altså rigtigt mange møder nu her om det nye, ikke, og sådan 
noget der, jeg kan godt forstå, at der er nogle der, siden sommerferien har vi, havde 
nogle ny ansættelser, hvor to af dem nærmest kom fra seminariet, jeg tror, de havde 
vist været ude at arbejde, men manglede linjefag og sådan nogle ting, og kommer ud 
på fuldt skema, og der er vel to af dem, der har sagt op siden sommerferien, og en 
der er gået ned med stress siden sommerferien, de var vist tre, eller tre nye”.  
 
De andre nye har ikke opnået den erfaring, hun har fået gennem sin deltagel-
se i den SBL. Emma positionerer sig som en mere robust lærer, der kan holde 
til 25 timer og den nye skolereform. Hun har fået erfaringer af at være på sko-
len gennem sin uddannelsestid, som gør hende mere robust. Hun siger ”for 
man kan sige selv om jeg er nyuddannet, så har jeg jo fire års erfaring her fra sko-
len, man har lige fået det der løntillæg for fire års anciennitet fra fire år, det er jo 
helt mærkeligt, når man lige er nyuddannet”. Emma er nyuddannet på en særlig 
måde. Det manifesterer sig materielt gennem lønchecken. Artefakten støtter 
hendes positionering som bedre end de andre nyuddannede lærere. De kan 
ikke holde til det, Emma kan holde til. Hun italesætter arbejdstiden og skole-
reformen som årsag til frafaldet hos de nyuddannede.    
 
Malte italesætter ligeledes sig selv som en anderledes ny lærer. Han siger, at 
”alt det andet, alt det andet praktiske på en skole, hvor finder man de ting, det er 
jo også, der er man meget bedre udrustet end hvis man lige bliver fastansat og skal 
starte et sted og skal starte fra”. Han uddyber, at ”jeg tror, det kræver lidt, at man 
lærer stedet at kende først, alle de praktiske ting og så videre, kender, kender altså 
kender miljøet, før man sådan rigtigt kan have fokus på klassen og undervisnin-
gen”. Malte kan begynde et andet sted end de nye lærere, der kommer direkte 
fra læreruddannelsen. De nyuddannede skal først i gang med at hvirvlels ind i 
skolens praksisser og få kendskab til ”miljøet”, som jeg med Schatzki tolker 
som de normativiteter, praksistilladte følelser og målstræbelser, som er virk-
somme på skolen. Først når de nye lærere får erfaringer med de teleoaffektive 
strukturer, kan de i Maltes forståelse skifte fokus til undervisningen og klas-
sen. Han mener altså ikke, at den nyuddannede lærer får dette kendskab gen-
nem undervisningen og arbejdet med klassen. Forstået praksisteoretisk skal 
man i Maltes udtalelse vide noget om de strukturer og nomativiteter, der er på 
spil i skolens praksisser, før man kan have fokus på at undervise.  
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Den uspolerede lærer over for den uddannelsesødelagte læ-
rer 
Louise fortalte under det første interview, om ”en kollega der sagde til mig den 
ene dag, det har været for et års tid siden, hvor hun siger, ej Louise, hvor har du 
forandret dig, siden du startede på læreruddannelsen, kunne du ikke bare blive den 
gamle Louise, som virkeligt bare underviste ud efter dine fornemmelser, i stedet for 
at du tænkte meget, nåh ja, den her, den her og denne her måde, men meget mere ud 
fra, ej det her kunne være en god ide, det gad eleverne godt, det kunne jeg godt selv 
lide i min skole, så jo jeg er nok blevet anderledes, og lidt mere sådan struktureret 
og sådan målrettet, i forhold til tidligere var jeg sådan, jamen der skal være læring i 
det, men de skal også synes, det er sjovt, det tænker jeg stadigt væk også i dag, men 
jeg tænker mere målstyring, og jeg tænker mere udførsel på en anden måde, end jeg 
gjorde førhen, og måske ikke altid til den gode”.  
 
Hun uddyber: ”Jeg kan godt selv være tilbøjelig til at sige, at jeg er den samme, 
men jeg bliver også nødt til at lytte på det min kollega sagde dengang med, at hun 
syntes, at jeg havde ændret mig i forhold til, og jeg skulle finde tilbage til mig selv, 
det var et eller andet med at tro mere på mig selv i forhold, for det kunne jeg faktisk 
førhen, så ja jeg har ændret mig og kunne måske godt i nogle situationer være lidt 
mere usikker i forhold til, om det er det rigtige jeg gør, hvor før, jamen det er da det 
rigtige jeg gør, så måske”. 
 
Der er flere bemærkelsesværdige udtalelser i interviewuddraget. Louise itale-
sætter et før-nu tema, hvor før bliver det efterstræbelsesværdige. Før undervi-
ste Louise ud fra fornemmelser, engagement og lyst. Hun tog udgangspunkt i 
elevernes lyst og spejlede sig i den, og i hvad hun selv godt kunne lide. Hun 
havde empati og forståelse for eleverne. Men nu er det anderledes. Nu er fø-
lelser og empati afløst af refleksion, strukturering og målstyring. Fornemmel-
se og empati i modsætning til refleksion og målstyring kan tolkes som at tale 
ind i den stærke figur om forskellen mellem teori og praksis, eller her i Loui-
ses tilfælde mellem praksis og teori. Da Louise startede som lærer, først i et 
vikariat og i starten af læreruddannelsen kunne hun handle på baggrund at si-
ne fornemmelser for praksisserne. Hun havde endnu ikke reflekteret på den 
måde, der kræves i læreruddannelsen. Da hun begyndte på den SBL, fik hun 
større og større teoretisk indsigt i skolens praksisser, hvilket hun italesætter 
som ”måske ikke altid til det gode”. Teoriens indsigt afløser empati og sikker-
hed om at gøre det rigtige. Teoriens indsigt skaber usikkerhed. Før varetog 
Louise lærerarbejdet mere umiddelbart og intuitivt. Der er her nærmest tale 
om en mytologisk figur, hvor det oprindelige ophæves til det mere ægte og 
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normativt rigtigere. Uddannelse får i Louises fortælling nærmest status af en 
korruption af det oprindelige og ægte. Der er således en uddannelseskritik 
indbygget i Louises udtalelser.   
 
Hun er med Biesta (2012) gået fra undervisning til læring. Hun er gået fra un-
dervisning med sjov og lystfyldt læring til kontrolleret læring. Læringsfikserin-
gen som Biesta skriver imod er virksom i målstyringsbestræbelserne, som på 
Louises skole manifesterede sig materielt gennem store plancher på lærervæ-
relset. Hvor kommer denne målfokusering fra, undrede jeg mig over under 
interviewet, og jeg spørger derfor, om det kommer fra ledelsen eller lærerud-
dannelsen.  
 
Hertil svarer Louise ”Ledelsen her på stedet er meget målstyret, meget omkring at 
det skal være visible learning, det er jo meget, meget målstyret men vi har jo også 
meget fra seminariet fået alt det der med, at det med vigtigheden i hvorfor skal ele-
verne arbejde med det her, og det kan jeg jo sagtens se betydningen af, så det er en 
kombination, men stedet her er meget målorienteret”. 
 
Louise har lært at reflektere på læreruddannelsen, hvilket har gjort hende me-
re usikker på, om det hun gør, er rigtigt og måske derfor mere fokuseret på 
målstyring. Det hindrer for Louise en mere spontan og umiddelbar tilgang til 
undervisningen. Det kan anskues som uheldigt, hvis refleksion og målstyring 
dispenserer den personlige dømmekraft (Biesta, 2010), og heldigt, at Louise er 
blevet en reflekterende praktiker (Schön, 2001). Uddannelse kan forandre en, 
og i Louises udtalelse bliver man ikke nødvendigvis en bedre praktiker af ud-
dannelse. Før uddannelsen kunne hun støtte sig til sin umiddelbare forståelse 
og spejling af, hvad eleverne oplevede som god læring. Spørgsmålet er om en 
lærer ikke skal kunne begge dele, både kunne reflektere over sin undervisning 
og være empatisk og facilitere lystfyldte læreprocesser for sine elever. Louise 
kan lære at reflektere på læreruddannelsen, men hvor kan hun lære at blive 
empatisk og have forståelse for eleverne. Louise mener, at ”enten ligger det til 
en at have med børn at gøre eller at være underviser, eller også ligger det ikke til en, 
så jeg tror at meget af det ligger helt naturligt”. Også denne udtalelse rummer en 
uddannelseskritik, for man kan i denne forståelse ikke lære at blive lærer på en 
læreruddannelse, for man har det med fra fødslen. Man kan lære at reflektere 
men ikke at blive lærer, for det kommer fra naturen. Igen findes den mytolo-
giske figur om, at det gode kommer fra naturen. Denne forestilling er stærk, 
som jeg vil præsentere i det følgende afsnit.   
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Er man født til at blive lærer? 
Flere af de nye lærere peger på, at der er noget i et menneske fra fødslen, som 
gør hende eller ham til lærer. Dette noget benævner de nye lærere forskelligt. 
Det opfattes som naturligt, vanskeligt eller umuligt at lære, hvis man ikke har 
fået det med fra fødslen. Det er af ekstra-curriculær karakter, og det har stor 
betydning for, om man kan varetage lærerjobbet. Hos de fleste af de nye lære-
re spiller det sammen med den curriculære faglighed, men hos Jonas kan der 
spores en direkte modsætning til den dygtige curriculære faglighed.   
 
Jonas siger ”De personlige kompetencer, dem har du godt nok svært ved at lære, alt 
det der teori og det fagfaglige, det skal du sgu nok lære, det er nærmere det der med, 
om man kan undervise, det er svært at lære, selvfølgeligt, man skal have nogle 
grundlæggende ting først, du skal kunne se, du skal være, du skal kunne agere mel-
lem mange mennesker hele tiden, og hvis man ikke kan det, så kan man ikke være 
lærer”. 
 
Jonas positioner sig her som en person, der kan det vigtigste ved at være læ-
rer. Det vigtigste er ikke det curriculært faglige. Dikotomien som Jonas opstil-
ler trækker på den mytologiske forståelse af, at det gode kommer fra naturen. 
Man skal have noget grundlæggende, før man kan begynde at lære at undervi-
se. Det grundlæggende har Jonas med sig fra sin person. I undervisningen på 
læreruddannelsen oplevede han, hvordan ”de ordinære studerende havde været i 
praktik, og der var nogle, der kom tilbage, og det var faktisk dem, der var rigtigt 
skarpe fagligt, rigtigt, rigtigt skarpe, men da de kommer tilbage fra deres praktik, 
da er de næsten grædefærdige, de kunne ikke undervise, der var en, der var blevet 
sendt hjem, for han kunne ikke noget, han måtte gå deroppe fra undervisningen”.  
 
Det er bemærkelsesværdigt at Jonas fremstiller de lærerstuderende som var 
rigtigt dygtige til den curriculære faglighed som inkompetente deltagere i sko-
lens komplekse praksisser. Han synes at antage at en skarp og dygtig curricu-
lær faglighed står i direkte modsætning til den kompetente lærer. Så når aftale-
teksten til læreruddannelsen skriver om et faglig højere niveau, så medfører 
dette ifølge Jonas ikke en bedre lærer. Fagligt dygtig og god lærer er ikke sy-
nonymer i Jonas’ forståelse. Som en implicit uddannelseskritik af læreruddan-
nelsen kan en lærer heller ikke i Annas forståelse lære den vigtige relations-
kompetence. Hun siger ”nogen gange kan jeg have svært ved at forestille mig, at 
der er noget, man kan lære sig, enten har man det eller også har man det ikke”.  
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Både Jonas og Anna italesætter en essentialistisk og dekontektualiseret forstå-
else af relationskompetence. Det er ikke i deres praksis begribelse praksisser-
ne, der sætter betingelser og muligheder for den relationskompetente hand-
ling, men det er i deres italesættelse personligt båret. Når relationskompetence 
anses for essentialistisk og dekontekstualiseret, er det ikke alle der kan blive 
lærere. Det kræver en særlig personlig egenskab. Malte åbner i sin udtalelse op 
for muligheden for, at de personer der ikke har det, kan lære og udvikle evnen 
til at være lærer, men ikke alle. ”Nogle mennesker er ikke født til at blive lærere”, 
siger Malte. Når de nye lærere taler om at være født til at være lærer eller kun-
ne blive lærer, kan det tolkes, som at de trækker på en sekulariseret kaldstanke 
(Bayer, 2017), hvor læreren i kraft af sin omsorgsetiske personlighed er den 
fødte lærer. Det er en af de syv undervisningsstereotyper, som Hargreaves og 
Fullan optegner i deres bog om professional kapital fra 2016. Imod de opteg-
nede undervisningsstereotyper skriver Hargreaves og Fullan ”Så undervisning 
er ikke endimensionel. Den er meget mindre enkel, end de fleste går og tror. 
Undervisning er heller ikke en kunst, et håndværk, eller et helligt kald – eller 
endda en blanding af disse ting. Undervisning er et job, et stykke arbejde” 
(2016, s. 54). Flere af de nye lærere kan tolkes at trække på forestillinger fra en 
sekulariseret kaldstanke og overser, at det er et job at være lærer.  

8.7 Opsamling på analytiske pointer i kapitlet 

Forestillinger om den kompetente lærer i politik og forsk-
ning 
Den første pointe, jeg uddrager af det første analysekapitel handler om di-
skrepansen mellem danske politikeres ambitioner for og forestillinger om den 
kompetente lærer, og den viden og indsigt forskning har bidraget med. Hvor 
politikerne ønsker den stærkt faglige lærer, peger forskning på andre forståel-
ser af den kompetente lærer. Den kompetente lærer er relationskompetent 
hos Klinge, (2016) og Wifstoft, (2013), mens Krejsler et al argumenterer for 
en integreret kompetence i at forbinde faglig kompetence med pædagogisk 
viden og praktisk kunnen med den personlige tilgang (Krejsler, Laursen & 
Ravn, 2004). Problemet med at fokusere på den stærkt faglige lærer er på den 
ene side, at den politiske forestilling overser, at en lærer skal kunne meget an-
det end et fag for at kunne håndtere undervisningssituationen kompetent. 
Som Wenger peger på, skal den kompetente lærer kunne sammenfatte eller 
skabe sammenhæng mellem mange forskellige forhold i undervisningen til en 
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for læreren meningsfuld helhed (Wenger, 2014, s. 214). At det ikke er til-
strækkeligt, at læreren er curriculært faglig kompetent, hvis eleverne skal lære 
mere bakkes op af studiet fra KORA af Bjørnholt et al (2017), som påviser en 
manglende sammenhæng mellem lærernes curriculære undervisningskompe-
tencer og elevernes læring i 9. klasse. Den politiske forestilling inkluderer ikke 
de ekstra-curriculære aktiviteter, som er så væsentlige i en lærer arbejde.  

De nye læreres forestillinger om den lærer, de gerne vil være 
Den anden pointe er, at flere af de nye lærere opsætter skarpe modbilleder af 
dikotomisk karakter mellem den fagligt dygtige lærer, og den lærer de gerne 
vil være. Den stærkt faglige lærer bliver for flere af de nye lærere, det ene 
punkt i dikotomien, og modsætningen til andre tilgange til lærerarbejdet. For 
Anna er det vigtigere at udvise relationskompetence end faglig skarphed. I 
stedet for faglig skarphed skaber hun en læringssituation, hvor hun arbejder 
sammen med eleverne om at opnå den stærke faglighed. Jonas opstiller en 
skarp figur, hvor han præsenterer en modsætning mellem stærk faglighed og 
god undervisning. Den meget dygtig studerende på hans hold på læreruddan-
nelsen viste sig ikke at kunne undervise, mens Jonas med sin mindre skarpe 
faglighed kan undervise. Når Jonas positionerer sig, afviser han regeringens 
påstand om større faglighed nødvendigvis betyder bedre undervisning. Her-
med får han legitimeret sin egen manglende faglige skarphed, og fremsat en 
anden forståelse af at være lærer. Han trækker på en stereotyp af læreren som 
performer eller underholder, som tilbyder undervisning som kunst (Hargrea-
ves & Fullan, 2016, s. 51). Hos Louise fremstilles en forestilling om undervis-
ning med reflektion som modsætning til empati, nærhed til eleverne og en 
lystfyldt tilgang til undervisning. Læreruddannelsen har ødelagt hendes natur-
lige tilgang til lærerarbejdet ved at kræve refleksion og overvejelse. Også Loui-
se trækker på en stereotyp. Hos Louise drejer det sig om læreren som besid-
dende en nådegave, som hun er født med (Hargreaves og Fullan, 2016, s. 50). 
Stereotypen i Hargreaves og Fullans definition betyder, at lærerne ikke behø-
ver meget uddannelse. Hos Louise opfattes uddannelse som at kunne spolere 
den naturlige og umiddelbare tilgang til undervisningen. Hvor stærk faglighed 
kan stå i modsætning til god undervisning hos nogle af de nye lærere, kan den 
curriculære faglighed hos andre hjælpe dem til at fokusere på undervisningen. 
Det gælder for Emma og Signe. De kan begge skubbe den curriculære faglig-
hed ind mellem dem selv som personer og dem selv som professionelle lære-
re. Fagligheden bliver den grænse, de sætter op mellem sig selv og eleverne. 
Det gælder især elever som kræver fysisk eller psykisk nærhed i undervisnin-
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gen. Den curriculære faglighed kan blive distanceopretholderen. Når følelser-
ne af ømhed eller afsky trænger sig på, kan fagligheden sættes ind som en 
grænseopretholder. Den curriculære faglighed kan forstås på flere måder og 
have flere funktioner, som dette analyseafsnit viser.   

De ekstra-curriculære aktiviteters betydning 
Den tredje pointe, jeg vil trække frem er, at en række ekstra-curriculære aktivi-
teter i lærerarbejdet er vanskeligere og mere væsentlige for de nye lærere at 
kunne håndtere end de curriculært faglige aktiviteter. Mine analyser viser, at 
håndteringen af ekstra-curriculære aktiviteter er væsentlige for de nye lærernes 
trivsel men også for deres mulighed for at kunne sætte læringsaktiviteter i 
gang. Som en væsentlig ekstra-curriculær aktivitet står det at kunne balancere 
mellem nærhed og distance til især eleverne men også til andre deltagere i 
skolepraksisserne. Grænsesætning mellem nærhed og distance kræver grænse-
håndtering. Det kan være vanskeligt at håndtere grænser i en kompleks un-
dervisningspraksis, og flere af de nye lærere italesætter deres udfordringer. 
Når Emmas rolle som mor har ført hende tættere på eleverne, insisterer hun 
på den curriculære faglighed for at skabe grænser mellem den private Emma 
og læreren Emma. De private følelser af nærhed afløses og stoppes af læreren 
Emma. Alice sætter ikke skodder op mellem den private Alice og læreren Ali-
ce. For Alice er nærheden personlig, og hun italesætter ikke samme balance-
gang som Emma. Hun positionere sig som modsat sin kollega, som hun for-
tæller om er gået til den ene yderlighed i spændingsfeltet. Det byder hende 
dog på udfordringer til eksamen, hvor hendes nærhed til eleverne kan stå i 
vejen for en oprigtig faglige vurdering af eleven. Jonas stræber også efter en 
balance. Han balancerer mellem nærhed og autoritet. Han ønsker ikke at sky-
de genvej over disciplinerende skæld ud. Signe har udfordringer med at ba-
lancere nærhed og distance. Det gælder både i hendes relationer til eleverne, 
men også i forhold til at kunne sætte grænser mellem den private og den pro-
fessionelle Signe. Den private Signe er andet år, jeg besøger hende ved at bli-
ve kvalt, fordi der stilles professionelle krav, som hun oplever uforenelige 
med sin praksis begribelse af lærerarbejdet. Med praksisteorien kan det tolkes, 
at sammenvævningen af forbindelserne mellem Signe personlige normativitet 
og mål og betingelserne i skolens praksisser blevet tydelige. Ledelsens krav 
skal forbindes med Signes personlige mål, og det er derfor blevet vanskeligt 
for hende at skabe balance. Hun kan længes efter at blive den sjove Signe, 
men de praksisser hun deltager i, oplever hun som krævende den sure tante 
Signe. Signes udtalelse peger på, at den praksis, hvori læreren skal optræde 
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spiller en væsentlig rolle for, hvordan læreren kan håndtere situationen. Det 
er ikke alene den individuelle lærer, der kan kontrollere, hvad der sker i un-
dervisningspraksissen. Forstået med Schatzki spiller de teleoaffektive struktu-
rer en (ofte) usynlig men betydningsfuld rolle, ligesom regler og den generelle 
forståelse, af hvad praksissen går ud på spiller en væsentlig rolle. Dette mod-
siger en stærkt individualiseret opfattelse af lærerens handlemuligheder i prak-
sissen. Signes praksisdeltagelse er presset af ledelsens beslutninger, som igen 
er presset af beslutningerne i kommunen. Hun skal nu finde sin rolle i en un-
dervisningspraksis, der bliver defineret og forandret af andre, som hun skal 
finde sin praksis begribelse af og med tiden kan søge at ændre og påvirke.  
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9. Håndtering af klassens sociale 

liv i undervisningen  
Dette kapitel handler om, hvad de nye lærere gør og siger i deres praksisser. 
Jeg vil i kapitlet diskutere det andet forskningsspørgsmål, som handler om 
hvordan de nye lærere håndterer lærerarbejdets ekstra-curriculære aktiviteter 
kompetent. Jeg vil undersøge, hvilke betingelser og muligheder, de nye lærere 
tilbydes for at optræde kompetent i de forskellige praksisser, de deltager i 
gennem deres arbejdsdag. Når de nye lærere indgår i skolens praksisser kan 
det med Kemmis et al (2014) forstås, som de bliver ”stirred into practice”. De 
hvirvles ind i praksis, og derved bliver de deltagere. Begrebet ”stirred into” 
indikerer bevægelse og dynamik, så det bliver en deltagelsesproces, der påbe-
gyndes. Begrebet rummer en forståelse af, at der er flere veje ind og flere 
praksisser, de skal deltage i. Lave og Wengers begreb om legitim perifer delta-
gelse (2003) kunne (måske) have været produktivt at anvende, hvis jeg i stedet 
havde haft interesse for at undersøge, hvordan nye lærere fra den ordinære 
læreruddannelse i deres første år nærmede sig fuld deltagelse. Lave og Wen-
gers begreb gælder nyankomne, som i starten forstås som partielt deltagende i 
den praksis, de efterhånden bliver mere og mere fuldt deltagende i. Jeg følger 
nye lærere, der på ingen måde er perifert deltagende. De er i stedet i en proces 
mod at blive kompetente lærere, en proces som Kemmis et al’s begreb bedre 
fanger. Når de nye lærere med Kemmis et al hvirvles ind i skolens praksisser 
lærer de, hvad de kan eller skal sige og gøre i de forskellige praksisser. De får 
kendskab til og erfaring med normativiteter og praksistilladte mål og følelser, 
og de finder deres egen praksis begribelse heraf. Kapitlet følger de nye lærere 
rundt i deres praksisser, og analysen bevæger sig fra klasserummet ud i resten 
af skolen. Den største del af arbejdsdagen foregår i et klasserum, hvor de nye 
lærere underviser, men de deltager tillige i flere andre praksisser i løbet af da-
gen. Mit fokus i analysen er på de nye læreres håndteringer af ekstra-
curriculære aktiviteter, der får undervisningen og de øvrige opgaver til at fo-
regå og lykkes eller ikke lykkes. Forrige analysekapitel viste, at det var de eks-
tra-curriculære aktiviteter frem for de curriculære aktiviteter, de nye lærere 
fremhævede som væsentlige i lærerarbejdet. Der foregår flere forskellige akti-
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viteter i løbet af undervisningen af ekstra-curriculær karakter, hvor der er an-
det end det curriculært faglige indhold på spil. Selv når aktiviteterne i under-
visningen drejer sig om det curriculært faglige indhold, er der andet end det 
faglige på spil. Fokus i dette kapitel er, hvordan de nye lærere håndterer de 
ekstra-curriculære elementer og aktiviteter, som de i sidste kapitel udpegede 
som væsentlige.  
 
Analysen forløber som en bevægelse ind gennem døren til klassen, rundt i 
klassen og ud ad døren til resten af skolen. Først ser jeg på, hvordan ind-
gangsdøren til klasserummet spiller en væsentlig rolle i de nye læreres håndte-
ring af klassens sociale liv ud fra en observation af en matematik time i 8. 
klasse hos Jonas. Denne del af analysen skal introducere den empirisk genere-
rede begrebsdannelse om den semi-lukkede dør, som jeg senere i analysen 
anvender som analyseinformerende begreb. Derefter kommer analysen rundt 
i 3. klasse, hvor Louise underviser i matematik. Analysen bevæger sig ind 
klassen, og undersøger, hvad der er på spil af forskellige ekstra-curriculære 
aktiviteter i løbet af timen, og hvordan disse aktiviteter kan håndteres kompe-
tent. Analysen stiller derefter skarpt på de nye læreres håndteringer af følelser 
i forbindelse med en observation i 4. klasse i dansk hos Malte. Derefter 
kommer analysen ud i mellemrummene mellem timerne ved at undersøge en 
hel dags mellemrumsaktiviteter hos Emma. Analysen introducerer både synli-
ge, upåagtede og tabuiserede emner. Emner som er fremkommet dels gen-
nem praksisteoretiske opmærksomheder og dels gennem en empiri-sensitiv 
undersøgelse af de nye læreres bestræbelser på at håndtere klassens sociale liv 
i analysen.  
 
Dette afsnit introducerer til forskel fra det tidligere analyseafsnit observati-
onsmateriale, da analysen skal ind i klasserummet og rundt på skolen og un-
dersøge, hvad de nye lærere foretager sig. Observationerne danner baggrund 
for analysen af de nye læreres håndteringer af lærerarbejdet. I forbindelse med 
undersøgelsen af, hvad der er på spil i de observerede praksisser, inddrager 
jeg interviewcitater, når det kan uddybe forståelsen af, hvad de nye lærere gør. 
Den schatzkiske praksisteori har skærpet min opmærksomhed på, hvad der er 
på spil i praksisserne, men for at forstå, hvordan de nye lærere håndterer de 
ekstra-curriculære aktiviteter, inddrager jeg feltnær forskning, der kan hjælpe 
med at belyse deres handlinger yderligere.     
 
Den største del af de nye læreres arbejde foregår i et klasserum. I klasserum-
met er der mange elever og en række artefakter til stede. Det ligger som en 
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del af skolens overordnede materielle arrangement, at den har klasseværelser, 
hvor eleverne er inddelt i klasser efter alder. Når jeg bruger begrebet arran-
gementer i stedet for strukturer, er det for at pointere, at praksisser i en for-
længelse af en praksisteoretiske forståelse er arrangerede med materialitet og 
ikke udefra af strukturer (Schatzki, 2012). De specifikke materielle arrange-
menter i skolens praksisser har historisk været og er stadigt påvirket af politi-
ske ideologier og normativiteter, om hvad der gavner samfundet. Det er i sko-
len materielle arrangementer, der ikke har ændret sig særligt meget i mange år, 
selv om små forandringer har fundet sted gennem tiden. Mange klasserum jeg 
var i under mine observationer lignede de klasserum, jeg selv engang var elev 
i. Elevborde og stole, katederet og tavler har ændret sig, men ikke meget. De 
klasserum, jeg kom i havde samme indretning som tidligere. På trods af at der 
i skoleforskningen er stigende opmærksomhed på rummets betydning for ele-
vers og læreres sociale liv, så er der ikke hos skolepolitiske beslutningstagere 
samme opmærksomhed på rummets betydning (Stoltz, 2015). Rummet sætter 
nu som før begrænsninger og muligheder for elevernes og lærernes arbejde. 
Klasserummet kan dog i dag anvendes på en lidt anden vis end tidligere. En 
dag jeg kommer ind i klassen sammen med Anna, sidder der en gæsteundervi-
ser i lotusstilling på katederet og taler om parkour aktiviteter. Det skaber en 
delvis ny måde at bruge klasserummet på, selv om eleverne stadigt sidder stil-
le på deres pladser. Klasserummet er den grundlæggende base for eleverne. 
Det er inden for klasserummets vægge det meste undervisning foregår. Lære-
ren underviser primært i klasserum, selv om jeg også har set undervisning i 
faglokaler af forskellig art og på skolens udeareal. Klasserummet kan have 
forskellig betydning for, hvordan de nye læreres håndtering af klassens sociale 
liv udmønter sig.  

9.1 Klasserummet 

Hvad er et rum, spørger Denis Wood og Robert Beck (1994) i deres fascine-
rende bog om rum og regler i hjemmet. De svarer komplekst på, hvad der 
umiddelbart synes et simpelt spørgsmål. Wood og Becks analyser af familiens 
sociale liv i hjemmets dagligstue har mange paralleller til det sociale liv i klas-
serummet. Deres undersøgelse har derfor inspireret min undersøgelse af, 
hvordan klasserummet kan forstås. Wood og Beck spørger, om rummet kan 
forstås som erindring (1994, s. xv). Dagligstuens indretning minder om forti-
dens brug. Jeg har nævnt, hvordan klasserummet minder om klasserummet 
for mange år siden medieret gennem rummets arrangementer. Men Wood og 
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Beck hentyder ikke kun til materialiteten. Moren og faren har selv været og 
levet som børn i dagligstuen, ligesom læreren selv har været og levet som elev 
i klasserummet. Malte var faktisk elev i nogle af de helt samme klasserum, da 
han har været elev på den skole, hvor han nu er lærer. Han og de andre har 
alle deres erfaringer og oplevelser, af både positiv og negativ art af at have 
deltaget og levet som elever i klasserummets praksisser. Anna erindrer sin 
egen skoletid i klasserummet og italesætter sig i modsætning til sin daværende 
lærer. Sådan vil hun ikke være lærer. Erindringen kan tolkes at producere nu-
værende normativitet hos Anna. Rummet præsenterer ifølge Wood og Beck 
(1994, s. xvi) et område med tre sammenhængende elementer: værdier og 
mening, regler og materialitet. Parallelt hermed peger Schatzki (2012) på be-
tydningen af regler, værdi og mening, eller hvad han kalder teleoaffektive 
strukturer i materialitetens praksisser. Der er værdier om bestemte måder at 
opføre sig på og være elev og lærer på indlejret i reglerne og de teleoaffektive 
strukturer. Hvilke værdier og idealer for god elevopførsel, der især dominerer 
i skolen har Gilliam og Gulløv (2012) undersøgt. Reglerne har ifølge Gilliam 
og Gulløv en civiliserende og dermed politisk bestemt opgave. Eleverne sø-
ges socialiseret til samfundsdeltagelse i den givne historiske sammenhæng. En 
del af reglerne for civiliseringen støttes af klasserummets arrangementer. 
Klasserummets arrangement kan opdrage og regulere elevernes opførsel og 
lærerens handlinger. Når eleverne kommer ind i klassen går de (fleste) auto-
matisk hen til deres plads og sætter sig ned. Der bliver (de fleste) siddende, 
indtil læreren giver dem lov til noget andet. Det kan tolkes som, hvad Kirke-
by, Gitz-Johansen og Kampmann (2005) kalder forstoling. Når læreren 
kommer ind, bliver hun nærmest draget hen mod katederet, som synes at væ-
re det naturliggjorte centrum for hendes ophold i lokalet, men læreren bevæ-
ger sig til forskel fra eleverne mellem de siddende elever i løbet af timen, når 
det passer hende. Forstolingen gælder alene eleverne.  
 
Klasserummets arrangement muliggør bestemte måder at handle på, som alle 
deltagere i undervisningen er mere eller mindre underlagt. Kirkeby, Gitz-
Johansen og Kampmann (2005, s. 3-4) påpeger, at eleverne skaber deres egne 
personlige rum i klasserummet, når de har brug for at lukke af for aktiviteten i 
klasserummet. Det kræver en afgrænsning omkring egne aktiviteter i under-
visningen såvel som i legeforløb mellem timerne. Eleverne har som lærerne 
en balance at håndtere, som i elevernes tilfælde er en balance mellem deltagel-
se og tilbagetrækning. Desuden er eleverne i Kirkeby, Gitz-Johansen og 
Kampmanns studie optaget af deres forhandlingsmuligheder. De søger at få 
indflydelse på, hvordan aktiviteten i rummet skal foregå, og hvordan rummet 
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skal bruges. I mit studie forsøger de nye lærere at opsætte afgrænsninger om-
kring deres eget personlige rum i undervisningen gennem deres håndtering af 
balancen mellem nærhed og distance, når de deltager i elevernes forhandlin-
ger om mulighedsrum. Lærerne er på samme vis som eleverne underlagt klas-
serummets fysiske indretning, der muliggør og forhindrer aktiviteter i rum-
met. Dette bliver tydeligt for Anna, når hun oplever, at klasserummet sætter 
begrænsninger for de bevægelsesaktiviteter, hun gerne vil inkludere i under-
visningen. Dog skaber hun mulighed for bevægelsen ved at få eleverne til at 
bevæge sig foran deres stole i stedet. Det kan tolkes som hendes opgør med 
forstolingen, eller fortolkes som lærerens kontrol over elevernes bevægelser 
på en ny måde. Den sidst fortolkning får støtte i, at Annas forsøg på at få ele-
verne til at bevæge sig var initieret af den nye skolereform, og den første får 
støtte af, at Anna selv deltager engageret i bevægelsesaktiviteten og udtrykker 
morskab derved.     
 
Klasserummet bliver et socialt rum gennem værdier og regler i rummet, uden 
dem var det blot et fysisk rum. Når eleverne forlader klasserummet, forlader 
de dette rums regler og værdier. Der kan dog også være regler og normativite-
ter fra andre praksisser, som de nye lærere enten kan genfindes eller ønske 
eller genfundet i klasserummet. Emma ønsker, at eleverne kunne opdrages i 
hjemmet og tage regler fra hjemmet om passende opførsel med sig i klasse-
rummet. At der er regler knyttet til rummet betyder dog ikke, at de altid bliver 
fulgt af eleverne og lærerne, eller at der ikke forhandles om reglerne, hvilket 
jeg herunder i analysen vil undersøge nærmere. At håndtere en klasses sociale 
liv er forbundet med en række udfordringer, som behandles i det følgende. 
Den første erkendelse jeg fik gennem den praksisteoriske opmærksomhed 
drejede sig om dørens rolle i lærerens arbejde. Da jeg første gang oplevede, at 
en anden lærer gik ind i klassen under undervisningen, undrede jeg mig over, 
hvem hun var, og hvad hun skulle. Da det skete gentagne gange, at der kom 
forskellige personer ind ad døren, skærperede det min opmærksom på, hvil-
ken rolle døren kan spille i lærerens håndtering af klassens sociale liv. Det 
blev efterhånden klart, at døren til klasseværelset sjældent var lukket særligt 
længe ad gangen. Den blev åbnet og lukket af klassens elever, elever fra andre 
klasser og andre lærere. Det ledte til min konstruktion af begrebet: Den semi-
lukkede dør.  
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9.2 Blik til forskningen om håndteringen af klas-
sens sociale liv  

Der er omfattende litteratur om at styre klassens sociale liv gennem klassele-
delse i dansk læreruddannelsessammenhæng. Der er i den danske lærerud-
dannelsen kommet større fokus på lærerens håndteringer af regler for socialt 
samarbejde i klassen efter det store review fra Dansk Clearinghouse fra 2008. 
Her pegede Nordenbo et al (2008) på, at lærere med klasseledelseskompeten-
cer kan få undervisningen til at lykkes. Klasseledelse som begreb rummer 
mange facetter. Det kan umiddelbart undre, at ledelsesbegrebet er dukket op i 
forbindelse med lærerens styring af klassens sociale liv. Ifølge Alvesson og 
Spicer (2012) er ledelse blevet løsningen på stort set alle problemer. En rap-
port om ro og klasseledelse af Dorte Marie Søndergaard et al fra 2014 kæder 
klasseledelse sammen med problemet uro. Flere undersøgelser har peget på, 
at uro udgør et læringsmæssigt problem (Søndergaard et al, 2014, s. 5), og le-
delsesbegrebet er kommet ind i klassen for at mindske uroen. Søndergaard et 
al definerer klasseledelse således: ”Ekspertgruppen definerer klasseledelse 
som en samlebetegnelse for de praksisser, lærere og pædagoger anvender til at 
skabe et værdigt og meningsfuldt rum for elevers læring og udvikling. Klasse-
ledelse udgør således en kompleks og målrettende bestræbelse på at ramme-
sætte, organisere, støtte, facilitere og differentiere lærings- og udviklingspro-
cesser for alle elever inden for trygge rammer. Der er tale om en praksis, hvor 
det didaktiske, faglige og sociale er viklet ind i hinanden. Didaktik står således 
ikke alene, idet måden, hvorpå klasselederen relaterer til eleverne og leder ele-
verne til at relatere til hinanden, øver indflydelse på, hvordan faglighed prakti-
seres og dermed på, hvorvidt didaktisering af undervisningen lykkes i forhold 
til intentionerne eller ej” (Søndergaard et al, 2014, s. 26).  
 
Der er her tale om, at lærere skal kunne integrere forskellige elementer i deres 
klasseledelse. Der er ikke tale om enten didaktisk kompetence eller relations-
kompetence eller klasseledelseskompetence. I stedet er de forskellige elemen-
ter sammenvævede. Det er frugtbart at åbne op for, at klasseledelse er kom-
plekst og ikke lader sig gøre alene ved at kontrollere og styre, som manage-
mentbegrebet ligger op til. Alvesson og Spicer skriver ”leadership – 
influencing the thinking, values and emotions of followers rather than, and 
distinct from management, working directly with instructions, structures or 
results as means of influence – is arguably a potentially valuable element in 
making organizations work” (2012, s. 3).  
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Pointen med at trække Alvesson og Spicers definition ind er at komme væk 
fra den hyldest af klasseledelsesbegrebet, der ligger i rapporten fra Sønder-
gaard et al (2014) og Nordenbo et al’s (2008) studier. Ledelse drejer sig nem-
lig ifølge citatet fra Alvesson og Spicer om at skabe følgere, som lederen kan 
påvirke og influere værdimæssigt og følelsesmæssigt. Ledelse kan dermed dre-
je sig om socialisering af de, der skal ledes. Ledelse skal føre de ledte hen til 
bestemte normative forståelser og følelser. Denne forståelse kan også gælde 
et klasseledelsesbegreb. Læreren skal socialisere, civilisere og forme eleverne, 
så de kan deltage som medborgere i samfundet. Olwig (2012, s. 101) udpeger 
de civiliseringsprocesser, som lærerne kan blive ledere for. Det bliver opdra-
gelse til bestemte forståelser af det civile samfund, som lærerne måske ikke er 
enige med. Olwig skriver: ”Kerneelementer i børns civilisering i moderne 
middelklassesamfund er evnen til at kontrollere kropslige funktioner, udvise 
følelsesmæssig selvkontrol og at mestre de sociale konventioner og former 
for adfærd, der identificeres med de øvre klasser (Frykman & Löfgren 
1979/1983)”. I stedet for klasseledelsesbegrebet vil jeg foreslå begrebet hånd-
teringer af klassens sociale liv, for dette begreb indeholder ikke en række 
uhensigtsmæssige konnotationer, som ledelsesbegrebet gør. Desuden åbner 
begrebet op for, at eleverne også spiller en rolle. Det sociale liv i klassen gæl-
der eleverne og lærerens samarbejde og relationerne mellem lærere og elever, 
hvilket mange teorier om klasseledelse, ifølge Sally Anderson og Konstancja 
Ford (2014) overser. Eleverne er talende, kropsligt handlende og deltagende 
og dermed medvirkende til at udfordre eller befordre håndteringen af klas-
sens sociale liv på forskellige måder.  
 
Anderson og Fords anden pointe er, at klasseledelse kan være noget forskel-
ligt. Der findes ingen generel klasseledelseskompetence. For det første skal 
eleverne klasseledes forskelligt alt efter situationen, og for det andet foregår 
undervisning nogle gange uden for klasserummets vægge, hvilket skaber an-
dre betingelser for klasseledelse. Dette kan begrebet om håndtering af klas-
sens sociale liv rumme. Læreren håndterer klassens sociale liv, også når un-
dervisningen er flyttet ud i skolegården, og derfor synes begrebet velegnet til 
at begribe, hvordan læreren skaber rammer for klassens sociale liv, uanset 
hvor klassen fysisk befinder sig. Anderson og Ford påpeger som en tredje po-
inte i deres studie, at det for mange lærere er en forudsætning for klasseledel-
se, at de kender eleverne godt. Derfor introducerer de ’kende-princippet’, 
som jeg introducerede i kapitel 8. Den absolutte fordel ved kende-princippet 
er, at læreren kan undgå at anvende direkte magt. Lærerne i Anderson og 
Fords empiriske studier ønsker ikke at være magtudøvende. Kendskabet til 
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eleverne skal sikre, at læreren ikke behøver at ty til magtanvendelse. Bagsiden 
af kende-princippet betyder, at det også kan give læreren udvidet magt over 
eleven, hvilket Anderson og Ford ikke behandler i deres tekst. Kendskabet 
kan benyttes og udnyttes. Jeg undrer mig desuden over, at Anderson og Ford 
i artiklen skriver at ”Nogle lærere, måske flere mandlige end kvindelige, har 
en iboende ”naturlig autoritet”, som synes at slå igennem uanset deres kend-
skab til eleverne” (Anderson og Ford, 2014, s. 103). Der er flere problemati-
ske udtryk i sætningen. Når de skriver ”måske flere mandlige” angiver de en 
vis distance, men alligevel får de den tvivlsomme pointe frem, at mænd snare-
re end kvinder kan opnå autoritet i lærerarbejdet. Derud over antager de en 
iboende autoritet hos mænd. Denne naturalisering er uheldig. Begrebet ibo-
ende hentyder til, at autoritet ikke tilskrives i praksis, men at autoritet er en 
ejendom for nogle mænd. Det hjælper ikke at sætte naturlig autoritet i anfør-
selstegn, som om det er en konstruktion, når de bruger betegnelsen iboende 
foran. På mange måde går netop denne sætning imod, hvad de ellers har 
skrevet, nemlig at praksis på mange måder foreskriver, hvordan klasseledelse 
kan foregå. De ønsker at forklare, hvorfor nogle kvindelige lærere har svært 
ved at overtage en ny klasse, mens nogle mænd har lettere ved det. I en prak-
sisteoretisk forståelse kan en klasse med en fast elevgruppe forme deres egen 
elevpraksis, som kan være imod eller med læreren. Læreren kommer ind i 
klassen med sin praksis begribelse, og skal først lære elevgruppens forståelse 
at kende, hvilket kan tage tid og gå langsommere for nogle lærere end andre, 
men de to forskere vælger at forklare det med manglende iboende autoritet.   
 
Klasseledelse drejer sig ifølge Elsebeth Jensen (2013) om magt og autoritet. 
Hun stiller spørgsmålet, ”hvordan udøver læreren magt og skaber sin autori-
tet? ” (Jensen, 2013, s. 315). Hendes svar er, at det gør læreren gennem klasse-
ledelse, som indebærer bestræbelser på at reducere uro. Læreren bruger i sin 
bestræbelse på klasseledelse sin magt mere eller mindre hensigtsmæssigt i for-
hold til elevernes læring. Magt kan i klasseledelsesbestræbelser maskeres som 
opdragelse. Det kan skabe mere eller mindre bevidst maskeret magtudøvelse. 
I dilemmaet mellem magtunderdrivelse og magtnødvendighed kan lærerens 
mulighed for handling forstås med begrebet antiautoritær autoritet (Bar-
tholdsson, 2008). Når antiautoritær autoritet praktiseres som klasseledelse så 
er der, ifølge Bartholdsson venlig magt involveret. Begrebet venlig magt er et 
frugtbart begreb til at begribe, hvordan de nye lærere håndterer magtanven-
delse. At magt kan være venlig rummer en tvetydighed, som er et interessant 
perspektiv. Det tvetydige gør, at begrebet kan hjælpe med at belyse, hvornår 
lærere udøver magt, der ikke strider imod deres normativitet om venlighed 
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over for eleverne. Jeg vil vende tilbage til begrebet under min analyse af de 
nye læreres irettesættelser nedenfor. Men nu til den del af analysen, der skal 
fremanalyse begrebet om den semi-lukkede dør.  
 
9.3 Håndtering af den semi-lukkede dør 
 
Det kommende observationsbillede er valgt for at illustrere, hvordan en ny 
lærer håndterer klassens sociale liv. Jeg kunne have valgt andre observations-
billeder, som baggrund for at diskutere håndteringer af klassens sociale liv, 
men i dette observationsbillede spiller materialiteten i form af døren en stor 
og illustrativ rolle i håndteringen. Observationsbilledet af Jonas’ undervisning 
i matematik i 8. klasse er valgt, fordi det viser, hvordan styring eller manglen 
på styring af semi-lukkede dør kan blive et element i den nye lærers håndte-
ring af klassens sociale liv. Observationsbilledet viser flere forskellige gen-
nemgange ind og ud af døren, som kan tolkes med begrebet om den semi-
lukkede dør. 

Observationsbillede, Jonas, matematik i 8. klasse 
På vej til klassen, fortæller Jonas om den stemning, han har villet bygge op i 
klassen. Der skal være stille og roligt, og så er det OK med små pauser ind 
imellem, fortæller han. Jonas fortæller også, at en pige har kopieret fra nettet 
til sin opgave, og at han skal tale med hende om det. Alice er i klassen og går 
ud ad døren, da vi ankommer. Jonas’ medlærer i denne time, lærer Kim, er 
ankommet, og geografilæreren er også i klassen, da vi kommer, men han går 
ud, da Jonas og jeg kommer ind. Før timen går i gang kommer en lærer ind ad 
døren og henter en elev. Døren til klasserummet står åben, og Jonas sætter 
eleverne i gang. Nogle elever går efter aftale med Jonas ind i rummet ved si-
den af. Jonas trækker pigen, der har kopieret hen til sig. Resten af eleverne går 
i gang med at arbejde. Geografilæreren kommer ind i klassen og går hen og 
taler med nogle elever, der arbejder. Han går ud ad døren igen. En dreng sid-
der med benene på bordet. En pige sidder og spiser, og Jonas siger, at hun 
skal pakke det væk. Eleverne rækker hånden op, når de har brug for hjælp, de 
kalder ikke på Jonas. Jonas taler stille og roligt til alle. Han sidder længe hos 
en pige. Flere elever arbejder selv. Lærer Kim kommer hen og taler til mig om 
problemer med tosprogede elever i klassen. Elever prøver at hente hjælp hos 
andre elever. Lærer Kim spørger Jonas om et fagligt emne. Nogle elever kal-
der på lærer Kim. Så taler lærer Kim med Jonas et stykke tid. Jonas taler længe 
med en pige. Og det bliver tid til, eleverne skal begynde at pakke samme. 
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Geografilæreren kommer ind i rummet igen og lægger armen om en elev, slår 
ham blidt med knytnæve på armen et par gange og taler med ham og et par 
andre drenge. Han går ud igen. En elev prikker til Jonas. Eleven der blev hen-
tet tidligere kommer tilbage, og Jonas taler med den lærer, der var kommet 
ind efter eleven. Det ringer. Efter timen vil mange af drengene gerne tale med 
Jonas. På vej til lærerværelset spørger jeg Jonas om, hvorfor geografilæreren 
kom ind i rummet flere gange under undervisningen. Det ved jeg ikke, svarer 
han, men det er skide irriterende, han bygger vel relationer, eleverne kan godt lide 
ham, siger Jonas. 
 
I dette observationsbillede er der flere ind-brydninger i undervisningen gen-
nem døren, som i observationsbilledet er helt åben, men alligevel markerer en 
grænse ind til klassen. Min opmærksomhed på dørens rolle i lærerens håndte-
ringer af klassens sociale liv var empirisk fremkommet. Det var dog Schatzkis 
teoretisering af materialitetens betydning, der skærpede min opmærksomhed 
over for dørens betydning. Dørens materialitet styrede ikke læreren, døren er 
ikke i min forståelse en aktør, som Gherardi mener (2017), men læreren sty-
rede heller ikke altid døren. Døren som materialitet muliggør og betinger 
(Schatzki, 2012) de nye læreres handlinger. Døren blev åbnet og lukket efter 
eller uden forhandling eller tilladelse af elever i klassen, andre elever og andre 
lærere men også af den nye lærer, der underviste. Dørens betydning som 
grænseopretholder syntes i denne lektion upåagtet af de personer, der brugte 
døren. Alligevel satte døren som grænseopretholder betingelser op for den 
nye lærers håndteringer af klassens sociale liv. Døren er en del af klasselokalet 
såvel som af gangen udenfor. Der er en række forskellige regler tilknyttet til 
en dør (Wood & Beck, 1994, s. 20-21), som dog ikke altid bliver overholdt og 
som kan forhandles. Døren kan, når den er lukket, være en grænse over for 
de elever, der ikke er en del af klassens sociale liv. En lærer kan true en elev 
med at komme uden for døren og derved blive sendt ud over grænsen for 
fællesskabet og udelukket fra klassens sociale liv. Når jeg fokuserer på døren 
er det på grund af dens symbolske betydning som grænse til en anden verden 
udenfor. Denne anden verden og de rum, den tilbyder, kan lokke elever 
udenfor. Indenfor i klassen gælder der regler, som ikke gælder udenfor. Den 
indtrængende træder ind i en afgrænset og defineret verden for momentant at 
deltage i den praksis, der er i gang. Når jeg begrebssætter døren som semi-
lukket, når den står åben som hos Jonas skyldes det, at døren er en grænse til 
klasserummet, uanset om den er lukket eller åben. Begrebet semi-lukket bety-
der, at døren som grænsen til det halvoffentlige klasserum sjældent er helt 



 150 

lukket eller helt åben. Selv når den er lukket kan forskellige elever og lærere 
åbne den, så den sjældent helt lukkes men alene semi-lukkes. 
 
I starten af timen kommer en lærer ind ad døren og henter en elev. Jeg får ik-
ke spurgt Jonas om, hvorfor eleven hentes ud af timen. Det er en almindelig 
foreteelse, som jeg observerer nogle gange, at elever hentes ud af undervis-
ningen, også uden at læreren er involveret. Jonas vælger at lade den semi-
lukkede dør være helt åben. Det betyder, at eleverne kan gå ud af klasserum-
met for at arbejde. Det betyder også, at geografilæreren kan komme ind, som 
han ønsker. Geografilæreren kommer ind to gange, mens Jonas underviser og 
taler med eleverne og lægger armen om en af dem. Når jeg efter timen spør-
ger Jonas om, hvorfor han kom ind, udtrykker han en umiddelbar irritation 
over det. Da jeg spørger yderligere ind til situationen senere i interviewet siger 
han om geografilæreren, at ”jeg er meget sådan også, men jeg tror også, at han har 
kopieret mig meget, han kan godt gå ind i min klasse, men han kan ikke gå ind i 
ham der den andens klasse, vi snakkede om og lave sjov på den måde, så der tror 
jeg, vi har noget ping pong, eller vi har nok lært af hinanden, det er nok en del, jeg 
også har taget fra ham, ikke, at jeg så ikke ville gå helt ind i klassen, hvis de sad 
ude på gangen, ville jeg gøre det, jeg ville aldrig gå ind i en klasse”. Det er et mere 
komplekst forhold Jonas har til geografilæreren end han umiddelbart udtryk-
ker i observationsbilledet. På den ene side har de meget til fælles, og samar-
bejdet med geografilæreren er en kilde til læring for Jonas. På den anden side 
afgrænser Jonas sig fra geografilærerens forståelse af, hvad der er normativt i 
orden i forhold til den semi-lukkede dør. Ingen af de forskere jeg har diskute-
ret klasseledelse med i det foregående, har haft blik for materialitetens eller 
den semi-lukkede dørs rolle i klasseledelsen. I mine observationer har det dog 
sat betingelser for lærerens mulighed for overblik og styring af det curriculære 
indhold i timen, at elever og lærere går ud og ind ad den semi-lukkede dør. På 
den anden side har det blødt de stive organiseringer op, som kendetegner 
skolens timeskema. Der er en protest mod grænsesætning i den semi-lukkede 
dør. På trods af at skolen er organiseret med klasser, fag og timer går nogle 
elever og lærere på tværs af organiseringerne. De forhandler eller ignorerer 
dem og opbløder dem derved, så de ikke bliver rigide.  
 
Den semi-lukkede dør udgør en særlig udfordring, når den bliver nonfigura-
tiv. Når undervisningen foregår udenfor kan rammesætningen blive utydelig 
for eleverne. Louise fortæller om en dag, hvor undervisningen var rykket 
uden for klasserummet. Hun siger ”Ja, på motionsdagen havde vi en, der blev sur 
og stak af, jeg skulle løbe efter ham i krattet, der blev jeg også, der blev jeg også så-
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dan lidt, at når vi er ude, der skal jeg kunne stole på jer, at det er mig, der har an-
svaret, så når de når ud over en, hvor de virkeligt har overskredet ens grænser, og 
man egentligt er bekymret for dem”. Når den semi-lukkede dør ikke markerer 
den symbolske grænse for klassens sociale liv, må Louise sætte sin autoritet 
som lærer ind som grænse i stedet. I den episode hun fortæller om bliver den 
grænse overskredet. I klasserummet er den symbolske betydning af den semi-
lukkede dør som grænse mellem ude og inde tydelig for eleverne, hvilket dog 
ikke gør det let og ukompliceret at sørge for overholdelse af reglerne omkring 
døren for de nye lærere.  
 
Der var for flere af de lærerstuderende en ambivalent følelse forbundet med 
håndteringen af den semi-lukkede dør. Anna udtrykker i interviewet usikker-
hed i forhold til intentionaliteten hos eleverne i deres omgang med den semi-
lukkede dør. Hun italesætter i interviewet, hvorledes den semi-lukkede dør 
kan give muligheder for grænseoverskridelse for nogle elever. Anna siger ”og 
så var jeg ikke klar over, at der var indført en ny regel, at man i en dobbeltlektion 
ikke må gå på toilettet, for det åbenbart er blevet misbrugt dernede, og jeg har det 
rigtigt svært ved det der toilet, for jeg tænker, at jeg skal heller ikke have, at der 
sker noget, altså et problem vel, men hvor jeg også gav nogle, altså gav én lov til at 
gå på toilettet, hvor det også endte med, at han var væk i et kvarter, ikke, ja og så 
lærte jeg lidt af det, men lige det med toilettet er svært ikke, fordi skal det her men-
neske virkeligt på toilettet, eller skal det ikke”. Nogle elever forlader rummet 
for at gå på toilettet og bliver (for) længe væk, og hun er ambivalent i sin 
holdning til at nægte dem udgang, for hvornår skal en elev virkeligt på toilet-
tet? 
 
At der er forhandlinger om reglerne tilknyttet den semi-lukkede dør illustrerer 
følgende lille bid af en observation hos Alice. I observationen underviser Ali-
ce i et lokale med to døre. Den ene er døren ind til kasserummet og den an-
den er en låst dør ind til et lille lokale ved siden af. På et tidspunkt i timen lå-
ser Alice døren ind til ekstra lokalet op, og to elever går derind. Eleverne siger 
til Alice, at hun skal lukke døren, men det vil hun ikke. Det ender med et 
kompromis, hvor døren sættes på klem. Læreren kan låse døren og overtage 
kontrollen over den, men når den først er åbnet er dens lukkethed til for-
handling. I løbet af den samme time findes et andet eksempel på elever, der 
omgås den semi-lukkede dør på deres egne betingelser.  
 



 152 

Observationsbillede, Alice, tysk i 8. klasse 
Alice låser døren til lokalet ved siden af op, og to drenge går derind. Alice 
bliver i klasserummet, døren står åben til ekstra rummet. Eleverne i ekstra 
lokalet siger til Alice: luk døren. Hun sætter den på klem og siger: vi laver et 
kompromis, den bliver på klem. En dreng går ud ad døren til klassen, han 
kommer ind igen efter et minut, han har hentet en bog. Dreng 1 går ud, dø-
ren står åben, den bliver lukket udefra, dreng 2 er allerede gået, og dreng 3 
går også ud. De tre kommer ind igen. De tre drenge går meget ud og ind af 
lokalet. Døren står åben imens. Nu går de tre drenge ud for at arbejde, siger 
de. De går flere gange ud og ind, og dreng 1 råber til dreng 3, din fucking lu-
der, da de kommer ind sidst i timen.  
 
Den semi-lukkede dør anvendes og kontrolleres her af tre drenge. De går ud 
og ind og lukker og åbner døren, mens Alice hjælper de andre elever med 
gruppearbejdet. De henvender sig undervejs til Alice, når de siger, at de går 
ud for at arbejde. Jeg blev opmærksom på de tre drenge, fordi jeg undrede 
mig over deres tilgang til den semi-lukkede dør. De brugte den til at styrke 
deres fællesskab, og i løbet af timen overtog de styringen af den semi-lukkede 
dør fra læreren. De gik ind og ud og råbte, som det passede dem. Da jeg 
spurgte ind til hændelsen i interviewet fortæller Alice, at hun har valgt at igno-
rere de ind-og-ud-gående drenge, fordi de afleverer de opgaver, de skal. Der 
ligger således en velovervejet beslutning bag overladelsen af styringen af den 
semi-lukkede dør til de tre elever. Spørgsmålet er dog, hvad det betyder for 
resten af eleverne i klassen og den nye lærer selv, når hun overlader styringen 
af den semi-lukkede dør til eleverne. Spørgsmålet er ligeledes, om de pædago-
giske overvejelser bag de beslutninger Alice foretager bliver synlige for alle 
elever. I samme time styrer Alice grænsesætningen for den anden semi-
lukkede dør i lokalet. Her lykkes det at opretholde grænsesætningen, selv om 
eleverne har en mulighed for at forhandle. Der er forskel på, hvilken elever, 
der er tale om, når reglerne om døren tolkes. Det kan tolkes som omsorg og 
opmærksomhed over for de enkelte elever og en vekslen mellem forskellige 
tilgange til forskellige elever. Det kan på den anden side også tolkes som 
usynlig pædagogik, hvor reglerne er uklare for eleverne. Den sidste tolkning 
bakkes op af, at Alice i sin 9. klasse er blevet bedt om at overtage styringen af 
den semi-lukkede dør for at sætte grænser op for deltagelsen i det sociale live i 
klassen, når der er uro. Eleverne har bedt Alice smide uromagere uden for 
den semi-lukkede dør. Alice siger dog, at det er gammeldags at smide elever 
uden for døren, selv om eleverne selv ønsker det. Grænsesætning ved ud-
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smidning uden for døren er ikke en metode, Alice umiddelbart tilslutter sig, 
selv om eleverne foreslår den. Eleverne opfordrer Alice til at bruge sin magt 
til at håndtere uro på en for Alice uvenlig måde og sætte grænser. Eleverne i 
Alices fortælling ønsker ikke usynlig pædagogik, og at Alice undlader at reage-
re på, hvad der opleves som forstyrrende uro. En manglende eller usynlig 
håndtering af den semi-lukkede dør synes at kunne medføre grænseoverskri-
delse fra andre lærere og usynlig pædagogik over for elever.  
 
9.4 Håndtering af vekslen mellem tilgange til 
eleverne 
 
Det følgende observationsbillede er valgt for at illustrere, hvordan en ny lærer 
håndterer multiple ekstra-curriculære aktiviteter. Observationsbilledet er sær-
ligt godt til at illustrere, hvordan en lærer skifter mellem tilgange til eleverne. 
Observationsbilledet stammer fra mine rå feltnoter. Det er derfor tæt på den 
oplevelse, jeg havde. I bearbejdningen af dem har jeg gjort de rå noter læse-
venlige men bibeholdt det indtryk, jeg fik under observationen. Jeg har holdt 
det i korte sætninger for at videregive, hvor hektisk det oplevedes for mig i 
situationen. Jeg oplevede en klasse, hvor der var multiple aktiviteter i gang på 
samme tid, som den nye lærer skulle forholde sig til. Når jeg i dette kapitel 
søger at besvare forskningsspørgsmålet, om hvordan de nye lærere håndterer 
lærerarbejdets kompleksitet kompetent, kan analysen af dette observationsbil-
lede bidrage til besvarelsen af, hvilke kompetencer, de nye lærere udviser, når 
de veksler mellem forskellige tilgange til eleverne. Til sidst vil jeg på baggrund 
af observationsbilledet introducere næste tema, som også er på spil i denne 
observation, nemlig håndtering af uro og irettesættelse.  

Observationsbillede, Louise, matematik i 3. klasse 
Vi går ind i klasserummet. Louise går hen til katederet og jeg går ned bagest i 
klasserummet. Louise begynder med at give eleverne nogle rettede opgaver 
tilbage. Derefter tager Louise matematiske problemer i opgaven op på tav-
len. Hun relaterer matematikken til tøj køb. ”Vi skal lave 2 sider i matema-
tikbogen”, siger hun. Hun forklarer, hvad eleverne skal i timens løb. Louise 
gennemgår vinkler, så eleverne kan lave opgaverne. Hun siger, ”alle er herinde 
i dag”. Hun kopierer til alle de, der har glemt bogen. Eleverne begynder at 
arbejde. Pigerne arbejder. 4 drenge får en taske fri fra en stol, de andre dren-
ge arbejder. Louise siger, ”så er der arbejdsro herinde”. En dreng har fået bjør-
neklosaft på armen i frikvarteret og viser det til Louise. Louise spørger mig, 
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”hvad man gør med bjørneklo på armen”, og jeg foreslår sundhedsplejerske. 
Louise følger drengen over på kontoret. Eleverne arbejder stille i klassen 
imens. Louise kommer nu og skælder ud på eleven Allan, der går rundt i 
klassen. Allan går tilbage på sin plads. Louise siger til mig, ”han har brug for 
opmærksomhed, og det må han godt få, det er bedre end at spille klovn”. Der står 
nu 6 drenge, som står omkring Louises bord forrest i lokalet. Louise får de 
seks drenge til at sætte sig ned rundt om bordet. Louise smiler til en ny pige 
og taler med hende. En dreng viser hende sit hæfte. Louise nikker, og dren-
gen smiler. En dreng smiler til mig, og jeg noterer en smiley. En pige bliver 
dårlig. Louise tager armen omkring hende. Pigen græder, fordi hun er dårlig. 
”En pige driller mig med”, siger hun, ”at jeg er en dum pige, fordi jeg kan ikke 
løbe”. Louise flytter på nogle billeder i lokalet, og en dreng hjælper hende. 
Louise er tilbage ved sit bord, hvor der sidder elever og arbejder. Hun siger, 
”det her bord, det er sidste gang, ellers ryger I ned på plads”. Eleverne hjælper 
hinanden. En elev siger, ”jeg har glemt, hvad 8x8 er, nej, 8x8, mor er du der”, 
siger han til Louise. En dreng regner og ganger med fingrene. Eleverne kal-
der det at spille matematik spil. Alle arbejder. Opgaverne kræver en del af 
flere. Louise hjælper en dreng ved sit bord og lægger hånden på ham. Han 
græder. Louise spørger, ”er du ked af det, fordi det er svært”, hun siger, ”vi må 
se at få lært dig den tabel”, hun viser ham hæftes bagside, hvor tabellen er. 
Louise viser og angiver en strategi, noterer jeg. Drengen løser opgaven. Lou-
ise siger, ”wauw, det var da godt” og lægger armen om ham. Louise siger, 
”stop det, stop lige nu” til de andre drenge ved katederet. En dreng arbejder 
ikke, en anden dreng er ked af det, gemmer hovedet. Louise taler blidt til 
ham. Louise fortæller mig, at til forældremødet lyder det, at der er meget støj, 
men Louise synes, der er ro, der må godt være læringsstøj. Hun siger til mig, 
”fx i 1. klasse sagde jeg vær stille til en dreng, som svarede, jamen jeg hjælper Ma-
ja, så svarede jeg, så hvisk”. Klokken er nu 11.45. Der pakkes sammen. Louise 
siger, ”så hedder det spise og madro”. Hun sidder stille og spiser ved sit bord. 
Der trækkes lod om at hente mælken. En dreng lægger armen om Louise. En 
lærer kommer ind i rummet, han får knus af flere drenge, mens han giver en 
besked. Louise spørger ham, ”Mikkel har du mere”, hun siger, ”pak sammen 
og hold fri”. Det ringer. Louise spørger en dreng hvordan han vil holde fød-
selsdag. Louises kusine kigger ind i lokalet.  
 
I min fortolkning af denne time i 3. klasse vil jeg præsentere, hvordan Louise 
håndterer de ekstra-curriculære aktiviteter, hun gennem timen skal forholde 
sig til. Først vil jeg se nærmere på de enkelte ekstra-curriculære aktiviteter, og 
derefter diskutere, hvilke kompetencer Louise udviser i sin håndtering. Men 
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først en nærmere beskrivelse af situationen. Tre elever bliver kede af det i lø-
bet af timen og viser deres følelser ved at græde eller ved at gemme hovedet. 
At lærerens følelser er en del af lærerarbejdet diskuterer jeg i næste afsnit. Her 
gælder det håndteringen af elevernes følelser. Hun vælger at dispensere fra 
det curriculært faglige stof for at lægge armen rundt om den grædende pige og 
bagefter om drengen. Louise bruger sin krop aktivt i sin tilgang til eleverne. 
Louise er til stede i rummet som krop, og handler gennem kroppen, når hun 
håndterer elevernes følelser. Klasseledelsesteorierne som jeg har diskuteret 
med ovenfor inkluderer ikke overvejelser over lærerens kropslige muligheder 
og begrænsninger i klasseledelse. At elevernes handlende kroppe skal ledes og 
styres gør Olwig (2012) og Anderson og Ford (2014) opmærksom på, mens 
brug af lærernes kroppe i klasseledelsen ikke teoretiseres her. Lærerne delta-
ger både kropsligt og mentalt i praksisser (Schatzki 2002), og det kropslige 
udtryk har betydning for Louise i hendes håndtering af elevernes følelser. 
Hun bruger sit kropslige udtryk i sin bestræbelse på at bistå drengens læring.  
 
Louise kommenterer i interviewet efter timen spontant episoden med den 
grædende dreng, der havde svært ved matematik i interviewet. Hun siger 
”man kan også tage eksemplet i dag, hvor jeg har en 3. klasser, der sidder og græ-
der, der synes jeg, der prøver jeg at få formidlet, at vi både fortsætter det faglige og 
stiller nogle krav, men også tager hensyn til, at han havde det svært og var udfor-
dret, og man kan sige, når den balancegang fungerer, og man finder balancen mel-
lem det, at han ikke skal blive ved med at være ked af det, men få ham ud af hans 
situation på en god måde, og så man kan blive ved at give ham noget fagligt også, at 
der synes jeg, at man lykkes”. Louise omtaler her sine bestræbelser på at balan-
cere mellem det fagligt curriculære og det relationelle forhold. Hvor nogle af 
de andre nye lærere oplever det som en enten-eller problematik, søger Louise 
her at fastholde en balance, så hun på samme tid håndterer det relationelle 
forhold til eleven og den curriculære aktivitet. At det lykkedes for Louise ses i 
observationsbilledet. Drengen løser opgaven, og Louise roser ham. Louise 
kan her skabe sammenhæng mellem det ekstra-curriculære og det curriculære 
i sin bestræbelse på at håndtere drengens problemer. Andre lærere kunne ha-
ve handlet i forhold til enten det relationelle eller have insisteret på det curri-
culære. Louise formår at kombinere og bruge sin krop til at signalere nærhed 
over for drengen. Herved kan det tolkes at, hun handler kompetent på en 
kompliceret udfordring i situationen. 
 
Derudover formår hun gennem timen som helhed at veksle mellem tilgange-
ne til eleverne. Louise veksler mellem irettesættelse og anerkendelse. Louise 



 156 

benytter sig af, hvad jeg i kapitel 8 har kaldt den instruerende tilgang. I en 
praksisteoretisk tolkning synes hendes praksis begribelse af situationen at væ-
re, at elevernes praksisdeltagelse kræver en instruerende håndtering i en veks-
lingsproces med en omsorgsetisk tilgang. Hun smiler omsorgsetisk til den nye 
pige, nikker når en dreng viser sit hæfte og taler blidt til en anden dreng, der 
er ked af det, mens hun taler instruerende til drengen Allan og drengene ved 
sit bord. Hun veksler mellem tilgangene løbende. Drengen Allan har brug for 
en særlig opmærksomhed, mens den grædende dreng har brug for en anden 
type opmærksomhed. Louise tilpasser sin opmærksomhed efter, hvad hun 
tolker som elevernes behov. Hun veksler endog meget hurtigt mellem tilgan-
gene. Louise siger, ”wauw, det var da godt” og lægger armen om ham. Louise 
siger også, ”stop det, stop lige nu” til de andre drenge ved katederet. ”Hun læg-
ger armen om drengen” og siger samtidigt, ”stop lige det der”. Ikke alene skal 
Louise kunne veksle løbende gennem timen mellem forskellige tilgange til 
eleverne, alt efter deres behov, som Louise forstår dem, men hun formår også 
at veksle hurtigt. Dette observationsbillede kan tolkes som, at relationskom-
petence er relationel og kontekstuel, forstået på den måde, at det kommer an 
på situationen, Louise befinder sig i, hvordan hun kan blive relationskompe-
tent.  
 
Louise er relationskompent sensitiv over for de enkelte elevers særlige behov. 
Hun udviser en foranderlig og fleksibel relationskompetence i løbet af timen. 
Louise er ikke statisk relationskompetent. Louise veksler i denne time mellem 
irettesættelse og trøst, og hun formår at være troværdig i begge del. Det tolker 
jeg på baggrund af, at en dreng kom til at kalde hende ”mor ”. Måske veksler 
hans mor som Louise mellem irettesættelse og omsorg. Han virker til at have 
en tryghedsrelation til Louise, når han komme til at kalde hende mor. Det stil-
ler store krav til Louise at kunne veksle og håndtere så mange forskellige til-
gange til elever i løbet af samme time. Hun skal involvere sig i den drillede 
piges følelser og den grædende drengs følelser. Hun skal kunne relatere til fle-
re børn, der har det skidt i denne time, og balancere nærhed og distance. Hun 
skal balancere det curriculære og det relationelle, men hun skal også i denne 
time håndtere grænsesætning. Hun vil gerne have ro i timen og irettesætter 
gennem instruktion de elever, der ikke kan indordne sig. Louise ønsker ar-
bejdsro. Hun synes at tilslutte sig en opfattelse af, at elever lærer bedre i ro. 
Hun ønsker arbejdsro, madro og forstoling. Da eleven Allan går rundt irette-
sætter hun ham og henviser ham til sin plads. Eleverne skal ned og sidde, når 
de kommer til katederet for at arbejde. Mens Allans og de andre elevers be-
vægelser og kropslige udtryk skal tæmmes, går Louise som læreren frit rundt i 
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lokalet og udenfor, når hun synes. Det er heller ikke alle elevernes kropslige 
udtryk, der kan kontrolleres af Louise, såsom gråd. Men hun skal kunne 
håndtere dem, for de opstår i løbet af undervisningen.  
 
Louise henvender sig flere gange til mig i løbet af timen. Hun søger at legiti-
mere sine handlinger, når hun henvender sig til mig efter at have irettesat og 
forklarer, at eleven Allan ønsker opmærksomhed. Egentligt skabte det et etisk 
problem for mig, når de nye lærere talte om eleverne til mig i timen. Det op-
levede jeg et par gange under observationerne. Jeg var i tvivl om budskabet 
var til mig eller indirekte tale til den pågældende elev, hvilket gjorde det etisk 
problematisk for mig at deltage i. Jeg svarede derfor ikke, men smilte. Jeg sva-
rede ellers på spørgsmål i løbet af undervisningen, hvis jeg blev spurgt. Jeg 
havde faktisk et bud på, hvad Louise skulle gøre med eleven med bjørneklo 
på armen, og tog positioneringen som sundhedskyndig på mig og henviste 
hende til sundhedsplejersken. Da hun sidst i timen henvendte sig med en 
oversigt over forskellige former for uro, og hvilken en hun tilslutter sig, lytte-
de jeg opmærksomt. Szulevicz (2016) peger på, at nogle lærere ikke skelner 
mellem forskellige former for uro, men det gør Louise i denne observation. 
Det er bemærkelsesværdigt, at der er en diskrepans mellem det Louise siger 
om 3. klassens sociale liv, og den måde hun handler på. Hun siger på den ene 
side, at der er ro, og at larmen er læringsstøj, og på den anden side forsøger 
hun gennem hele timen at opnå ro. Hun søger arbejdsro og madro i en klasse, 
hun omtaler som rolig. Det kan være et udtryk for, at der er mere ro end i an-
dre klasser, så udtalelsen er en sammenligning med en anden klasse. Eller det 
kan være et endnu uopfyldt ideal, hun italesætter. Jeg tolker dog udtalelsen 
som en positioneringsbestræbelse over for mig som positioneres som lærer-
uddannelsens repræsentant. I udtalelsen fremstår Louise som en lærer med 
overskud og overblik i modsætning til den praksis, hun deltager i, som er van-
skelig at overskue og opretholde ro i.  
 
Uro og håndteringen af uro optager alle syv nye lærere. Malte opfordrede un-
der mine besøg gentagne gange sine elever til at være mindre urolige, når nu 
jeg var på besøg. Jeg fik indtryk af, at det ikke var flatterende for ham, at klas-
sen var urolig, snarere pinligt. Jeg oplevede uroen som veloplagt og engageret 
uro, mens det for Malte blev opfattet som undervisningsforstyrrende uro. Det 
næste tema bliver derfor uro, irettesættelse og grænsesætning, som jeg vil un-
dersøge fra forskellige vinkler.  
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9.4 Håndtering af irettesættelse  

I dette afsnit vil jeg undersøge, hvordan de nye lærere håndterer irettesættel-
ser over for uro i undervisningen. Der viste sig som et mønster på tværs af 
observationer, at de nye lærere gentagne gange irettesatte eleverne. Alle de syv 
lærere irettesatte elever i løbet af den tid, jeg observerede dem. Men de gjorde 
det forskelligt. Det betyder, at emnet håndtering af irettesættelse er empirisk 
fremkommet. Der var så mange eksempler på irettesættelser i mine feltnoter, 
at det blev umuligt at udlade at undersøge. Jeg besluttede derfor at undersøge, 
hvordan fænomenet irettesættelse kunne forstås og håndteres. Jeg vendte der-
for kort tilbage til Winther Sørensen og Philips begreber om nodalpunkter og 
ækvivalenskæder for at undersøge, hvad der skrives i aftaleteksten til skolere-
formen (2013) om håndteringer af irettesættelse i klasserummet. Jeg fandt ik-
ke udtalelser om, hvordan lærere skal irettesætte. I stedet behandles den hyp-
pigste årsag til de nye læreres irettesættelse, uro. Der står i aftaleteksten, at 
både lærere, pædagoger og skoleledelse skal arbejde med elevernes trivsel ved 
at skabe et godt undervisningsmiljø. Undervisningsmiljø bliver i min fortolk-
ning nodalpunktet, der gives normativitet ved en ækvivalenskæde. I aftaletek-
sten knyttes nodalpunktet undervisningsmiljø sammen med en ækvivalens-
række af følgende begreber – faglige færdigheder – læring – motivation – ro – 
trivsel. Trivsel knyttes sammen sammen med ro og med faglighed, som står 
stærkt markeret i aftaleteksten, som jeg tidligere har vist. Der står (s. 17) 
”Skolelederne, lærerne og pædagogerne skal derfor klædes bedre på til at ar-
bejde med undervisningsmiljø og trivsel, så det kan mindske den undervis-
ningsforstyrrende uro og understøtte elevernes sociale og faglige udvikling”. 
Trivsel knyttes her sammen med ro og ses som middel til læring for eleverne, 
mens trivsel andre steder i teksten skrives ind som et mål i sig selv. At trivsel 
forstås som middel til at aflyse uro ses også af, at det skal have sin egen må-
ling. Aftaleteksten til skolereformen skriver (2013, s. 18) ”Kommuner og sko-
ler skal følge udviklingen i undervisningsforstyrrende uro, fx via den nye triv-
selsmåling ”. Opmærksomheden på at uro kunne forstyrre elevernes faglige 
læring blev tydeligere efter flere undersøgelser. Blandt andet kom en undersø-
gelse fra OECD i 2001 frem til, at danske elever er langt mere urolige end 
elever i mange andre lande, og en PISA undersøgelse viste, at 33% af eleverne 
klagede over larm og støj i timerne (Szulevicz, 2016, s. 43).  
 
Fænomenet uro i klassen har dog ikke haft meget forskningsmæssig opmærk-
somhed, selv om det har lærernes og politikerne opmærksomhed (Szulevicz, 
2016, s. 21). Det kan, ifølge Szulevicz skyldes, at det er vanskeligt at skelne 
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mellem veloplagt og engageret uro og undervisningsforstyrrende uro. Det er 
et fænomen, der er vanskeligt at definere præcist. Ifølge Szulevicz er uroen i 
skolen blevet lærerens pædagogiske problem, og det er årsagen til, at der er 
kommet øget fokus og opmærksomhed på læreren som klasseleder de senere 
år. En pointe som Søndergaard et al (2014) også gør opmærksom på. Det er 
lærerne, der skal sørge for et roligt undervisningsmiljø. Uro er en udfordring 
for de nye lærere, men de har forskellige tilgange til at sætte grænser for hvor 
meget uro, de vil tillade i klasserummet. Ind imellem mener de sig tvungne til 
at irettesætte eller skælde ud for at skabe orden. Når situationen tvinger dem 
til at skælde ud, kan de vælge forskellige tilgange, som jeg nedenfor vil gøre 
rede for. Emnet skæld ud er kontroversielt og tabuiseret på læreruddannelsen 
men også i skolen. Da jeg i efteråret 2016 var til et møde med en gruppe sko-
ledere om deres involvering i den SBL, opfordrede en skoleleder til at bruge 
begrebet ’skolens disciplinærkrise’ i stedet for begrebet skæld ud, da jeg an-
vendte begrebet. Problemet med det abstrakte begreb skolens disciplinærkrise 
er, at det ikke dækker lærerens personlige forhold til de enkelte elever i en 
kontekstuel praksis. Når jeg anvender begrebet skæld ud, er det fordi, jeg op-
levede forskellige typer af irettesættelse, der havde karakter af skæld ud i mine 
observationer. Jeg forstår skæld ud som bebrejdende og anklagende tale som 
ofte er fremsat med høj og vred stemme. Irettesættelse er ikke nødvendigvis 
anklagende men i højere grad henvisende, og den sker oftere i en mere venlig 
tone. Derfor skelner jeg mellem de to typer af håndtering af uro i klassen, og 
begrebssætter den anklagende og bebrejdende tilgang i en vred tone som 
skæld ud. I stedet for normativt at afskrive skæld ud som mulig tilgang til ele-
verne, indtager jeg en anden position. I opgør med min egen normative af-
standtagen fra skæld ud, anlægger jeg en undersøgende tilgang til skæld ud. I 
stedet for at omskrive det abstrakt til en diciplinkrise, ønsker jeg at undersøge, 
hvilken rolle skæld ud spiller i de nye læreres konkrete aktiviteter. Jeg under-
søger, hvordan de nye lærere håndterer skæld ud, hvordan de skælder ud og 
skaber grænser, for det kan gøres på mange måder. Det er et forsøg på at 
bryde et tabuiseret og uudsagt emne og nuancere, hvad skæld ud er og kan 
være. Hvis der skal ændres på, at de nye lærere skælder ud, må skæld ud un-
dersøges i stedet for blot at afvises. Skæld ud har sin egen opløsning som mål, 
og som sådan kan den måske være passende i nogle situationer. Måske er det i 
en kompleks og mangetydige undervisningspraksis nødvendigt at kunne 
grænsesætte gennem skæld ud i nogle situationer. Det er dog en problematisk 
position at indtage, for der er meget modstand mod skæld ud i læreruddan-
nelsen og i forskningen (Klinge, 2016) Der er tillige flere aspekter, der skal 
medtænkes, når skæld ud er til diskussion. For det første kan der være mange 
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grunde til elevernes manglende overholdelse af regler, som bliver ignoreret af 
læreren i en aktiv tilgang til skæld ud. Der kan være forskellige grunde til, at 
nogle elever kan have vanskeligt ved at indordne sig efter reglerne i klasse-
rummet. Der kan være elever, der afprøver lærerens grænser. Skæld ud tilgan-
ge er ikke sensitive over for elevernes følelser, mål og erfaringer. For det an-
det kan skæld ud have utilsigtede virkninger. Der kan ved skæld ud være tale 
om krænkende strategier, som i klasserummets halvoffentlige rum har til for-
mål at håne, true, gøre til syndebuk, tage hårdt i armen eller skælde meget ud. 
Jensen mener (2013, s. 321), at skæld ud indebærer vrede og nedgørelse, yd-
mygelse, generalisering og en entydig negativ definition af den anden person. 
Gilliam (2014) peger på, hvordan de lærere, hun observerede, positionerer sig 
som lighedstænkende men alligevel skælder mere ud på nogle elever end på 
andre. Lærerne i Gilliams studie tyede hurtigere til skæld ud over for nogle 
bestemte elever, hvilket de ikke var bevidste om. Klinge (2016) peger på, 
hvordan det belaster hele klassens sociale liv, at en lærer skælder ud. Skæld ud 
rammer ikke kun den elev, der skældes ud, for de andre elever påvirkes følel-
sesmæssigt, men skæld ud rammer også den elev, der skældes ud på negativ 
vis. Skæld ud har ofte socialisering til regler i praksissen til formål, og det kan 
medføre civiliserings-bestræbelser (Olwig, 2012) til en normativitet, lærerne 
måske ikke bevidst ville tilslutte sig. Det kan dog afspore en dybere forståelse 
og undersøgelse af fænomenet skæld ud, når det defineres så omfattende ne-
gativt. Det er derfor vigtigt at belyse, hvad skæld ud betyder for de nye lærere, 
hvad det kan være, og hvordan det kan gøres, i stedet for alene at dæmonisere 
skæld ud.  
 
Hvis lærerne ikke må grænsesætte gennem skæld ud, mens der på samme tid 
findes et politisk krav om ro i klassen, så kan det virke modsætningsfyldt for 
de nye lærere. Uden en bevidst tilgang til egen håndtering af skæld ud eller 
irettesættelse, vil lærerarbejdet for nogle af de nye læreres vedkommende ud-
trætte og stresse. Som illustration af dette angiver Emma, at hvis hun holder 
op i skolen, så skyldes det, at hun bliver træt af at skulle skælde ud. Hun siger 
i interviewet det første år: ”noget af det, der virkeligt nogle gange kan gøre mig 
virkeligt træt, det er jo det der med, at nogle gange, uopdragne børn og unge og nogle 
gange, hvor man også tænke forældrene også, der bare står der og trækker på skuld-
rene, og man tænker, hvor mange kampe skal man tage, ja”. Det er ikke sådan, at 
hun synes alle eleverne bare skal sidde pænt stille, for som hun siger, ” jeg kan 
godt lide de der, lidt udfordrende også, det gør jo ikke noget, at der er nogle, der er 
skæve, det er bare det at komme ind i en klasse, og der er 12 skæve ud af 20 eller 
sådan et eller andet, for de får hinanden med og med hele tiden, for hvis det er nogle, 



 

 161 
 

der sidder totalt pænt og totalt pligtopfyldende, så kan det også godt være lidt, men, 
men jeg synes bare lidt, at der måske er noget, der kendetegner en generation, hvor 
det bare er skolens opgave at undervise og opdrage, og tage vare på og passe på og 
det ene og det andet, hvor jeg bare tænker, jamen hvor meget skal vi det her, og hvor 
er forældrenes rolle henne, for hvis det er sådan, så kan jeg godt være i tvivl om det 
er det, jeg har lyst til.” For Emma er årsagen til uroen forældrene. Hvis de 
havde påtaget sig deres opdragelsesrolle, ville det dæmpe uroen i klassen. Men 
nu skal Emma i stedet varetage, hvad hun klassificerer som forældrenes rolle. 
Emma tilskriver uro i klassen som et attribut til en hel generation. Hun be-
dømmer det som et større fænomen end klassens isolerede problem, at der er 
uro, men også som klassens problem. Emmas arbejdsglæde og trivsel på ar-
bejdet er truet af, at hun skal sætte grænser og skælde ud. Emma og resten af 
de nye lærere ønsker ikke at skælde ud, men de praksisser, de deltager i kan 
præsentere dem for udfordringer, som kan være vanskelige at håndtere. 
 
De nye lærere har forskellige håndteringer af skæld ud. De har deres personli-
ge måder at opnå arbejdsro i klasserummet på, som jeg i det følgende har søgt 
at klassificere som forskellige håndteringer af skæld ud. Når jeg opdeler hånd-
teringerne af skæld ud, er det for at kunne karakterisere dem nærmere. Det er 
min konstruktion, at det drejer sig om forskellige håndteringer. For de nye 
lærere drejer det sig om at opnå ro i klassen og benytte sig af måder at opnå 
det på. Fordelen ved at udpege de forskellige skæld ud håndteringer er, at der 
kommer fokus på, at der faktisk skældes ud i skolen, og at det faktisk sker på 
mange måder. Jeg har opkaldt de forskellige håndteringer efter et vigtigt og 
karakteristisk element i tilgangen. Alle de nye lærere møder uro i klasserum-
met, og alle skal de forholde sig til det, og de vælger en tilgang, der passer til 
deres opfattelse af dem selv som lærere. I det følgende afsnit præsenterer jeg 
de forskellige håndteringer af skæld ud, som jeg har observeret. Jeg oplevede 
en del uro og især mange forstyrrelser i flere af de timer, jeg observerede. Den 
semi-lukkede dør bød på uro og forstyrrelser i undervisningen. Det forstyrre-
de de curriculære aktiviteter og skabte uro, når lærere og elever kom og gik ud 
og ind ad døren i løbet af timen. Jeg har også oplevet flere elever i klasse-
rummet, der havde svært ved at deltage i undervisningens praksis på fore-
skreven vis. Hvad kan det skyldes har jeg ikke undersøgt, for jeg har ikke haft 
fokus på elevens deltagelse, men på lærerens deltagelse i forskellige undervis-
ningspraksisser præget af forstyrrelser og forskellige typer af uro. Flere af de 
nye lærere har anvendt flere af tilgangene. Der findes sandsynligvis andre til-
gange, som jeg ikke har observeret og derfor ikke kan analysere. Herunder er 
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de tilgange til skæld ud, jeg har kunnet analysere frem af det empiriske materi-
ale.  

Den modvillige håndtering 
Denne håndtering er præget af modstand og modvilje mod at skælde ud. 
Denne lille observationsbid fra en time i 6. klasse hos Anna illustrerer, hvor-
dan den modvillige håndtering kom til udtryk i hendes undervisning. 

Observationsbillede, Anna, tysk i 6. klasse 
Eleven Ulf går over til vinduet. Anna siger, Ulf. Han svarer, jeg har lavet mine 
spørgsmål. Anna siger, må jeg se. De går sammen over til hans plads. Ulf læg-
ger sin arm om halsen på Anna, mens de går. To minutter senere går Ulf væk 
fra sin plads igen. Anna siger Ulf. Ulf sidder igen på sin plads og er meget 
urolig, han vipper på stolen. Nu skal eleverne selv udarbejde spørgsmål på 
tysk. Ved gennemgangen roser Anna meget. Derefter siger Anna, nu gider 
man ikke sidde på sin numse, det forstår jeg godt. 
 
Anna irettesætter mindst muligt ved at gå over til elevens plads og ved at 
nævne elevens navn. Eleven synes ikke at føle sig nedgjort af dette, for han 
lægger armen om Anna. Hun irettesætter ikke hans uro på stolen men er op-
mærksom på den og imødekommer hans behov for bevægelse, og siger hun 
forstår, at det er svært at blive ved at sidde ned. Den modvillige håndtering 
kan have omsorgsetiske begrundelser. Det er et begreb jeg har fra Klinge 
(2016), som inkluderer det i sin definition af relationskompetence. Anna 
handler med omsorgsetik over for Ulf i situationen og imødekommer hans 
behov for uro og manglende forstoling, når hun kan, og det passer ind i un-
dervisningen. Anna vælger en knapt synlig tilgang til irettesættelse. Det behø-
ver for hende ikke at tiltrække hele klassens opmærksomhed, at en elev skal 
irettesættes. Anna ville egentligt hellere gå stille hen og snakke med den uroli-
ge elev efter timen end smide eleven ud af klasserummet synligt for alle. Anna 
siger i interview 1 om det at skælde ud, ”jeg bryder mig ikke om, at jeg har behov 
for det, men jeg bliver nødt til det en gang imellem”. Denne udtalelse kunne de 
andre også være kommet med, for egentligt ville de alle helst undgå at skælde 
ud. Anna siger ”jeg synes, jeg er ikke en lærer, det må jeg erkende, jeg er ikke en 
lærer, der bryder mig om at skælde ud, og det ved eleverne sådan set i mine to klas-
ser, jeg har på nuværende tidspunkt godt, jeg ønsker ikke, det kan godt være, jeg 
bliver stillet i nogle yderligere situationer, hvis jeg kommer dertil, at jeg skal til at 
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skælde ud, det er bare rigtigt, rigtigt svært for mig at kunne forestille mig, at jeg 
skulle blive god til at skælde ud, for det er det, jeg er dårligst til, (griner) og derfor 
kræver det måske nogle andre ting med, at man rent faktisk måske kan skabe de 
her relationer, så man slipper for, at man skal skælde ud, de gange jeg har skældt 
ud, ja men der ved eleverne også, at nu er den altså gal, ikke”. Anna kan godt 
skælde ud og har gjort det, men hun bryder sig ikke om det. Hvis læreren 
kender eleverne er det mindre nødvendigt at irettesætte gennem skæld ud 
(Anderson & Ford, 2014, s. 97), og Bartoldssons (2008) undersøgelse har vist, 
at læreren kan styre elever gennem små markører som varieret toneleje og et 
bestemt blik. Anna peger derimod på, at det kræver relationsskabelse at undgå 
at skælde ud. Gode relationer til eleverne kan erstatte skæld ud i Annas for-
ståelse.  

Den instruerende håndtering  
Denne tilgang har paralleller med en hundeejer tilgang. Den foregår med små 
irettesættelser i form af lydord og korte sætninger, som stop, ti stille, hold op 
men dog ikke ’sit’, som jeg siger til min hund, men næsten, i form af sæt dig 
eller sæt jer. Observationsbidden fra Emmas undervisning i 9 klasse kan illu-
strerer tilgangen. 

Observationsbillede, Emma, kristendomskundskab i 9. 
klasse 
En dreng spørger drengen Tobias, hvor har du stjålet det bat. Emma siger, læg 
det bat. Hun rører lige ved Tobias som irettesættelse. Tobias spiser fra en po-
se flæskesvær. Emma siger, læg det væk. Tobias går hen og tager chokolade 
frem fra sin taske. Og Emma siger, læg det væk. En pige ved siden af Tobias 
leger med sin passer. Emma siger til Tobias, læg det bat væk med en vredere 
stemme.  
 
I observationsbidden starter Emma med at bede drengen Tobias fra 9. klasse 
om at lægge et boldtræ væk, som han sidder med ved sit bord. Da han lægger 
boldtræet, tager han en pose chips op ad tasken og begynder at spise dem. Da 
hun beder ham lægge chipsene, tager han i stedet noget chokolade frem. Hun 
må således bede ham tre gange lægge forskellige artefakter væk. Da jeg spør-
ger hende ud om situationen i interviewet, siger hun ”jeg kan godt være sur over 
en, der sidder og kegler ud og spiser flæskesvær i timerne, og bagefter tager han sin 
chokoladebar, selv om han har fået at vide, at han ikke skal spise, så skal han lige 
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over og have sin chokoladebar, ikke, og det kan godt pisse mig af, men så har jeg 
det sådan lidt, at det skal ikke gå ud over de 20 andre”. Hun beder først instru-
erende Tobias i korte sætninger om at lade være eller lægge det væk og derfor 
er det bemærkelsesværdigt, at hun i interviewet siger, at han ”kegler ud”. Hun 
er altså mere irriteret eller sur, end hun giver udtryk for i timen. Emma virker 
først til sidst i episoden vred, anklagende og bebrejdende. Emma bliver som 
ny lærer udsat for et pres, når vrede og irritation ikke kan udtrykkes. Jeg ved 
selvfølgeligt ikke, om hun ville have tyet til vrede i stemmen tidligere, hvis jeg 
ikke havde været til stede, men her undertrykker hun sin irritation eller surhed 
de to første gange, når hun beder eleven Tobias lægge noget væk. Emma er 
opmærksom på, at skæld ud kan give uro, og hun tilføjer ”men nej, jeg får ikke 
rigtigt noget ud af at blive ved med at være sur og irriteret”. Hun vælger i situatio-
nen ikke at reagere udadvendt, men situationen kan alligevel bidrage til hen-
des generelle følelse af, at det kan blive vanskeligt at vedblive at være lærer. 
Med den instruerende håndtering irettesætter de nye lærere ofte gennem lyd-
ordet ’schysss’ og en let berøring. Emma forklarer, ”at jeg nogle gange, der godt 
bare kan gå 45 minutter med, at man siger sscchhyyssss, Matias, ti nu stille, sscch-
hyyssss, lad nu være, prøv nu at høre efter, prøv nu at, og sådan nogle ting, ikke”. 
Hvorvidt eleverne oplever krænkelse og nedsættende tale i denne form for 
skæld ud, som jeg har oplevet den i observationerne, kan mit materiale ikke 
oplyse om. Men den instruerende håndtering kan udvikle sig til vrede og an-
klagelse og dermed skæld ud, som det gør for Emma, og den håndtering op-
lever elever som nedsættende (Klinge, 2016). Malte benytter sig også en del af 
lydordet ’schysss’ første gang jeg observerer hans undervisning. Malte fortæl-
ler året efter i interviewet om klassen, at ”min 5. klasse, der kæmpede vi med 
støj, også sidste år, du var her, der var det lige ved at gå rigtigt godt, og så videre, og 
de er altså bare blevet en god klasse her i 5.”. Malte angiver, at hans arbejde med 
at reducere uro i klassen har givet det resultat, han stræbte efter. Idealet er ik-
ke at skulle sige ’schysss’.   

Den kreative håndtering  
Jeg kalder denne håndtering kreativ, fordi den benytter sig af andre virkemid-
ler end de andre håndteringer. Her anvendes ikke lydord eller udtales modvil-
je mod skæld ud. Her findes alternative håndteringer. Jonas fandt papir og 
blyant frem, da han skulle fortælle om sin tilgang til skæld ud. Han forklarede, 
at ”jeg har sådan en visuel måde at fortælle dem på, at nu er det her ikke i orden, 
nu synes jeg ikke, de opfører sig ordentligt, det er jeg har tegnet en omvendt pyrami-
de, har du noget jeg kan skrive på, jeg har sådan en omvendt pyramide, nu tegner 
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jeg den fra din side, og hver time, der tager jeg den altid op med mit humør i midten, 
og her fra og der til er det, hvor meget sjov, der er, hernede er der meget sjov, og her-
oppe er der ikke så meget sjov, og hvis så mit humør går op, og det er så elevernes 
skyld, så bliver der plads til mere sjov og mere ballade, men hvis mit humør går ned, 
så er der ikke plads til så meget sjov og ballade, og der kan jeg faktisk tegne den 
der på tavlen, og hvis jeg tegner den, så ved de at enten går mit humør op eller mit 
humør ned, det er nede i 4. klasse.” Jonas har fundet ud af, at det ikke hjælper at 
skælde 4. klasse ud ved at eksplodere ud over det hele, som den lærer han for-
talte om i kapitel 8. I stedet laver han en tegning på tavlen. Han tegner konse-
kvenser og muligheder, så eleverne ved, hvad de kan rette sig efter. De kan 
lave sjov og ballade i nogle timer men ikke i alle, og tegningen angiver, om det 
er tilladt eller ikke i den konkrete time. Grænsen for sjov og ballade kan æn-
dre sig i løbet af timen. Hvis eleverne overholder grænsen kan den rykkes. 
Jonas behøver ikke råbe og skælde ud, for han kan nøjes med at tegne en ny 
streg, hvis han bliver professionelt eller personligt sur i løbet af timen. Derud 
over irettesætter han gennem sin stemme, som han kan anvende højere eller 
vredere. Han håndterer også uro gennem ros. Han siger ”hvor er der dejlig ar-
bejdsro herinde”. Jonas veksler mellem den kreative håndteringer og en instrue-
rende.   

Den aktive håndtering  
Denne strategi er meget eksplicit. Den er et aktivt valg, en lærer kan tage efter 
bevidst overvejelse. Malte siger, at ”der er nødt til at være et fokus og en koncen-
tration for, at man kan, for at alle kan få noget ud af undervisningen”. Det kan 
kræve en aktiv irettesættelsestilgang at give rum til læring, mener Malte. Malte 
har arbejdet med at få mindre støj ved at irettesætte eller skælde ud, når han 
syntes det var nødvendigt. Louise fortæller ligeledes, hvordan hun aktivt ar-
bejder med at opdrage eleverne. Hun siger, ”sådan vil jeg gerne have det, og det 
forventer jeg af jer, og her stopper vi, og her kan vi gå videre og få lavet sjov og så-
dan, at man får lidt af det hele med, de skal vide hvor grænserne går, og de skal 
vide, hvordan er vi sammen i fællesskabet, og det ser jeg, at det er mig som lærer, der 
skal sætte de rammer”. Og hun uddyber ”nogle gange skal man være meget fir-
kantet og meget styrende, nogle gange lidt”. Eleverne skal lære læreren at kende, 
som hun skal lære dem at kende. Efterhånden bliver det mindre vigtigt med 
de faste rammer. Manglende skæld ud er et ideal og en ønsketilstand for Lou-
ise og for Malte. Louise siger i interview 1, at ”lærerautoriteten skal være mere 
og mere usynlig, men stadigvæk være der” Aktiv skæld ud kan have sin egen ud-
ryddelse som formål.  
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Den disciplinerende håndtering 
Jeg kalder denne tilgang disciplinerende, da den har som formål at justere og 
styre eleven til en bestemt opførsel. Signe fortæller, at hun må gribe ind, ”fordi 
jeg oplever også at så, det gør man jo i alle fag, så skriver de bare af fx, eller så får 
de Camilla til at lave det hele for sig, og det slår jeg så rimeligt hårdt ned på, og si-
ger (griner) det er ikke okay, så er jeg rimelig militant, vil jeg sige, og så gør de, så 
virker det, som om det virker”. Der kan være situationer, hvor der kræves disci-
plinerende tiltag, mener Louise, som ”sådan som i dag, hvor der bare blev taget 
kvælertag på en elev, og hvor der er flere, der har været med i det her, der bliver jeg 
altså, der kan jeg godt blive vred på dem, for jeg synes ikke det er okay, at der er 
nogen, der skal gå hjem med mærker på halsen”. Den disciplinerende tilgang har 
jeg ingen observationer om. De nye lærere har måske holdt deres discipline-
ring tilbage, når der var en forsker i klasserummet. Jeg har derfor alene hørt 
om den i flere interviews, som noget andre lærere gør, eller som noget Signe 
og Louise gør i særlige tilfælde. Det synes at være en måde at håndtere særlige 
udfordringer på.  
 
I håndteringen af skæld ud er der meget på spil. Der er de nye læreres opfat-
telse af, hvordan de vil være lærere, og der er deres personlige involvering i 
lærerarbejdet på spil. Når de nye lærere skal sætte grænser for eleverne og i 
forhold til eleverne, kan skæld ud blive deres forsøg på at sætte og opretholde 
grænser. Håndteringen af irettesættelse og skæld ud vedrører, hvad Bayer 
(2017, s. 73) kalder pædagogikkens anden side. Mens den første side drejer sig 
om en omsorgsetisk tilgang til eleverne, findes der på den anden side, på bag-
siden påvirkning, magtudøvelse og symbolsk vold. Alenkær (2012) peger på, 
hvordan en for stor personlig involvering i arbejdet og konflikter kan få util-
sigtede konsekvenser. Skæld ud påvirker eleverne har Klinge (2016) vist, og 
mit studie viser, at skæld ud påvirker to af nye lærere, der udøver den. Det 
påvirker Emmas glæde ved at være lærer, at hun skal skælde ud. Signe påvir-
kes ligeledes af, at hun ikke kan være den gode, sjove Signe, for det presser 
hende i arbejdet. I forbindelse med skæld ud skal de nye lærere lære at hånd-
tere deres egne følelser. Når skæld ud bliver til, hvad Jonas i kapitel 8 kalder 
kæft, trit og retning og eksplosioner tyder det på, at læreren ikke kan håndtere 
sine negative følelser men giver dem frit løb. Hvordan de nye lærere håndte-
rer følelser på praksistilladte måder skal det næste afsnit handle om med ud-
gangspunkt i en observation af Maltes undervisning i 4. klasse. Men først vil 
jeg konsultere forskningen i lærerens følelser.    
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9.5 Håndtering af følelser i lærerarbejdet 

For nogle år siden var det vanskeligt at finde forskning om følelser i uddan-
nelse og undervisning (Denzin, 2009). Flere af de artikler der i de senere år er 
skrevet om læreres følelser begynder, som jeg gør med at konstatere, at der 
ikke er forsket meget i området de seneste år (Fried, Mansfield & Dobozy, 
2015; Garner, 2010). Jeg undrer mig således sammen med flere forskere over, 
hvorfor dette emne ikke er blevet behandlet yderligere tidligere, når nu det 
spiller så markant en rolle for lærerne i deres arbejde. Der har manglet blik for 
lærernes følelsesmæssige tilgang til og oplevelse af arbejdet. Fried, Mansfield 
og Dobozy giver deres bud på, hvorfor det er blevet således. De mener, at 
lærernes undervisning er blevet konstrueret som et rationelt projekt. De peger 
på, at følelser i den vestlige lærerforskningstradition er blevet opfattet dels 
som komplekse og vanskelige at forstå og dels er blevet associeret med irrati-
onalitet, primitivitet og kvindelighed. De senere år er der dog kommet mere 
forskning på området. Flere forskere er kommet frem til, at følelser spiller en 
stor rolle i beslutningen for at stoppe som lærer (Schutz & Zembylas, 2009; 
Garner, 2010; Richardson, Watt & Devos, 2013). Anden forskning peger på, 
at lærerne ikke forberedes til det følelsesprægede arbejde som lærer på lærer-
uddannelsen (Fried, Mansfield & Doboz, 2015; Garner, 2010). Den engelske 
lærerforsker Andy Hargreaves er en central bidragsyder til forskningsfeltet 
med omfattende forskning i lærerens emotionelle tilgang til og oplevelse af sit 
arbejde. Hargreaves konkluderer i en af sine mange artikler om emnet:  
 
”Emotions are an integral part of education and of organizations more gener-
ally. Teachers, learners and leaders all, at various times, worry, hope, enthuse, 
become bored, doubt, envy, brood, love, feel proud, get anxious, are de-
spondent, become frustrated, and so on. Such emotions are not peripheral to 
people's lives; nor can they be compartmentalized away from action or from 
rational reflection within these lives. Emotion, cognition and action, in fact, 
are integrally connected” (Hargreaves, 2000, s. 812). 
 
Hargreaves skriver for det første, at følelser af forskellig art spiller en stor rol-
le for lærere, og for det andet adskiller han ikke handling og tænkning fra fø-
lelserne. For Hargreaves er følelse integreret med handling og tænkning. Iføl-
ge Zembylas (2004) kan følelser identificeres som evaluerende, relationelle, og 
politiske. Zembylas mener, at lærernes følelser influeres af den gældende do-
minerende politik på skolen og i samfundet. Det betyder, at følelser skal stu-
deres som sådanne. Der findes således forskellige måder at konstruere lærer-
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følelsesbegrebet på. Begge de to nævnte forskere betoner kompleksitet i deres 
begrebssætning. Der er ikke alene tale om en privat indre proces adskilt fra 
socialisation. Jeg kunne have taget andre konstruktioner frem, men jeg har 
brug for en begrebssætning af følelser, der placerer det kropsligt handlende 
menneske i sin komplekse, normative, politisk influerede og til tider ambiva-
lensfyldte sociale praksis, hvilket de to forskere gør. Andre definitioner af læ-
rerfølelsesbegrebet kan studeres hos Fried, Mansfield og Doboz (2015).   
 
I min undersøgelse af forskningen i den emotionelle del af lærernes arbejde 
henviste flere forskere til professor Pamela Watkins Garners arbejde med at 
definere en følelsesmæssig lærerkompetence. En følelsesmæssig kompetence 
defineres af Garner (2010) som:  
 
”awareness of emotion, the ability to use and understand emotion-related vo-
cabulary, knowledge of facial expressions and the situations that elicit them, 
knowledge of the cultural rules for displaying emotion, and skill in managing 
the intensity of one’s emotional displays in ways that are appropriate to the 
audience and the situation” (Garner, 2010, s. 297). 
 
Garner medtænker den sociale praksis i sin definition af følelsesmæssig kom-
petence. Hun taler om de kulturelle regler, hvor jeg hellere vil tale om praksis-
regler, fordi kultur er et omdiskuteret begreb med flere betydninger. Men 
derud over går hun ind på, hvori udførelse af kompetence består, som jeg vil 
efterprøve i den kommende analyse. Jeg vil altså undersøge, hvilken rolle fø-
lelser spiller i varetagelse af lærerarbejdet og diskutere, hvorvidt den nye lærer 
handler følelsesmæssigt kompetent i Gardners definition eller følelsesmæssigt 
kompetent på en anden måde.  
 
I Danmark har følelsernes betydning ligeledes været underteoretiseret i ud-
dannelsespolitiske og forskningsbaserede diskussioner om, hvordan lærerne 
kan og skal være lærere. I den rationalistiske tilgang til lærerarbejdet har det i 
forskningen i Danmark været diskuteret, om lærerne skal være reflekterende 
(Schön, 2001) eller eksperter i undervisning eller autentiske lærere (Laursen, 
2004). På trods af at Laursen taler om den autentiske lærer som et personligt 
projekt, kan det tolkes, at han italesætter en rationelt disponeret lærer. Om 
følelser skriver Laursen at: ”mennesker er fulde af modsætninger og forandrer 
sig hele tiden. Hvis man forsøgte at handle i overensstemmelse med alle dele 
af sig selv, alle følelser, alle ønsker, alle planer og så videre, ville resultatet sna-
rere blive handlingslammelse end intensitet” (2004, s. 149). Det er en interes-
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sant udtalelse ud fra et praksisteoretisk perspektiv, fordi den peger på centrale 
elementer i en praksis, følelser, ønsker og planer, som alle praksisteoretisk 
forstået er dele af de teleoaffektive strukturer i en praksis. Laursen skriver, at 
det er uhensigtsmæssigt at tage alle sine følelser, ønsker og planer med sig ind 
i undervisningspraksisserne. Det antages i udtalelsen, at følelser skal undgås, 
da de er flygtige og omskiftelige. Fibæk Laursen skriver, at en lærer handle i 
overensstemmelse med sine værdier og ikke med sine følelser. Og han uddy-
ber ”Og så kan man betragte det som et resultat af en vellykket personlig ud-
vikling, hvis ens følelser er i overensstemmelse med ens værdier”. Her må der 
så være tale om følelser af mindre flygtig og omskiftelig karakter. Udtalelsen 
kan forstås som baseret på en dikotomi mellem følelser og rationale, som 
Hargreaves (2000) ikke antager. En dikotomi som tillægger fornuften mere 
værdi end følelsen. Problemet med normative antagelser af denne art er, at de 
spænder ben for at analysere, om alle følelser kan bidrage til udvikling af læ-
rerkompetencer. Laursen har siden han skrev bogen Den autentiske lærer ud-
dybet sin forståelse af lærergerningen. I bogen Drop ambitionerne og lav bed-
re undervisning fra 2015 erklærer Laursen, at han til en vis grad har skiftet 
mening på grund af ændrede omstændigheder, hvilket er en prisværdig udta-
lelse, og en anerkendelse af, at ny forskning kan og skal nuancere tidligere an-
tagelser. Dog står han vedvarende inde for, at lærerne skal være autentiske. 
Men hvad siger han i 2015 om lærernes følelser, kunne man spørge. I afsnit-
tet, som han kalder ’undervisningen nonspecifikke faktorer’ skriver han, at 
lærerne må have gode relationer til den enkelte elev og til klassen som helhed, 
men han diskuterer ikke de følelsesmæssige aspekter ved relationer (Laursen, 
2015).  
 
Spørgsmålet er dog, om relationer kan udøves uden forskellige følelsesmæssi-
ge aspekter. Det vil jeg se på i den kommende analyse. Når de nye lærere ud-
trykker og gør følelser i min empiri, så har det ofte med relationer at gøre. 
Det kan være relationer til eleverne, deres forældre, kollegerne eller ledelsen. 
Det kan være ambivalente og komplicerede relationer. Holland, Gordon og 
Lahelma (2007) kommer i deres i deres feltbaserede studie frem til, at skolelæ-
reres hverdag i skolen er fyldt med følelser af forskellig art, i hvad de kalder 
en malstrøm af følelser. De skriver, at ”Whilst ‘emotional neutrality’ and ‘hy-
per-rationality’ are core values of schooling (Kenway & Fitzclarence, 1997), 
everyday life at school is rife with emotions.” (Holland, Gordon & Lahelma, 
2007, s. 230). Deres forskning viser, at der både er glæde, behag, godt humør, 
ængstelse og stress på spil igennem dagen hos lærerne. Jeg lægger mig op ad 
Norman Denzin (2009) når han skriver: ”Emotions are felt as lived-
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performances, staged in classrooms, hallways, playgrounds. In these spaces 
teachers and students, as moral agents, enact the felt emotions of rage, love, 
shame, desire, despair, empowerment. These moral performances define the 
public and private faces of the schooling experience” (Denzin, 2009, s. v). 
Hvordan de nye lærere iscenesætter deres normativiserede følelser vil det føl-
gende afsnit analysere.  
 
Dette observationsbillede fra en time hos Malte skal danne baggrund for at 
diskutere, hvordan følelser viser sig og håndteres i lærerarbejdet af en ny læ-
rer. Observationsbilledet er skrevet, som jeg oplevede det. Jeg oplevede to 
sammenhængende timer med forskellige curriculært faglige aktiviteter. Der 
foregik dog også flere ekstra-curriculære aktiviteter, som jeg vil undersøge 
nærmere i analysen. Jeg har medtaget to undervisningstimer i dette observati-
onsbillede, da de hænger sammen på trods af et lille og et større frikvarter. 

Observationsbillede, Malte, dansk i 4. klasse 
Jeg følges med Malte ind i klasserummet. Jeg går ned bagest i klassen, og Mal-
te bliver oppe forrest i klassen, hvor han sætter sig bag katederet. En pige vil 
gerne hjem efter sine bøger. Malte siger, at der kommer et snydefrikvarter se-
nere, hvor hun kan køre hjem efter dem. Eleverne småsnakker om, hvad de 
lavede i går. Malte går i gang med at spørge ind til elevernes velbefindende 
efter en humørskala. De fleste elever siger 10, og de trætte siger 2. Malte 
spørger ind til begrundelser for tallet, og jeg noterer, at han taler ligefremt og 
venligt til eleverne. Malte siger, at han selv har 5, fordi han er i fint nok hu-
mør men træt. Det siger han, for at de skal vide, at de skal opføre sig godt, for 
han har en kort lunte i dag. Malte beder mig om mit humørtal, og jeg siger 10 
og begrunder det med, at jeg er i 4. klasse i dag. Malte introducerer efter hu-
mørsnakken dagens tema, som er H.C. Andersen. Han siger, man ryger ud, 
hvis man forstyrrer. Malte begynder sin præsentation af H.C. Andersen og 
spørger ind til elevernes viden. Malte tager elevernes bidrag alvorligt, også når 
en elev mener, H.C. Andersen var svensker. Da han ikke kan svare på et 
spørgsmål, spørger han mig, om jeg ved det. Så taler Malte med eleverne om 
Odense og nævner Odense zoo. En elev nævner pingvinerne i Odense zoo, 
og en anden elev spørger, om de må se filmen Poppers pingviner. Malte af-
slutter emnet og deler diktater ud. Der lyder et pift fra en dreng. Malte siger, 
stille, ellers ryger du ud. Malte går videre med uddeling af diktater og omtaler 
sjuskefejl. Han siger, 4. klasse I staver godt, mange har nul eller en fejl. Efter dik-
tatudlevering skal eleverne arbejde med skriftligt dansk bogen. Der er meget 
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snak, mens de henter deres bøger fra deres skuffer. Fem børn stiller sig op til 
katederet hos Malte. Malte råber med vred stemme og siger, nu skal I tage jer 
sammen, fra nu af ryger i ud en efter en og får besked med hjem. Malte siger til 
klassen, husk udsagnsled og grundled. Det er træning og træning og træning, siger 
han. Hvorfor skal I lære det? spørger Malte. En dreng siger, en sæl og en søko, 
minder de ikke meget om hinanden. Malte siger, nej, det er ud over emnet, det her 
skal læres. Flere elever sidder uroligt på stolene. En pige har konstant hånden 
oppe, men Malte ser det ikke. Hun vil læse op, viser det sig, da han ser hende.  
Så er der snydefrikvarter.  
Børnene kommer ind i klasserummet igen efter snydefrikvarter. Der fortsæt-
tes med grammatik. Eleverne er stille, nogle sidder dog lidt uroligt på stolen. 
En dreng kommenterer Maltes påklædning, og siger, træk bukserne op, man 
kan se dine underbukser, de er flotte. Malte siger, tak for info. Der er 15 minut-
ters almindelig frilæsning og megen småsnak. Det virker til, at eleverne hygger 
sig. Malte sender en dreng ud på gangen. Det giver mere ro i klassen.  
Så er der almindeligt frikvarter for eleverne.  
Eleverne kommer ind i klassen igen, mens jeg står nede bag ved, og Malte 
står oppe ved katederet. Nogle af drengene er meget oprevne over hændelser 
i boldspillet i frikvarteret. Malte lytter til dem. Malte henviser til klasseregler-
ne. Han trækker reglerne op omkring boldspil. Derefter går klassen over til 
fremlæggelser af deres arbejde med forskellige dyr. Malte viser, hvor de om-
talte dyr lever på et kort, han har taget frem. En dreng henviser til Maltes un-
derbukser og siger, Malte, du er ikke 18 år mere, og flere andre drenge er med 
på ideen og griner. Malte siger, det var sjovt i starten, men stop nu. Malte op-
summerer, hvad fremlæggelserne drejer sig om. Han evaluerer med eleverne. 
Hvordan er det gået med arbejdet, spørger han. Malte taler om, hvad grundighed 
er. Efter fremlæggelser skal alle elever ud i skolegården og lave en aktivitet. 
Det er en løbeaktivitet med eventyrord. Eleverne løber rundt. Mens jeg står 
sammen med Malte og ser på aktiviteten, kommer Maltes bror hen til os. Han 
er også lærer på skolen. Efter øvelsen går alle ind i klasserummet igen. En 
elev viser sin skiferie videoer på smartboardet. Malte taler med elever om lø-
be-øvelsen, og vil vente med at gennemgå ordene, de har fundet til næste 
gang. Så er det frikvarter.  
 
Som jeg tolker observationsbilledet har Malte valgt at lade elevernes følelser 
være et indlæg i undervisningen. Han styrer aktiviteten og spørger ind til ele-
vernes udtalelser om deres følelsesmæssige tilstande gennem sin humørtal-
aktivitet. Denne dag benytter Malte sig selv af aktiviteten til at sende eleverne 
nogle tydelige signaler om sine egen følelser Han siger tydeligt, at hans humør 
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er middelgodt, og at han har en kort lunte, fordi han har sovet dårligt om nat-
ten. Han fortæller altså her om sine følelser af kort-luntet-hed på en praksistil-
ladt måde, fordi det er gennem en af klassen vellidt aktivitet. Han fortæller 
året efter, da jeg spørger til aktiviteten, at han ikke bruger den mere. Nogle 
elever har dog efterspurgt aktiviteten for nyligt, så det tyder på, at de kunne 
lide den. Således opfattede jeg det også de dage, hvor jeg var sammen med 
Malte på skolen og oplevede aktiviteten. Ud over sin følelse af kort lunte, ud-
viser han følelser af irritation og vrede. Maltes første skæld ud gælder alle ele-
verne, men efterhånden gælder hans skæld ud enkelte elever. Kan det forstås 
som følelsesmæssigt kompetent, at han afmåler intensiteten i skæld ud efter 
situation og for øvrigt tidligere har givet udtryk for sin følelsesmæssige situa-
tion, der kan udløse skæld ud? Der er også en kreativitet i hans håndtering af 
irettesættelse ved humørbarometeret. Han forsøger at angive sit humør tal og 
give besked om sin korte lunte. Malte går dog over til aktiv skæld ud med 
trussel. Han truer med, at eleverne kommer på den anden side af den semi-
lukkede dør, hvor han eller hun er uden for fællesskabet. Der trues endvidere 
med en seddel hjem. Til sidst viser Malte også en dreng uden for den semi-
lukkede dør, hvilket virker umiddelbart reducerende på den snak, der var i 
klassen.  
 
Ifølge Garners definition, så er “skill in managing the intensity of one’s emo-
tional displays in ways that are appropriate to the audience and the situation” 
(2010, s. 297) en indikation på følelsesmæssig kompetent handlen. Malte af-
passer sine følelser af irritation efter situationen og fremstår således følelses-
mæssigt kompent efter definitionen. Definitionen sætter dog ingen grænser 
for intensiteten. Definitionen inkluderer ikke, at intense følelser kan være pas-
sende for nogle og ikke for andre. Netop en skæld ud situation i skolen har 
Jonas oplevet som en voldsom og intens skæld ud, som han ikke selv fandt 
passende, og som eleverne næppe heller har fundet passende, men som den 
udførende lærer fandt ganske passende. Hvem bestemmer, om intensiteten er 
passende, kunne man indvende mod definitionen. Jeg oplevede selv Maltes 
skæld ud denne dag som upassende i forhold til situationen. Jeg undrede mig 
over, at Malte selv havde en opfattelse af en urolig klasse, mens jeg oplevede 
en oplagt og interesseret klasse. Malte var jo også træt og selv-deklareret uop-
lagt, hvilket kan betyde, at snakken blev oplevet som uro for ham. Uro kan 
opleves og opfattes forskelligt (Szulevicz, 2016). Eleverne oplevede og opfat-
tede næppe deres småsnak som uro. Uro kan opleves som et støjtæppe, der 
ligger hen over klassen, når læreren står bag katederet, mens jeg som sidder 
bagest og tættere på eleverne hører ord frem for støj.  
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Følelser er ikke kun på spil hos Malte, for de andre nye lærere er følelser også 
en vigtig del af arbejdet som lærer. Anna siger i interview 1, at hun har krops-
ligt baserede følelser for sine elever: ”så kan jeg allerede næsten nu få tårer i øj-
nene over, at jeg skal sige farvel til nogle af dem” og hun tilføjer at ”det er lige me-
get hvem jeg tager derinde, jeg synes faktisk, de er fantastiske alle sammen, hver og 
en, et eller andet sted, jeg vil så gerne, jeg vil så gerne hjælpe dem alle sammen, på en 
eller anden måde, ja, ja”. Anna arbejder her med at finde et til situationen pas-
sende følelsesmæssigt udtryk, som er en del af en følelsesmæssig kompetent 
gøren og sigen. Hun fortæller om en pige med curriculært faglige vanske-
ligheder ”men så fordi hun har været af sted i Tyskland her i sommerferien, så stod 
hun og præsenterede et eller andet lige efter sommerferien, hvor hun snakkede frit, og 
det er rigtigt svært at snakke frit i 8. klasse, ikke, altså, og jeg måtte simpelthen 
tude, fordi det var så vigtigt, den pige som ingen ser, som er grunden til, at det er en 
af grundende til, at hun har haft ekstra støtte i timen, ikke, at hun så kan noget i 
et andet fag, det er, og det var virkeligt, jeg tudede over det, og det der med, nu er det 
bare så vigtigt for mig, at jeg viser hende vejen, at jeg løfter hende, og jeg giver hende 
plads, så er det lige meget, om hun får 02 i skriftligt, og så 10, det er også lige me-
get med karakteren, det viser bare rigtigt meget, ikke”. Anna fortæller det som en 
positiv oplevelse for hende selv, at hun kan udvise følelser af positiv opbak-
ning af eleven gennem gråd. Anna forholder sig ikke til sagen, men blander 
sine personlige følelser ind i undervisningen. Det kan gøre Anna sårbar, at 
hun ikke kan skabe distance men udelukkende nærhed til eleverne, hvilket i 
det følegende eksempel fra en anden situation er et eksempel på.  
 
Der skal ikke alene håndteres kærlige følelser. Både Jonas og Anna har fået 
erfaringer med ukærlige følelser til nogle elever. Jonas fortæller ”Ja, ja, det 
kan jeg faktisk godt, jeg kan rigtigt godt lide dem, men det gør også, at hvis der så 
er en elev, der skejer ud, så gør det lidt mere ondt, laver noget som er helt hul i hove-
det, så gør det lidt mere ondt, fordi jeg har en ansvarsfølelse over for det, der sker, og 
det er svært, det synes jeg er rigtigt svært, jeg havde en elev, som, som er, fik nogle 
problemer, og det gik mig rigtigt, rigtigt meget på, og det der faktisk gik mig mere 
på, er at jeg møder ham et halvt år senere, han forlader skolen og kommer et andet 
sted hen, han forlader skolen, og da jeg så møder ham et halvt år senere, så kunne 
han ikke kende mig, og det synes jeg var, det synes jeg faktisk var irriterende, og jeg 
blev vred over det, fordi nu havde jeg satme lagt så meget arbejde i den møg unge 
(griner), og så kan han faktisk næsten ikke en gang kende mig, jeg tror så efterføl-
gende, har jeg snakket med de andre kolleger om, at han ved udmærket, hvem jeg 
er, men det er et forsvar”. Jonas har oplevet at blive afvist, hvilket har efterladt 
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ham med følelser af irritation og vrede. Han fortæller, at han rigtigt godt kan 
lide eleverne. Jeg tolker det som en personlig tilgang til eleverne, hvor han 
sætter sine følelser i spil. Det kan have en omkostning, for så gør det lidt mere 
ondt, end hvis han ikke havde været følelsesmæssigt engageret, at en dreng får 
seriøse problemer. Han udtrykker dog, at det især er drengens afvisning, der 
udløser de ukærlige følelser for drengen, som han omtaler som den møg unge 
med et grin bagefter, der distancerer ham fra udtalelsen. Jonas har fået sine 
følelser bearbejdet i samarbejdet med kolleger, hvilket har givet ham en ny 
forståelse af drengen og afkølet de ukærlig følelser noget, men ikke helt, for 
drengen er jo en møg unge”. Anna fortæller om en lignende oplevelse. Hun 
fortæller ”Tjaaa, vil egentlig gerne fortælle, at jeg har lært, at jeg også skal passe på 
mig selv, da jeg startede på mit nye arbejde, var der i den 9. klasse jeg er i en elev, 
der er meget udfordret, han har ingen, der tager sig af ham, hans far er på vej i 
fængsel, og mor er psykisk syg og fraværende, denne elev, synes jeg, jeg havde en rigtig 
god start med, jeg viste ham min tillid, og jeg lyttede til ham og viste ham, at jeg an-
erkendte hans person, efterhånden som tiden er gået, er han de sidste måneder 
kommet længere og længere ud, vi har sendt diverse bekymringer, og ja det er virke-
lig synd for ham, at han skal være i klassen, for han hører ikke til her, han har 
behov for at være et sted, hvor der er tid og ro til ham, han kommer nu kun et par 
timer om ugen, og jeg har det elendigt med, at der ikke bliver gjort noget. For et par 
uger siden da han tilfældigvis var der i mine timer, jeg havde ikke set ham en må-
ned, jeg blev svinet til af ham, det var alt fra, at jeg ikke gjorde en skid for ham, jeg 
ikke respekterede ham osv., derefter forlod han lokalet, efterfølgende var jeg virkeligt 
ked af det, og jeg måtte lære mig selv, at jeg ikke kan redde alle, at når eleverne går 
amok, er det ikke min person, de er sure på, og så har jeg lært, at det er vigtig, at 
jeg ikke lader mit privat liv påvirke af mit arbejde, for jeg var i flere dage trist og 
fraværende på hjemmefronten”. Annas fortælling er et illustrativt eksempel på, at 
et følelsesmæssig engagement kan give mening og næring til en nye lærers 
trivsel i arbejdet, mens skuffelse over elevens ukærlige besvarelse af engage-
mentet rummer en mulighed for at kunne føre til udbrændthed. Hos Anna 
har det dog medført læring.  
 
Anna har efterhånden udviklet og forandret sin opfattelse af, hvad følelser 
kan og skal. Hun siger: ”For jeg har helt klart følelser i mit arbejde, jeg brænder 
for at hjælpe og lære børn noget, men nogle gange skal jeg helt klart lære at være me-
re professionel, og ikke lade følelser løbe af med mig” Problemet med kontrol 
over følelser, så det ikke løber af med én, er at de udføres og føles i praksis. 
Hvis hyper rationalitet og neutralitet er vigtige værdier i skolen eller i skoling, 
som Holland, Gordon og Lahelma skriver (2007), så må det i højere grad 
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gælde for elever end for lærerne. Forskellige følelsesmæssige udtryk fra ele-
vernes side forsøges ofte kontrolleret af lærerne. Det ligger uden for mit em-
ne at behandle, hvorledes eleverne i deres følelsesmæssige gøren og sigen skal 
bøje sig under lærernes vilje om rationalitet og neutralitet, og i stedet vil jeg 
henvise til Helle Berg og Hanne Knudsens forskning om straf i skolen og læ-
rernes magt over elever (2014). Idealet om neutralitet og hyper-rationalitet, 
som Holland, Gordon og Lahelma (2007) peger på, kan jeg ikke kende fra de 
nye læreres praksisdeltagelser, som jeg har observeret.   

9.6 Håndteringer af tavsgjorte temaer 

Som en del af lærernes håndteringer af følelser skal de (nogle gange) også 
kunne håndtere tabuiserede emner, som kan være tavsgjorte (Grensjö, 2003) i 
nogle praksisser i skolen. På et tidspunkt kommenterer en dreng Maltes på-
klædning ved at sige træk bukserne op, man kan se dine underbukser, de er flotte. 
Malte svarer med en svagt ironisk bemærkning tak for info. Men da en anden 
dreng spørger til Maltes underbukser og han siger Malte, du er ikke 18 år me-
re, og flere elever griner, så reagerer Malte ved at sige det var sjovt i starten men 
stop nu. Malte udviser her en evne til at styre sit følelsesmæssige udtryk, så det 
passer med situationen. Den første bemærkning får en lille reaktion, mens 
Malte sætter tryk på reaktionen, da elevernes bemærkninger stiger. Lærere er 
udsat for elevernes blikke og objekter for elevernes kommentarer om deres 
påklædning eller udseende (Holland, Gordon og Lahelma, 2007, s. 232). Det-
te kan opleves mere eller mindre tabuiseret af lærerne. Ifølge Holland, Gor-
don og Lahelma er den magtfulde diskurs, at den ideelle lærer skal være asek-
suel og ikke klæde sig på måder som kan associeres med seksualitet. De me-
ner at, elevernes kropsliggøres af læreren kan ses som en udfordring af 
lærernes magt og kontrol. De medtænker ikke, at elevernes kropsliggørelse af 
læreren også rammer tabuiserede emner. Eleverne i Maltes klasse italesætter et 
i skolen tavsgjort (Grensjö, 2003) emne. Det er ikke hvilken som helst på-
klædning, der omtales, det er en privat og intim påklædning, nemlig under-
bukser. Normalt hører lærerens underbukser ikke hjemme i skolen. Påklæd-
ningsgenstanden kan forbindes med tabuiserede emner om toiletbesøg og 
sexualitet. Der er kropslige reaktioner, der gerne i skolen skal ignoreres eller 
tavsgøres, som har med toiletbesøg, prutten eller sexualitet at gøre. Eleverne 
tiltrækkes i observationsbilledet af de tabuiserede emner og nærmer sig dem 
grinende. Læreren skal kunne håndtere deres interesse for det tabuiserede og 
tavsgjorte, når det som i denne time opstår. Malte rummer i starten deres in-



 176 

teresse, men sætter en grænse for, hvad han synes, der kan siges om det tabui-
serede i klasserummet. Der kan argumenteres for, at det er en vigtig kompe-
tence at kunne håndtere elevers italesættelse af tavsgjorte emner og fastholde 
grænser og praksistilladte tilgange til emnet.   
 
De tavsgjorte og tabuiserede emner kan synliggøres gennem undervisning. 
Skolen har pligt til at undervise eleverne i faget sundheds- og seksualunder-
visning og familiekundskab. Faget er obligatorisk men er ikke tildelt timer. 
Her drejer det sig dog ikke om lærerens krop men om elevernes. Alligevel 
blev jeg overrasket, da Alice i et frikvarter skulle lede efter kondomer, for det 
var en læreropgave, jeg ikke havde observeret tidligere. Det følgende er et ud-
drag af mine feltnoter den dag. 

Observationsbillede, Alice, mellemrumsaktivitet  
Alice har lige lidt planlægning af de næste timer, hun skal ordne i spisepau-
sen. Hun leder efter kondomer, for klassen skal have undervisning om 
sexualitet, som del af et emne om trivsel. Mens hun leder kommer Jonas, 
som er med i temaundervisningen om sexualitet. Jeg spørger ind til, hvordan 
det er at undervise om sexualitet, og han fortæller, at han har gjort det før. 
 
Jonas og Alice syntes det var interessant at skulle undervise i sexualitet og 
greb det åbenbart an som et hvert andet fag. Jeg ærgrer mig nu over, at jeg 
ikke fik spurgt mere ind til, hvordan det var ens og forskelligt fra at undervise 
i andre fag. Jeg havde dog ikke fokus på curriculært faglige men på ekstra-
curriculære aktiviteter. Alices søgen efter kondomer var en del af den curricu-
lære faglighed, men det gjorde, at hendes pause i frikvarteret ikke var særlig 
lang, og det gav hende endnu en opgave at udføre. At de andre nye lærere og-
så havde ekstra-curriculære aktiviteter og opgaver i frikvartererne vil den 
kommende analyse vise. For analysen forlader nu klasserummet og følger de 
nye lærere i andre opgaver end undervisning. 

9.7 Håndteringer af læreropgaver i mellemrum-
mene  

Det kommende afsnit vil beskæftige sig med de arbejdsopgaver, der ikke er 
curriculært baseret undervisning og undersøge, hvordan de nye lærere håndte-
re de forskellige ekstra-curriculære aktiviteter i de andre arbejdsopgaver. Det 
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blev under mine observationer af, hvordan de nye læreres lærerkompetencer 
udvikles stadigt mere klart for mig, at en lærer udfører meget andet arbejde 
end undervisning. Jeg gik med dem på gangvagt, på gårdvagt, til samtale med 
ledere og til teammøder. Det betød, at jeg fik indblik i flere af de aktiviteter, 
som lærernes praksisser består af, end jeg tidligere havde haft. En stor del af 
forskningen i lærernes kompetencer har fundet sted i klasserummet, eller har 
haft lærernes undervisning som fokus (Nordenbo et al, 2008; Klinge, 2016; 
Darling-Hammond & Bransford, 2005). Meget af de nye lærers arbejde ud-
øves da også i klasserummet, og det har de nye læreres største fokus, men 
stadigt flere opgaver udøves uden for klasserummet og kræver en del af deres 
opmærksomhed.  
 
Da jeg besøgte skolerne i foråret 2015, var skolereformen trådt i kraft, hvilket 
gav nogle af de nye lærere forberedelsesarbejde til undervisningen på skolens 
område, som de tidligere havde løst derhjemme. Flere af de nye lærere havde 
fået kontorpladser, hvor de kunne sidde og forberede sig. Det er dog ikke 
denne forberedelse, jeg vil se på i det følgende, for den er knyttet til og har til 
formål at udføre curriculær undervisning. Det er i stedet de andre opgaver af 
ekstra-curriculær karakter, som foregår i de praksisser i skolen, som de nye 
lærere deltager i, som ikke er direkte relateret til egen undervisning, og som 
finder sted i mellemrummene mellem timerne. Jeg bruger begrebet mellem-
rummene, fordi de foregår i tiden mellem undervisningstimerne. Jeg kan ikke 
kalde mellemrummene for pauser, da lærerne kun holder lidt, hvis noget pau-
se i mellemrummene. De arbejder i stedet med noget andet end curriculært 
baseret undervisning. Spørgsmålet er, om det er muligt at forstå lærerarbej-
dets opgaver, hvis der ikke forskes i mellemrummenes praksisser. Der er for-
sket i nogle af de praksisser, som lærerne deltager i mellemrummene, men ik-
ke i alle. Nogle af praksisserne i mellemrummene er oversete, upåagtede og 
ikke undersøgte i forskningen.  
 
Bjerg og Staunæs (2015) har bedrevet forskning i elevernes mellemrums akti-
viteter. De peger på, at de tidsrum der før var ledige til pauser for eleverne nu 
gøres til læringsrum, som skoleledelsen kan styre. Pausen og frikvarteret ind-
drages i det, de kalder skolens læringsprojekt. De påstår, at frikvarterer, pau-
ser og overgange bliver læringstunge. De skriver at ” I kapitlet har vi vist, 
hvordan reorganiseringen af skoledagens mellemrum kan ses som et udtryk 
for en forslugen skole, der indruller hidtil upåagtet rum, tid og energi med 
henblik på at lede efter læring”. (Bjerg & Staunæs 2015, s. 250). De har en an-
den opfattelse af, hvordan mellemrum skal defineres end jeg har. De define-
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rer mellemrum for eleverne som en ’potentialiserende overgang’, som har en 
’liminal karakter’ (Bjerg & Staunæs, 2015, s. 251). Hermed introducerer de en 
kompleksudvidende teori. De fokuserer på ’den momentane opløsning af fik-
seringer i positioner, kategorier og strukturer’ i mellemrum. Denne definition 
lader de gælde elevernes deltagelse i læringen i mellemrum. I min forståelse er 
der i stedet for opløsende overgangsritualer af liminal karakter for de nye læ-
rere tale om deltagelse i forskellige praksisser i mellemrummene, der er væve-
de sammen med hinanden og har forbindelse med eller foregår på samme tid 
som andre praksisser. Men jeg er enig med Bjerg og Staunæs om, at der kan 
gælde andre regler i mellemrumspraksisserne. Bjerg og Staunæs kalder på, at 
skoleledere, lærere og pædagoger tager stilling til, hvilke nye muligheder og 
problematiske udfordringer, inddragelsen af frikvarter og pauser til læring by-
der. De har ikke i denne artikel blik for, at inddragelsen af elevernes pause til-
lige betyder inddragelse af lærernes pause, når de skal facilitere læring i ele-
vernes mellemrum. For lærerne giver det nogle særlige udfordringer at und-
være deres pauser. Jeg var under observationerne nogle gange mentalt træt og 
fyldt med komplekse indtryk, så jeg havde ind imellem brug for en pause og 
en kop kaffe. De nye lærere havde på samme måde brug for nogle pauser for 
at kunne trives med deres arbejde. Andre personer som kunne være elever, 
lærere eller ledere brød dog ofte ind i de perioder, der ellers kunne have været 
pausetider. De lærere jeg fulgte deltog ikke i den læringsstyring af elevernes 
frikvarterer, som Bjerg og Staunæs har opdaget. Men de deltog i mange andre 
opgaver i mellemrummene, og det ville være en eskalering, hvis der kom de 
nye praksisser til, som Bjerg og Staunæs har undersøgt. Gennem analysen af 
mellemrummene mellem de undervisningstimer, er det blevet klart, at lærerne 
langt det meste af deres tid i mellemrummene står i en relation til forskellige 
andre praksisdeltagere. Denne relation kan have forskellig status og forskelligt 
indhold, hvilket den kommende analyse vil vise.  
 
I det følgende præsenterer jeg mellemrums aktiviteterne for en hel dag i Em-
mas arbejdsliv for derefter at analysere, hvordan aktiviteterne kan forstås. Jeg 
bryder Emmas dag op på en måde, der ikke medtænker hendes egen oplevel-
se af dagens rytme. Fordelen ved at bryde dagen op er, at det giver analytisk 
indblik i de forskellige praksisser, de andre læreropgaver foregår i, og i det 
som sker i mellemrummene. Alle de nye lærere har aktiviteter i mellemrum-
mene hver dag, men det varierer, hvor mange de deltager i på en dag. Ar-
bejdsdagen i Emmas arbejdsliv bliver illustrerende for at udpege praksisser, 
de andre nye lærere også deltager i. Jeg vil derfor inddrage observationer fra 
de andre nye læreres mellemrums deltagelser for at perspektivere undersøgel-
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sen af aktiviteterne i mellemrummene. Afsnittet er delt op i underafsnit, som 
beskæftiger sig med, hvordan de nye lærer bevæger sig rundt i de forskellige 
praksisser i mellemrummene. Der er forskellige ekstra-curriculære aktiviteter 
præsenteret i observationsbilledet fra Emmas arbejdsdag. Observationsbille-
det er min konstruktion af forløbet ud fra mine feltnoter. Jeg har fremskrevet 
det rodede og aktivitetsmættede billede, jeg får fra mine feltnoter, fordi det 
afspejler oplevelsen, jeg havde ved at følge Emma denne dag. Der var ikke 
meget tid til pause for Emma. Der var et overskud af aktiviteter i mellem-
rummene, som ikke har fået tilstrækkelig forskningsmæssig opmærksomhed. 
Derved overses et væsentligt læringspotientiale. Der sker, som jeg vil vise i 
analysen, læring i mellemrummene.  

Observationsbillede, Emma, mellemrumsaktiviteter  
Før 1. time Jeg møder Emma lidt i 8. Hun har været på skolen siden 7.30 for 
at forberede sig.   
 
1. time Lærerteammødet begynder klokken 8.00. Lærerteammøde drejer sig 
om 8. klasse, og foregår over en kop kaffe ved et bord på lærerværelset mel-
lem Emma og Lone, som er lærere i klassen sammen. Mødet mellem de to 
foregår i en fast mødestruktur. De har arbejdet meget sammen tidligere og 
ordnet problemer over et par cigaretter, fortæller Emma. De taler først om en 
dreng, der er kommet tilbage til klassen efter sommerferien, og som er ved at 
finde tilbage i klassen. På lejrskolen viste han sin søde side, men nu er det 
mest den dårlige side, han viser, og han er ikke skoleparat, konkluderer de. 
Under mødet kommer en lærer hen til os for at tale med Emma. Læreren for-
tæller om en episode i 4. klasse med en dreng. Samme dreng var også fræk 
overfor en anden lærer, fortæller hun. Emma siger, at hun sendte besked med 
ham hjem i sidste uge, fordi den anden lærer ikke ville sende besked hjem. 
Hun siger også, at hun har ham i en time i dag, hvor han skal fremlægge. Hun 
har givet ham en opgave i hæftet tidligere. Emma og Lone fortsætter derefter 
deres samtale. Emma fortæller at hun har måttet smide en elev fra 8. klassen 
ud af pusterummet, og siger, der kommer han ikke mere. Emma bringer stand-
punkt karaktererne ind i samtalen. Efter dette taler de om dreng S. En lærer 
kommer hen og spørger bryder jeg ind? Emma og Lone taler kort med ham. 
De forsætter derefter med at tale om dreng S. Emma siger, at han stiller de 
mest vanvittige spørgsmål. De fortæller hver en sjov historie om dreng S. De 
taler så om to andre drenge og deres adfærd over for Emma. Der er ikke de 
problemer mere, siger Emma. Emma fortæller om en pige, som har været i 
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AKT. Hun gør ingen fortræd, siger hun. Emma spørger til bevægelse i timerne. 
Hun fortæller, at der ikke er tid til det med en time ugentligt i 1. klasse. Lone 
har nogle kort, som Emma kan bruge. Til sidst lidt snak om det private og 
lidt om skolereformen, og mødet er derefter slut. Lige efter mødet, mødes 
Emma med Louise, som har handlet ind for Emma til hendes madkundskabs-
time samme dag, fordi Emma har glemt sit indkøbskort. Jeg får et knus af 
Louise. Emma fortæller, at hun bruger Louise til brok men ikke til faglig spar-
ring. Emma fortæller, at hun er glad for, at hun er skolebaseret, for de nye har 
fået det svært. Vi går ind i klasserummet.  
 
Efter 1. time. Vi går ud af den semi-lukkede dør og begiver os mod lærervæ-
relset. Lige uden for døren til klassen må Emma skille to mindre elever ad, de 
slås. Hun lægger sig kropsligt imellem, så de ikke kan nå hinanden. På lærer-
værelset finder Emma opskrifter og tager varerne fra køleskabet. Viceskolein-
spektører kommer ind på lærerværelset og kommer hen til Emma og jeg. Han 
hilser på mig og siger, kan du tøjle hende, for så vil jeg gerne have nogle tips. Så 
kommer skolelederen ind og stiller sig forrest i lokalet. Hun siger velkommen 
til mandagens orienteringsmøde. Skoleinspektøren giver sine informationer, 
mens lærerne lytter. Emma står op med et glas vand i hånden. Klokken rin-
ger. Vi går hen til klasserummet.  

 
Efter 2. time. Spisefrikvarter på lærerværelset. Emma fortæller om sin bache-
loropgave, og sin vejleder, som er ok. Hun præsenterer mig for en lærer, som 
er lærer i en af Emmas klasser. Emma skal i dag arrangere et møde mellem 
pædagogen, viceskoleinspektøren og hende selv. Viceskoleinspektøren har 
bedt Emma spørge pædagogen, om hun kunne komme til møde samme dag. 
Det kan Emma gøre i spisefrikvarteret, hvor pædagogerne passer eleverne 
udenfor, har viceinspektøren sagt. Emma siger til mig, der er for meget koordi-
nation, og går ud for at finde pædagogen. Emma kommer tilbage og fortæller, 
at pædagogen ikke kunne mødes på det foreslåede tidspunkt, men at de fandt 
et andet tidspunkt, hvor hun kunne. Dette skal lige meddeles viceinspektøren 
på vej til næste time.  
 
Efter 3. time. Timen er slut. Vi går til lærerværelset. Viceskoleinspektøren 
kommer ind på lærerværelset og beder Emma komme med ham. Hun henter 
en bog på vejen til hans kontor, og siger til mig, at hun egentligt skulle forbe-
rede noget til næste time. Vi går ind på hans kontor. Han har John Hatties 
bog, Synlig læring og læringens anatomi liggende på sit skrivebord. Det drejer 
sig om nyt skema. Hun siger ja, og hun fortæller, hvor skidt det er, når hun 
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kun har 45 min til forberedelse, det er for lidt. Derefter går vi til klasserum-
met.  
 
Efter 4. time. Vi går direkte videre til det næste klasserum. 
 
Efter 5. time. Emma skal hjem og jeg siger farvel og på gensyn til Emma.  

Deltagelse i multiple praksisser i mellemrummene 
Jeg tolker det som, at Emma er involveret i flere praksisser i dette observati-
onsbillede. Først deltager hun i en teammøde-praksis. Under teammødet bry-
der to lærere ind. De engagerer Emma i en anden praksis, der handler om 
samarbejde med andre lærere. Emma inddrages ufrivilligt i endnu en praksis, 
da hun kommer ud på gangen efter timen. Hun påtager sig de aktiviteter, der 
kræves i denne praksis, som jeg vil kalde gangvagt-praksis. Hun fortæller om 
sin bacheloropgave, som hun kræves i en anden praksis, en af læreruddannel-
sens praksisser. Hun hvirvles kort ind i en praksis, der drejer sig om samar-
bejde med pædagoger og socialrådgivere. Hun oplever, at andres praksis for-
ståelser influerer på hendes deltagelse, da lederen bryder ind i hendes daglige 
arbejde, og hun kommenterer det da også. Derud over er der en underliggen-
de pause-praksis, som maser sig på, og som har sit eget mål, og som kan for-
styrres af de andre praksisser. I dette afsnit vil hver praksis i mellemrummene 
blive behandlet for sig af analytiske hensyn, selv om de ofte foregår på samme 
tid. I Emmas daglige arbejde er praksisserne sammenvævede og har derfor 
forbindelse til hinanden. De enkelte praksisser, som analysen udkrystalliserer, 
kan dog studeres for sig, hvilket er blevet gjort for nogle af praksisserne. 
Praksisteoretisk forstået er dette muligt, fordi de har deres egne regler, prak-
sisforståelser, teleoaffektive strukturer og generelle forståelser, som gør dem 
til let genkendelige praksisser. Et eksempel er teammøde-praksissen og et an-
det forældresamarbejds-praksissen. Når disse undersøgelser af de enkelte 
praksisser kan informere eller diskutere min undersøgelse, vil jeg inddrage 
dem i diskussionen.   
 
Teammøde praksis i mellemrummene   
I observationsbilledet deltager Emma i starten af dagen sammen med en 
teamkollega i et teammøde. Emma har tidligere arbejdet sammen med sin 
teammøde kollega. Samarbejdet har haft en belastningsreducerende karakter, 
for problemerne har altid kunnet ordnes let, på uformel vis ”over et par cigaret-
ter”. Emma udtrykker med formuleringen, at der er etableret en tillidsfuld re-
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lation mellem de to teamdeltagere. En konfliktnedtrappende relation, hvor 
formaliteter er mindre vigtige, og hvor problemer kan synes mindre belasten-
de med uformelle tiltag som et par cigaretter. De to lærere går eleverne i 8. 
klasse igennem og taler om deres forståelse af eleverne. De taler om en anden 
praksis, end den de deltager i. De koncentrerer sig om de elever, de oplever 
som problematiske. Emma nedtoner en potentiel problemadfærd hos en pige, 
og siger ”hun gør ingen fortræd”. Hun neddysser også sit eget problemforhold til 
nogle elever, fordi ”Der er ikke de problemer mere”. I forhold til en dreng med 
vanvittige spørgsmål, som de to lærere har behov for at tale om, så vælger de 
en humoristisk tilgang ved at fortælle hver en sjov historie om drengen. Det 
kan ses som en anden form for belastningsnedtoning. På den ene side kan 
problemer ordnes over et par cigaretter, og børn der potentielt kan give pro-
blemer, viser sig ikke at gøre en kat fortræd, eller ikke at være et problem læn-
gere eller kunne håndteres med humor. Selve samtalen synes at have belast-
ningsreducerende karakter. Der synes at være en normativitet, der angiver at 
belastninger kan håndteres på teammødet. Mødet kan i sig selv aflaste, for her 
kan lærerne antage en anden tilgang til problemer og udfordringer fra elever-
ne end i undervisningen. Et forhold af tillidsfuld karakter kan tage presset af 
det negative forhold, som lærerne kan opleve i forhold til nogle elever. Læ-
rerne i dette teammøde individualiserer elevernes problemer og medtænker 
ikke den sociale praksis, eleverne deltager i. Det er de enkelte elever, der har 
opmærksomheden på mødet. Emma holder sig til reglerne, når en dreng får 
en seddel med hjem. Her er der snarere tale om problemoptrapning. Der er 
forskel på, hvornår det formelle system træder i kraft med besked hjem, og 
hvornår cigaretter kan klare konflikten. Forhandlingen om forståelser af reg-
lerne kan foretages i teamsamarbejdet. Reglerne i andre praksisser kan bøjes, 
overtrædes eller forhandles i teampraksissen. Jeg vil nu bringe Louises team-
møde ind i drøftelsen, da jeg kun har overværet to teammøder i mellemrum-
mene. Lærere taler sammen i løbet af dagen, men på et teammøde er der afsat 
tid i skemaet til en særlig samtale, hvis særlige karakter viser sig i begge team-
møder. Teammødet er praksissen, hvor Emma og teamkollegaen kan diskute-
re og forhandle forståelser af regler og formål, følelser og normativiteter, som 
forstået med Schatzki angiver praksissers teleoaffektive strukturer. 

Observationsbillede, Louise, teammøde 
Louise deltager i et teammøde med en anden lærer og en pædagog fra fritids-
ordningen. Mødet foregår i sofagruppen i hjørnet af lærerværelset. Der er ka-
ge og jordbær på sofabordet. Mødet drejer sig om 1. klasse. De taler om ele-
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verne. Der er faktor 5 i sygdom for en af eleverne, og det er misforstået at te-
ste ham for ADHD, mener de alle tre. Pædagogen har nyt om et barn. Hun 
har haft en kontrovers med forældrene. Louise siger, jeg får helt ondt i maven 
og tager sig til maven. Elevens hjemmesituation diskuteres. Begge lærere er 
rystede over det pædagogen fortæller. Louise siger igen, at hun får ondt i ma-
ven. Der er forældremøde torsdag, konstaterer de. Forældre diskuteres mere 
bredt. Nogle forældre tager på ferie alene, fortælles det. Der er en fin linje 
mellem hyggesnak eller snak mellem venner og den arbejdsrelaterede samtale, 
og der spises kage og jordbær undervejs. Det er en følelsesfuld samtale med 
forargelse og foragt over forældrene, noterer jeg. Pædagogen skifter emne. 
Louise spørger, hvad er det vi gør forkert, siden børnene fravælger skolen. Den 
anden lærer vil ikke sende sine børn i denne skole. Læreren begrunder sit 
valg. Hun siger, at der er for meget rumpe til sæde på skolen, fordi der ikke er 
en sø her, og der skal to lærere til en tur. Der er bedre faciliteter på andre sko-
ler, siger hun. Hvad skal jeg gøre som lærer, siger hun. Man gør alt, men ram-
merne her er problematiske. Læreren har selv aldrig været så udfordret tidli-
gere. Der er flere udfordringer her, siger hun. Louise bringer skemaet op. Så 
kommer Louises mor tilbage fra en tur med elever. Louise siger, at hun har 
været nervøs for turen. Louises mor bliver inviteret til kaffe og kage. Louise 
hjælper pædagogen med at finde et tidspunkt til næste teammøde. Lidt privat 
snak til sidst og derefter er mødet slut.  
 
Også i Louises teammøde diskuteres og vurderes andre praksissers regler og 
teleoaffektive strukturer. Louises team mener, at det er ”misforstået at teste ham 
for ADHD” i en anden praksis. De kritiserer reglerne fra den praksis, der sen-
der drengen i en forkert retning. Selv om drengen er meget syg, så er de ueni-
ge i reaktionen. De får opfyldt flere formål ved denne samtale. Dels kan de 
udtrykke solidaritet med pædagogens forståelser af drengens forældre, og dels 
kan Louise udtrykke sine følelser to gange, hvor hun ” får ondt i maven”. Det 
kan tolkes som praksistilladte og normativiserede følelser, Louise udtrykker. 
De går videre til at diskutere forældre fra klassen. Jeg noterer, at ”det er en følel-
sesfuld samtale med forargelse og foragt over forældrene”. Ordet foragt betyder, at jeg 
selv fik en følelse af ubehag ved samtalen. Men hvorfor? Det er en samtale 
med normer og følelser, der ikke kan udtrykkes direkte over for forældrene. 
Det giver teammødet funktion af en praksis, hvor foragt og forargelse er legi-
time følelser. Det var en vigtig funktion ved de to teammøder, jeg har over-
været, at de kan fungere som aflastning, for det er her lærerne kan aflevere 
deres bekymringer og følelser af forskellig art. Det er praksissen, hvor udfor-
dringer i andre praksisser kan minimeres ved hjælp af samtale, humor og fæl-
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les foragt. Teammødet synes at være en praksis, hvor der hersker en normati-
vitet, der giver Emma og Louise mulighed for en mere uformel diskussion af 
andre praksisser.  
 
Lise Tingleff Nielsens ph.d. afhandling har undersøgt, hvad der sker på en 
række teammøder. Hun fokuserer netop på teammødepraksissen. Ifølge Ting-
leff Nielsen beskæftiger mange teammøder sig med alt andet end elevernes 
læring på trods af, at der findes en mere eller mindre eksplicit forestilling, om 
at teamsamarbejdet skal dreje sig om elevernes læring (Nielsen, 2013, s. 120). 
Møderne er prægede af, hvad hun kalder familiekulturen og funktionalitetslo-
gikken. Funktionalitetslogikken er et begreb, hun bruger for at betegne de 
praktiske opgaver, som lærerne diskuterer i forbindelse med organiseringen af 
undervisningen, såsom at planlægge temadage, bytte timer, dele materiale og 
meget andet. Familiekulturen er det samarbejde mellem lærerne, der er præget 
af positive relationer og omsorg for hinanden. Flere af de lærere, hun har stu-
deret omtaler deres forhold til de øvrige lærere som næsten-familie. Kan den 
uformelle tone, som er en del af Emmas og Luises praksis forståelse rammes 
ind af familiemetaforen? Både og. Der er en afslappet, venlig og uformel to-
ne. For Louises vedkommende får jeg som observerende deltager et indtryk 
af tillidsfuld relation mellem Louise og den anden lærer snarere end familie-
skab. Jeg noterer i mine feltnoter, at der ”er en fin linje mellem hyggesnak eller snak 
mellem venner og lærerfaglig snak, og der spises kage og jordbær undervejs”. Den venska-
belige tone i samtalen blev understreget af kaffen og kagen. Kaffe og kage hø-
rer til i hyggelige sammenhænge, og der var en hyggelig, afslappet tone, hvor 
Louise kunne udtrykke sine følelser, når hun fik ondt i maven. Tingleff Niel-
sen beklager, at teammøderne ikke drejer sig om elevernes læring. Jeg mener, 
at hun overser at teammødets normativitet og mål er at befordre lærerens 
trivsel i klassen og på skolen. De teammøder jeg observerede havde ikke til 
formål at diskutere elevers læring, men derimod at aflaste og støtte lærerens 
arbejde og trivsel i klassen og på skolen. Jonas udtrykker det klart. Han siger 
”Ja, det er da ligesom med til, at man ligesom siger, også det der med at arbejde fag-
ligt sammen, så kan man som regel også pjatte og hygge sig sammen og sådan nogle 
ting, og det gør jo, det er med til en samlet helhed, en rar atmosfære, og at man tri-
ves, ikke”.  
 
Men hvad kan teammøder ellers? Teammøder kan ifølge Desimone tilbyde en 
potent form for læring for lærere, som er nødvendig for, at de kan udvikle læ-
rerkompetencer (Desimone, 2009). Teammødet kan føre til konstruktive 
overvejelser om fag og pædagogik (Nielsen, 2013). Er samtalen i teammøder-
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ne læringsbefordrende? Ser Emma og Louise pædagogen eller de andre lærere 
som læringsressourcer? Det kan tolkes, at Emma oplever den anden lærer i 
teamet som læringsresource, for hun bringer to didaktiske emner op, efter de 
alene har talt om deres elevforståelser. Hun vil gerne lære, hvordan hun op-
fylder et mål om bevægelse, som hun har svært ved selv at løse. Teamkollega-
en modtager anmodningen og giver Emma ideer til undervisningen. Der er 
videndeling, som Emma kan lære af. Louise og Emma lærer desuden begge at 
blive en kompetent teamdeltager ved at deltage i disse teammøder. De er ved 
at udvikle deres praksisforståelse af teammøde praksissen, som med Schatzki 
betyder, at de ved hvordan de skal handle, og at de kender praksissens regler 
og de teleoaffektive strukturer. Teammødet kan opfattes som basis for udvik-
lingen af fælles forståelser hos lærerne af, hvad skolen skal og kan, og hvor-
dan relationen til udfordrende elever kan håndteres (Wiedemann, 2005 s. 75). 
Det betyder, at der er en mulighed på teammødet for at lære at antage en an-
den tilgang til de børn, som uden aflastningen kan synes udfordrende. Dette 
kan afhjælpe belastningen i undervisningen. På den anden side kan teammø-
det også bekræfte de nye lærers forståelser af bestemte elever, som de tager 
med sig til undervisningen eller rundt på skolen i deres daglige virke. Når den 
anden lærer i Louises teammøde underkender og nedgør skolen som organi-
sation ved at sige at, hun ikke vil have sine egne børn på skolen kan det på-
virke Louises syn på sin arbejdsplads. Der kan udvikles kritisk eftertanke over 
skolens organiseringer på teammøderne. 
  
Den semi-lukkede dør er også på spil på teammøderne. Døren til lærerværel-
set er semi-lukket, så eleverne ikke umiddelbart kan komme ind. Det kan flere 
andre til gengæld. Ledelsen og pædagoger og i mit tilfælde en forsker kommer 
ubesværet ind gennem den semi-lukkede dør på lærerværelset. Lærerværelset 
kan være indrettet, så der skabes små rum i det store lærerværelse, som jeg vil 
opkalde efter deres funktion i brug, da de skifter brugsværdi. De små rum kan 
blive forberedelses-rum, privatsamtale-rum eller team-rum. De kan støttes af 
møblementerne på lærerværelset. På Louises skole var der en sofagruppe i et 
hjørne, og hos andre nye lærere har jeg set et rundt bord med stole omkring 
afsondret fra de borde, hvor lærerne spiste frokost. Sofagruppen eller det 
runde bord kan omdannes til teammøde-rum, hvilket det blev i Louises til-
fælde. Når der holdes teammøde på lærerværelset kan det tolkes med begre-
bet om den semi-lukkede dør, som at deltagerne i teamet går ind i et fælles 
team-rum, hvor teammødepraksissen kan udspille sig. Der er dog en svag 
grænsesætning om rummet, da det ikke er manifesteret fysisk, at der er et 
rum. Rummet åbnes derfor op mod udefrakommende, eller de trænger selv 
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ind i rummet. Emmas teammøde bliver afbrudt to gange, fordi de to lærere 
ikke overholder den svage grænsesætning om team-rummet. Hos Louise af-
brydes mødet af, at Louises mor ankommer til lærerværelset. Hun inviteres 
ind. For Louises familie er der en særlig åben adgang til team-rummet. Ind-
brydelserne i team-rummet kan tolkes, som at teammødets praksis moment-
vist væves sammen med en samarbejdspraksis, eller at Emma og Louise del-
tager i multiple praksisser, mens teammødet finder sted. En af de praksisser 
er teammøde praksissen, men en anden er samarbejdspraksis og i Louises til-
fælde deltager hun tillige i en familiepraksis. 
 
Alice har fået mulighed for at deltage i forskellige teammøder, og der er for-
skel på dem, mener hun. Hun siger ”Det er flere ting, dels den der med at jeg har 
set mange, jeg har været i flere forskellige klasser, og set hvordan det har kørt, og så 
har jeg ræsonneret, hvad passer mig godt, og jeg har oplevet at være i en klasse, hvor 
der næsten ikke blev holdt nogle møder, og det var rigtigt, jeg syntes, det var rigtigt 
ærgerligt for klassen, at der ikke var noget samarbejde, og vi vidste ikke noget om, 
hvornår havde de aflevering i matematik, og så nogle gange kom de og sagde, åhhh, 
skal vi lave dansk stil der, der skal vi også aflevere matematik, og jeg tænkte, ej, 
det kunne have været rart, hvis vi havde haft en eller anden kalender, fælles kalen-
der, så vi kunne skrive ind, hvornår der var aflevering, og det har vi forsøgt at gøre 
oppe i 8. klasse, så har der selvfølgeligt været, så har jeg også overvejet, hvad passer 
godt til mig, altså hvordan, jeg har det godt med, at når man sidder til et møde, så 
har man selvfølgelig en plan for, hvad der skal indgå i det her møde, hvad holder vi 
møde om, så det bliver, når vi bliver indkaldt til møde, vil jeg rigtigt gerne have en 
mødeindkaldelse med en dagsorden på, så vi kan gennemgå den der dagsorden, det 
er noget med, altså, så der ikke bare går en time med, man sidder og snakker om 
nogle enkelte få elever, at man får vendt hele klassen”.  
 
Alice peger i interviewet på nogle udfordringer fra teammødestrukturen, som 
ikke fremgår af ovenstående behandling af teammødet. Alices påpegning af 
fordele ved at koordinere krav til elevernes arbejde kan forstås med Tingleff 
Nielsens (2013) begreb om funktionslogikken. Arbejdet forløber konfliktre-
ducerende i forhold til eleverne, når lærerteamet har foretaget funktionslogi-
ske tiltag. Alice synes at bruge erfaringen fra de forskellige teammødeorgani-
seringer til at danne sin personlige forståelse af, hvad den skal gå ud på, og 
hvordan hun vil stræbe efter at ændre mødestrukturen. Hun kan forsøge at 
påvirke teampraksissen med sin ide om dagsorden. Der var ingen dagsorden 
på de møder, jeg overvejede, men dog en vis struktur. På Emmas møde var 
der fotos af eleverne på bordet, og hos Louise var det ligeledes gennemgan-
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gen af eleverne, der strukturerede mødet. Det skal dog bemærkes, at det langt 
fra var alle elever, der blev diskuteret eller klassen som social helhed. Det var 
alene individuelle elever, som deltagerne enten havde problemer med, eller 
som de mente havde problemer.  
 
Malte fortæller om et endnu aspekt ved teamsamarbejdet med andre lærere, 
han har deltaget i. Han siger ”vi har en 7. årgang i dansk som simpelthen kører 
som, altså de kører perfekt med fælles, med parallel undervisning, fælles årsplaner, 
vi laver forløb for hinanden på skift sådan lidt og så briefer vi hinanden på møder 
og vi har en fælles holdning til, hvad de skal igennem og ikke bare emner også pro-
cedurer i emnerne, for eksempel nu læser vi Zappa, nu har jeg lavet det, jeg har lavet 
det med 7. H’s klasselærer, og vi er fem 7. klasser, og så er der så tre, der står lidt 
på standby og ikke skal planlægge forløbet, men så bliver de så briefet til at kunne 
formidle det ud til eleverne”.  
 
Malte deltager i et teamarbejde sammen med lærere, der hjælper hinanden 
med forberedelsen, så undervisningsbyrden formindskes. Det kan betyde, at 
Malte opnår curriculær faglig læring. Jeg tolker det som, at han gives mulighed 
for læring gennem sin deltagelse i en teampraksis, hvor de andre lærere er af-
hængige af hans arbejde, og han til gengæld kan profitere af deres arbejde. 
Han indgår i en meningsgivende sammenhæng på grund af de andre lærere. 
Maltes erfaring har lært ham, at teamsamarbejdet kan have curriculær værdi. 
Medtænker aftaleteksten bag skolereformen denne læringsmulighed for at 
styrke en lærers curriculære faglighed? Den angiver (2013, s. 19), at ”Det er 
afgørende, at lærere og pædagoger har et højt fagligt niveau”. Det skal lærerne 
opnå ved at have undervisningskompetence og faglig fordybelse i det fag, de 
underviser i. Og den foreslår, at ”Efteruddannelsesindsatsen skal organiseres 
både som efteruddannelse i regi af professionshøjskoler og universiteter, og 
som aktionslæring og kollegial sparring på skolerne mv.”. Hvilket af begre-
berne betegnet teamsamarbejdet, er det ’kollegial sparring’ eller er det ’mv’? 
Der kan foregår kollegial sparring i de teammøder Malte fortæller om. Begre-
ber ’mv’ kan dække teammøder, og det kan ikke dække teammøder, for det er 
et upræcist begreb.   
 
Men teammøde praksissen kan også blive endnu en arbejdsbyrde i en travl 
hverdag. Anna siger ”jeg sidder på en årgang i øjeblikket der hedder 7.-8. årgang, 
hvor jeg simpelthen, altså nu har jeg heldigvis fået to undervisningstimer mere i år, 
så jeg er oppe på ti, man må kun have otte, men det har så gjort at min leder har 
skåret mig i rigtigt meget mødeaktivitet – griner – så jeg har heldigvis i år nærmest 
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kunne vælge det fra og til, ikke, og jeg ved godt, jeg skal nyde det, for det slipper jeg 
jo ikke udenom næste år, men jeg har også fundet ud af, hvor jeg lærer noget, og 
hvor der sker noget, og hvor jeg ikke lærer en disse, altså ikke”.  Som jeg tolker 
det, så lærer Anna ikke noget på teammøderne, ikke en disse. Hun lærer noget, 
hvor der sker noget, og det er i undervisningen. Anna oplever ikke, at teammø-
derne bidrager til hendes trivsel, eller at teammøder kan konfliktreducere det 
daglige arbejde, som Alice peger på. Anna tænker i læringsmål for sin delta-
gelse i teampraksissen. Tingleff Nielsen (2013) efterlyser læringsmål for ele-
verne mens Anna fokuserer på læringsmål for hende selv. Teammøder kan 
være meget forskellige og have forskellige formål, men trivsel i arbejdet er en 
fremtrædende normativitet på de teammøder, jeg har observeret eller hørt 
om. Lærerne arbejder dog også sammen på andre måder, som også kan 
fremme trivsel og læring.  

Samarbejdspraksis i mellemrummene 
Lærerne samarbejder nemlig ikke alene i teams. Under Emmas møde kommer 
to lærere med spørgsmål, hun skal forholde sig til. De nye lærere samarbejder 
løbende med kolleger om praktiske, regelstyrede eller normative spørgsmål. 
Samarbejdet kan foregå mange steder, på lærerværelset, på gangen og i klasse-
rummet. Det meste samarbejde, jeg har observeret foregik i mellemrummene. 
En dag jeg går med Signe får hun, mens vi er på vej fra time til time, beskeder 
fra flere lærere. Hun bliver af en lærer bedt om at starte undervisningen op i 
2. klasse, fordi han har brug for at tale med hendes klasse. Signe siger ja, og vi 
går ind i 2. klasse. Der bliver aftalt mange større aktiviteter og mindre detaljer 
og praktiske aktiviteter i mellemrummene. Henvendelserne er især præget af 
krav om hurtig beslutningstagen, men de kan også have informationskarakter. 
Samarbejdet i mellemrummene kan også bruges til at styrke tilhørsfølelsen til 
skolen, til at skabe trivsel og gode relationer til lærerkolleger. Det sker for Ali-
ce, når hun er på sit kontor. Hun siger i interviewet det andet år, når jeg spør-
ger om hun føler sig godt tilpas på skolen: 
 
”det er jo kommet med de her kontorer, hvor vi sidder et forskelligt sted på skolen, 
og heroppe, der laver vi meget sjov, meget sjov med hinanden, laver grin med hinan-
den, og det kan vi sagtens gøre med respekt, altså for det er stadigt væk, altså vi 
kommer jo stadigt væk til hinanden, hvis vi har problemer, men vi kan godt pjatte, 
og det kan jeg godt lide, det bliver, så får man også, jeg synes egentligt, at før der 
kunne man godt være træt, når man kom hjem, og så havde man brug for at snak-
ke om noget andet, og gøre noget andet, og det gør vi engang imellem heroppe allige-
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vel, selv om vi bare sidder heroppe, så kan vi godt komme med nogle kommentarer, 
der gør at stemningen bliver en lille smule mere afslappet, og det synes jeg er meget 
rart, at det hele ikke går op i en eller anden faglig spids, så man nærmest ikke kan 
komme på arbejde og sige ej, jeg har bare haft en helt vild dårlig nat, fordi Kalle har 
ørepine, vi kan sagtens komme med alle mulige ting, og de havde også lavet en Po-
werPoint med mig som stod oppe foran scenen dengang (vi griner), så vi laver også 
skæg med hinanden på den måde”. 
 
Det at den nye skolereform kræver længere tid på skolen rummer mulighed 
for at nye praksisser kan opstå. Kontorets materialitet indbyder til ny relatio-
nel praksis. Alice er blevet deltager i en for hende positiv kontor praksis, der 
bidrager til hendes trivsel på arbejdspladsen. Der laves sjov i en afslappet to-
ne. Humor spiller en vigtig rolle i Alices kontor praksis. Når de andre lærere 
laver en sjov PowerPoint med hende i centrum, kan det tolkes som et tegn 
på, at hun accepteres i den praksis, og at hun kan tåle at blive gjort grin med. 
Det er en normativitet, der tillader og måske ligefrem foreskriver, man gør 
grin med andre. Det er samme normativitet, der muliggør at man kan bringe 
elementer fra sin familiepraksis ind på banen. Det er praksistilladt at bringe 
private elementer med ind. Og når det private tillades kan kontoret blive et 
frirum på skolen, hvor humor, personlige tanker, handlinger, og betingelser 
kan diskuteres. Kontorpraksissen kan erstatte visse aktiviteter i familiepraksis-
sen, som aflaster fra arbejdet. Nu kan Alice få de samtaler om noget andet, 
som hun har brug for. Samtaler som hun før tog derhjemme, men som hun 
nu tager på kontoret, i hvert fald en gang imellem. Lærerne bliver på Alices 
kontor som i Maltes teamsamarbejde en vigtig ressource for hinanden.  
 
Anna peger på, hvorfor lærerne bliver ressourcer for hinanden i det daglige 
arbejde. Hun siger ”altså vi bliver nødt til det, for vi har ikke tid til at forberede 
os ellers, altså det tænker jeg, det bliver en nødvendighed, at vi åbner op for vores 
egen undervisningspose og giver videre til andre”. Alice uddyber og siger ”Nej, 
man kan blive ved og ved, og nu er man nødt til at sige stop på et tidspunkt, vi er 
også blevet bedre til at hjælpe hinanden, altså så har vi vores skabe her, og så ved vi 
hvor hinandens ting er, altså jeg ved, at når nu jeg står og skal bruge synopser ned 
til 9. klasse, så ved jeg hvor Birgitte har hendes gamle synopser stående, og så kan 
jeg låne dem og stille dem tilbage igen, og hun ved, hvorhenne jeg har mine stile, prø-
vestile liggende og sådan noget, så vi hjælper, vi er måske blevet mere åbne overfor 
hinanden og hjælper hinanden mere, det er vi simpelthen nødt til og dele, dele ud af 
vores erfaringer og sådan noget, så vi ikke skal sidde og opfinde den dybe tallerken 
hver eneste time”. Både Anna og Alice bruger ord for nødvendigheden af at 
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samarbejde. Det tolker jeg således, at arbejdsbyrdens betingelser i de nye lære-
res praksisser tvinger dem til at samarbejde om undervisningens indhold. 
Nødvendigheden medfører en fordel for de to nye lærere. De kan få adgang 
til mere erfarne læreres repertoire af aktiviteter, og de får mulighed for at bi-
drage med deres egne ideer. På den måde skabes der en positiv samarbejdsre-
lation mellem Anna og Alice og deres kolleger om curriculære aktiviteter. 
Samarbejdet kan imidlertid også være negativt farvet. Malte fortæller det an-
det år, jeg besøger ham, at mange lærere fra skolen er gået på pension eller 
har fundet andet arbejde på grund af skolereformen. Jeg spørger, om det på-
virker resten af lærerne. Malte svarer: ”Jo, det gør det vel, det lægger en sådan en 
sort sky nogle gange, og det har været lige fra morgenstunden nogle gange, man 
kommer ind med sådan en, ja, det var en dejlig morgen, og så hører man på 
åååhhh, (lydord) jo, nogle gange, så kan man da godt lige komme med en kommen-
tar også om, ja, det synes jeg også, og så kører den jo videre ikke, men andre gange 
så har jeg også taget mig selv i at tage høretelefonerne i og så sidde med forberedelse, 
fordi åååååhhhhrrr (lydord)”. Malte må nogle gange flygte fra den negative 
stemning på lærerværelset om morgenen med høretelefoner. Hans ellers gode 
humør har trange kår, når sådan en sort sky møder ham på lærerværelset. Han 
kan godt deltage i beklagelserne og komme med en kommentar, men udtryk-
ker med lydord, at han hellere er fri for den form for kollegial sparring.  
 
Signe peger i interview 2 på, hvorfor det kan overses i en hektisk hverdag, at 
kollegerne kan blive ressourcer. Signe siger ”Helt vildt, jeg tænker, hvis ikke jeg 
havde haft, ja, der er meget hjælpsomme, meget, virkeligt, virkeligt meget opmærk-
somme på os andre også, ikke, så Jonas kommer hen og ligesom giver mig en 
krammer og siger, hvad sker der lige-agtigt, ikke, det gør virkeligt meget, så det 
handler også om at ligesom, at bruge dem, som Martin også sagde til målsamtale, 
du skal huske at bruge, altså gå hen til Susanne som er vores sådan danskfaglige, 
hun er bare guden-agtig, husk nu at brug, altså, hun vil gerne hjælpe, men hvis ik-
ke man spørger, så får man heller ikke noget hjælp, jo, og den har jeg også været i, 
for så kører man jo sit eget enespor og skal nemlig bare sådan overleve, ikke, i ste-
det for lige at stoppe op og lige hoppe ud til siden og sige, det her grammatik, du, det 
ved jeg ikke lige, hvordan skal jeg lige”. Kollegerne er opmærksomme på at Sig-
ne er presset i sit arbejde, og Jonas er mest. De to nye lærere fra den SBL, 
som er på samme skole har en særlig forbindelse, som også bestyrkes gennem 
deres fælles kørsel til og fra læreruddannelsen, hvilket jeg vender tilbage til i 
næste kapitel. Signe kan hente hjælp til sine curriculære aktiviteter, men den 
handletvang hun føler så stærkt holder hende fast i et bestemt ensomt spor. 
Det kan kræve overskud for Signe at samarbejde.   
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Samarbejdspraksis med personale fra andre faggrupper 
Emma skal iværksætte et møde med en pædagog, som hun samarbejder med. 
Jeg har kun observeret Louise samarbejde med en pædagog, hørt Alice fortæl-
le om samarbejde med en socialrådgiver og overværet en time med en pæda-
gog til stede. Mellemrummene kan bruges også til at møde forældre, men jeg 
har ikke observeret møder med forældre, så det belyses ikke her. Jeg har heller 
ikke observeret mange samarbejder med andre faggrupper, og når det allige-
vel skal med her, er det fordi det er en af de aktiviteter, som kan finde sted i 
mellemrummene, og fordi samarbejdsrelationen ikke er ligetil og rummer mu-
lighed for konflikter. Når Emma skal bruge sin spisepause på at arrangere 
møder med en pædagog, og hun i den forbindelse taler om koordineringsbe-
sværet, så rummer det en modstand fra hendes side. Når en pædagog deltager 
i Louises teammøde, hvor de to lærere kender hinanden godt, så har pædago-
gen ulige betingelser for deltagelse i mødet. Hun bliver den, der kommer med 
informationer til lærerne. Pædagogen deltager på de betingelser, hun tilbydes, 
men sætter sig på en stol i stedet for i sofaen som lærerne. Alice har særlige 
bekymringer med sin samarbejdsrelation. Det følgende er et uddrag fra en 
mellemrums observation hos Alice.  

Observationsbillede, Alice, mellemrumsaktivitet 
Inden undervisningen fortæller Alice mig om problemer med samarbejdet 
med en socialrådgiver om en ny dreng. Socialrådgiveren binder Alice historier 
på ærmet og samarbejder ikke, siger hun. På vej ud af lærerværelset møder vi 
en lærer og Alice siger: Det er min engel. Alice forklarer, at hun hjælper med 
tre syriske børn. 
 
I de få minutter, det varer at gå til Alices kontor, når hun at fortælle mig, om 
to samarbejder af modsat karakter. Der optræder i hendes fortælling en løg-
ner og en engel. Det er stærke modpoler med bibelske undertoner, hun træk-
ker på. Den ene er overhovedet ikke til at samarbejde med og stole på, og den 
anden samarbejder til titel af engel. Der kan være en afhængighed i relationen 
til andre faggrupper, der kan medføre stærke modsætninger, når den ikke op-
leves opfyldt, ligesom tilfredshed, når den opleves opfyldt.  

Gangvagtspraksis  
Forholdet til elever foregår først og fremmest i klasserummet men ikke kun. 
Lærerne er gangvagter, udevagter i spisepausen, og så går de fra klasse til klas-
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se på gangen, hvor der er mange elever. Emma må denne dag løse en konflikt 
mellem to små elever, da hun kommer ud af døren fra klasserummet. Hun 
lægger sig kropsligt imellem, så de ikke kan nå hinanden. Hun synes at tage 
ansvaret på sig i situationen, selv om hun ikke formelt er gangvagt denne dag. 
Hun er lærer i mellemrummene også. En lærer skal åbenbart kunne løse kon-
flikter mellem alle elever på alle tidspunkter af dagen. Gangvagten har ansva-
ret for at irettesætte elever, der ikke overholder reglerne. Da jeg gik rundt 
med Malte under hans gangvagt, måtte han irettesætte flere af de større ele-
ver, som larmede på gangen. Læreren er lærer på hele skolen og ikke kun for 
sine egne elever.  

Ledelses praksis griber ind 
Emma skal på den skitserede dag forholde sig til andre lærere, en pædagog, 
forskellige elever og en repræsentant for ledelsen. Viceskoleinspektøren hen-
vender sig til Emma to gange denne dag. Først vil han give han hende en op-
gave og siden vil han ændre hendes skema. Viceskoleinspektøren repræsente-
rer magten og styringen af skolen. Han spørger i spøg, om jeg kan styre hen-
de og angiver herved, at hun skal styres. Emma arrangerer mødet, og laver 
dermed administrativt arbejde, som egentligt er viceskoleinspektørens arbej-
de. Eller vil viceskoleinspektøren gerne deltage i lærernes praksis, er det der-
for han bruger humor og involverer Emma i sine opgaver? Ser han Emma 
som en smutvej til lærernes praksisfællesskaber? Tilstræber han at få sin ledel-
sespraksis sat i forbindelse med lærernes praksis? Er han ved at ændre sin le-
delsespraksis? Den interesse viceskoleinspektøren viste Emma kan tale for, at 
han er åben for at ændre sin praksis som leder. Skoleinspektøren udviste en 
anden form for handling, da hun ledede mandagsmødet og alene kom med 
informationer og ikke åbnede for diskussioner, og hurtigt gik tilbage til sit 
kontor. Viceskoleinspektøren var til stede i rummet på en anden måde, for 
han ville gerne tale med lærerne, her iblandt Emma den dag, jeg var til stede. 
Uanset hvad viceskoleinspektøren havde af hensigter med sin relation til 
Emma, betød det denne dag manglende pause og ekstra arbejde i mellem-
rummene for Emma. Senere på dagen henvender viceskoleinspektører sig 
igen til Emma. Igen skal hun dispensere fra andre mellemrumsaktiviteter for 
at komme ham i møde.  



 

 193 
 

Den underliggende pausepraksis 
I mange af mellemrummene, som jeg har diskuteret ovenfor, kunne læreren 
have haft pause. Det kunne have været et stykke tid, hvor læreren kunne 
slappe af og få ladet lidt op. Et stykke tid hvor hun kunne koncentrere sig om 
at spise sin madpakke eller drikke en kop kaffe. Et stykke tid, hvor hun kunne 
samtale om andet end arbejdet. De pauseaktiviteter, jeg her beskriver, har jeg 
alle set udført i skolen. De fleste af disse aktiviteter foregår blot ikke i en selv-
stændig pause men i andre praksisser i mellemrummene. Som det ses i begge 
observationsmøder om teammøder, så er der, hvad jeg kalder lidt privat snak 
til sidst. Sidst i mødet tales der om andet end arbejdet, så der trænger pause-
praksissens aktiviteter sig på. Også i Alices kontorpraksis er der plads til pri-
vat snak. Pausepraksissens normativitet kan foregå på samme tid, og de kan-
tolkes som vævet ind i de andre praksisser. Alice fortæller, hvordan hun lader 
op på kontoret, og Louises teammøde blev holdt i en afslappet tone. Mad-
pakken spises ofte sammen med eleverne, så flere lærere har ikke en selv-
stændig pause til at spise i. Nogle gange har de nye lærere haft ro til at spise 
deres madpakke på lærerværelset, men ikke særligt længe, for så skal de være 
udevagt eller gangvagt eller ordne forberedelse eller praktiske ting. Når Em-
ma udtrykker en utilfredshed med den store mængde koordination kan det 
skyldes, at pausepraksissens normativitet om afslapning og ro i spisefrikvarte-
ret ikke opfyldes.  
 
En væsentlig del af lærernes arbejde foregår i mellemrummene. Her har de 
relationer til andre af skolens elever end deres egne, og her de har relationer 
til kolleger og ledelsen. De har også relationer til deres egne elever i mellem-
rummene, som kan styrke de relationer, de har til eleverne i klassen. Annas 
udtalelse samler godt op på de overvejelser, afsnittet har behandlet. Hun siger 
”jeg vil så også sige, man skal heller ikke forglemme at stor del af undervisningen 
eller det at være lærer handler (griner) ikke kun om at undervisning, at lave under-
visning og være derinde, det handler lige så meget om den her, det der skal forbere-
des, de her møder der skal holdes, al den her koordinering, at du faktisk skal have 
et halvt sekretær job ved siden af nogle gange, ikke, altså, og det er sådan noget, 
som jeg tænker, det er der ingen, hvis man ikke er ude i virkeligheden, der er klar 
over, fordi når de kommer i praktik, dem der kommer i praktik herude, de er ikke 
med til møderne, så de ser ikke, hvordan det her faktisk foregår, og det er det, også 
det som måske for mit vedkommende ikke har været, jeg synes ikke, det er sjovt alt 
det der møde noget, jeg vil undervise, altså jeg ved godt, at der er nogle ting, der er 
nødvendige, men jeg synes dælendynmig også, at der er mange ting, der ikke er nød-
vendige af det, vi har lavet på de her møder, og der kan man sige, jamen altså nu, 
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det siger jeg lidt mere om nu, hvor jeg er færdig, okay, hvad vil det sige at være lærer, 
og man kan vælge det fra nu, fordi nu har man prøvet det, hvor man kan sige, hvis 
du så er skolelærer, og eller du har taget læreruddannelsen, og så kommer ud og fin-
der ud af, hvor slemt det er, så tror jeg, du bliver endnu, altså shhh, så er der endnu 
større chance for du måske vælger det fra, fordi du får sådan et chok over det, ikke, 
ja, et eller andet sted”. Anna fremhæver her den mulighed for at gøre sig erfa-
ringer med aktiviteter i mellemrumspraksisserne, som den SBL kan give. An-
na og de andre nye lærere har dannet sig erfaringer med at deltage i forskellige 
praksisser i mellemrummene, som de nyuddannede lærere fra den ordinære 
læreruddannelse ifølge Anna ikke på samme måde har haft.  

9.8 Opsamling på analytiske pointer i kapitlet  

Jeg har i dette analysekapitel undersøgt det forskningsspørgsmål, som drejer 
sig om, hvordan de nye lærere håndterer lærerarbejdets ekstra-curriculære ak-
tiviteter og hvilke kompetencer de anvender i den sammenhæng. Jeg har un-
dersøgt de nye læreres håndteringer af klassens sociale liv i klasserummet og 
analyseret deres deltagelse i forskellige praksisser i mellemrummene mellem 
undervisningslektionerne. Der er en række praksisser i skolen, som ikke har 
haft samme forskningsmæssige eller politiske fokus som lærernes undervis-
ningspraksisser. Det har været meget forskning og politisk interesse i lærernes 
og elevernes deltagelser i undervisningspraksisser, da det er i disse praksisser 
både elever og lærere tilbringer det meste af deres dag i skolen samt, at sko-
lens formål er knyttet til undervisning. Da jeg bevægede mig ind i de nye lære-
re undervisning var det med en åben og nysgerrig tilgang. Jeg havde ikke på 
forhånd bestemt, hvad jeg skulle fokusere på andet end, hvad den nye lærer 
sagde og gjorde. Observationerne ledte mig på sporet af normativiteter og 
materialiteter, og i løbet af analysen opdagede jeg andre temaer og mønstre, 
som jeg har redegjort for og behandlet i dette analysekapitel. I det følgende vil 
jeg samle op på de væsentligste pointer. Opsamlingen falder i to forbundne 
dele, som behandler aktiviteter i og uden for klasserummet. 

Den semi-lukkede dør og styringen af klasserummet 
Den første pointe i forbindelse med den semi-lukkede dør drejer sig om ma-
terialitetens rolle i håndteringen af klassens sociale liv. At håndteringen af den 
semi-lukkede dør spiller en rolle, for hvordan klassens sociale liv udspiller sig 
er overset i klasseledelsesteorier. Mange definitioner af klasseledelse er kom-
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plekse og abstrakte. Når Søndergaard et al. begrebssætter klasseledelse som 
rammesætning, organisering, støtte, facilitering og differenting af læring og 
udvikling for alle elever. (Søndergard et al, 2014, s. 9), kræver det yderligere 
forklaring i en tillægstekst. I tillægsteksten omtales fem temaer, som konkreti-
serer ovenstående definition. De fem temaer er læringsmilø, undervisningstil-
rettelæggelse og gennemførelse, evaluering og gensidig respons, relationer og 
analyse, rammer og samarbejde. Kun en af de mange uddybninger af definiti-
onen har opmærksomhed på materialitet. Der står: ”At der er opmærksom-
hed på nødvendigheden af relevant og hensigtsmæssig fysisk indretning, såle-
des at der er tydelige markeringer af, hvilke forskellige formål forskellige om-
råder i klasserummet og undervisningsmiljøet mere bredt (gange, skolegård) 
tjener”. (Søndergaard et al, 2014, s. 20). I et praksisteoretisk perspektiv er un-
dervisning i skolen bundet til materialitet. Det materielle arrangement i klasse-
rummet har ændret sig over tid, men ikke meget, som jeg har diskuteret i ka-
pitlet. Klasserummet er stadig, på de skoler, jeg har besøgt et selvstændig og 
afgrænset rum med fire vægge og en eller to døre, med borde og stole til for-
stoling af eleverne. Mit fokus har været på dørene, som sjældent var lukkede 
gennem hele undervisningen. Især hoveddøren ind til klassen blev åbnet af 
klassens egne elever, andre klassers elever, andre lærere og i et tilfælde en for-
ældre. Dette ledte til dannelsen af begrebet den semi-lukkede dør. Begrebet 
angiver, at døren kan anses for at være helt lukket men i realiteten ikke er det. 
Den var semi-lukket, og kunne og blev lukket op uden lærerens styring eller 
deltagelse i løbet af timen. Det betød forstyrrelser af klassen sociale liv. Det 
gjorde det vanskeligere for de nye lærere at håndtere klassens sociale liv og 
elevernes trivsel og samtidigt have fokus på elevernes læring. Når en geografi-
lærer hos Jonas gentagne gange kom ind ad døren og interagerede med nogle 
af klassens elever, blev det vanskeligere for Jonas at håndtere klassens sociale 
liv. Når tre elever hos den nye lærer Alice går ud og ind ad den semi-lukkede 
dør hele timen, medfører det en udfordring for balancen mellem at varetage 
alle elevers trivsel og læring. I begge tilfælde medfører det uro. I Jonas’ tilfæl-
de medførte det uro, at geografilæreren fraterniserede med eleverne mens un-
dervisningen pågik, og hos Alice skabte det uro, når de tre elever gik ind og 
ud. Derfor mener jeg, at klasseledelsesteorier må indtænke styring af klassens 
semi-lukkede dør, så den ikke ender med at styres af andre. En manglende 
håndtering af den semi-lukkede dør kan medføre grænseoverskridelse fra an-
dre lærere. Der ligger et potentielt autoritetstab i den manglende håndtering af 
grænsesætning over for elever og andre lærere. Det er vanskeligere at grænse-
sætte, når den semi-lukkede hoveddør til klasserummet åbnes vilkårligt. Den 
semi-lukkede dør kan udfordre de nye læreres personlige grænser. Det kan 
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ske, når en anden lærer gentagne gange overskrider de fysiske grænser indtil 
klasserummet. Den semi-lukkede dør er tærsklen ind til en bestemt lærers 
klasserum, som kolleger og ledelse har en forventning om, at læreren styrer og 
kontrollerer. Når døren bliver semi-lukket, og elever og lærere mere eller 
mindre vilkårligt overskrider de fastsatte grænser, kan de blive porøse og ikke-
beskyttende. Klasseledelsesteorier kunne med fordel have blik for betydnin-
gen af både den materielt-rumlige og den personligt udfordrende dimension 
af lærerens styring og kontrol med klasserummet og dets semi-lukkede dør.  

Uro og håndteringer af irettesættelse 
Den anden pointe jeg vil drage frem drejer sig om håndteringen af uro i klas-
sen. Uro melder sig i klassen, når eleverne modsætter sig lærerens dagsorden, 
og de nye lærere reagerer på forskellig vis på dette. Jeg har gennem min analy-
se af de nye læreres reaktioner og håndteringer af uro eller andre oplevede ud-
fordringer fra eleverne udskilt forskellige typer af håndtering af irettesættelse. 
Anden forskning (Jensen, 2013; Alenkær, 2012; Klinge, 2016) enten dæmoni-
serer eller tager afstand fra skæld ud som irettesættelsesmetode, og Klinges 
forskning peger da også på, at det har negative konsekvenser for alle elevers 
trivsel, hvis blot en elev bliver skældt ud. Da jeg oplevede meget irettesættelse 
og overværede flere forskellige måder at håndtere irettesættelse på, besluttede 
jeg mig for at undersøge det nærmere. Det ledte mig til at differentiere mel-
lem forskellige håndteringer af irettesættelse. Jeg har fremanalyseret fem for-
skellige typer irettesættelse, hvoraf nogle af dem kan karakteriseres som skæld 
ud. Det skal slås fast, at ingen af de syv lærere ønskede at irettesætte eller 
skælde ud. Ingen af de nye lærere ønsker at skælde ud eller at skulle irettesætte 
meget. De oplever dog, at betingelserne i skolens praksisser gør det vanskeligt 
helt at udelukke irettesættelse. De ville alle hellere have været foruden. Allige-
vel har nogle af de nye lærere en modvillig håndtering, mens andre har en ak-
tiv håndtering med det formål at undgå irettesættelse og skæld ud i fremtiden. 
Jeg har i analysen differentieret mellem en modvillig håndtering, en instrue-
rende håndtering, en kreativ håndtering, en aktiv håndtering og en discipline-
rende håndtering, da jeg enten har oplevet håndteringen under observatio-
nerne eller hørt beretninger om dem i løbet af mine interviews. Jeg har i ana-
lysen vist, hvordan Louise formår at veksle mellem irettesættelse og 
anerkendelse i sin tilgang til eleverne. Hun differentierer mellem eleverne og 
skaber de relationer til dem, som hun oplever, der har brug for. Negt (1994) 
peger på, at det er en selvstændig kompetence at kunne differentiere mellem 



 

 197 
 

forskellige tilgange til teknologi. Min analyse viser, at det er en væsentlig læ-
rerkompetence at kunne differentiere eller veksle mellem tilgange til eleverne.  

At håndtere lærerarbejdets ekstra-curriculære aktiviteter in-
volverer følelser 
Den tredje pointe peger på, at de nye lærere skal kunne håndtere følelser i 
undervisningen, både elevernes og deres egne, for følelser er en essentiel og 
væsentlig del af lærerarbejdet. Det gælder både positive og negative følelser. 
Jeg har i analyseafsnittet vist, hvordan Malte arbejder med elevernes og egne 
følelser. Ifølge Garners definition af følelsesmæssig kompetence var Malte 
følelsesmæssig kompetent, fordi han formåede at nuancere intensiteten i sin 
irettesættelse efter, hvordan situationen udspillede sig. Problemet med Gar-
ners definition var dog, at den ikke gav en rettesnor for, hvornår følelserne 
ikke er passende til situationen. Det overlader dannelsen af rettesnoren for, 
hvornår en følelse er passende til den handlendes praksis begribelse (Schatzki, 
2002). Som Schatzki betegner Hargreaves lærernes praksisser som følelses-
mæssigt motiverede og organiserede. Hargreaves optegner fire punkter, der 
karakteriser lærerarbejdet som følelsesmæssigt praktiseret:  
”1. Teaching is an emotional practice. 
2. Teaching and learning involve emotional understanding. 
3. Teaching is a form of emotional labor. 
4. Teachers’ emotions are inseparable from their moral purposes and their 
ablity to achieve those purposes” (Hargreaves, 1998, s. 835). 
 
Hargreaves betegner ikke følelser og moralske formål som teleoaffektive 
strukturer, men Schatzkis definition af teleoaffektive strukturer rummer 
samme elementer af følelsesmæssig formålsstræben. Garners definition på 
den anden side inkluderer ikke overvejelser eller bestemmelser af, hvordan 
regler, normativitet og teleoaffektive strukturer spiller ind på, hvad de enkelte 
lærere vurderer som passende. Der synes at være to ofte modstridende men 
praksistilladte følelser repræsenteret hos de nye lærere. På den ene side kan 
der opstå irritation eller vrede, når eleverne er urolige og på den anden side er 
der nærhed og sympati, når relationen til eleverne lykkes. Lærerarbejdet er 
ifølge Hargreaves (1998, s. 840) kærlighedsarbejde. Denne forståelse af arbej-
de udtrykkes af Anna, når hun siger ”jeg synes faktisk, de er fantastiske alle 
sammen, hver og en, et eller andet sted, jeg vil så gerne, jeg vil så gerne hjælpe dem 
alle sammen, på en eller anden måde”. Anne udtrykker endvidere, at ”For jeg har 
helt klart følelser i mit arbejde, jeg brænder for at hjælpe og lære børn noget, men 
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nogle gange skal jeg helt klart lære at være mere professionel, og ikke lade følelser 
løbe af med mig”. På den ene side udtrykker Anna, at hun har kærlige følelser 
for eleverne, som er baseret på hendes personlige begribelse af de teleoaffek-
tive strukturer i undervisningspraksissen, og på den anden side udtrykker hun 
et behov for at sætte grænser for den involvering, hun værdsætter. Klinge, 
(2016) skriver at ”Når læreren agerer relationskompetent er hendes handlin-
ger, emotioner og tanker samstemt med formålet for hendes virke, så hun op-
træder professionelt og står til rådighed for eleven” (Klinge, 2016, s. 253). 
Klinge peger på, at der skal være en samstemthed mellem en lærers følelser og 
hendes professionalitet. Anna har dog oplevet, at følelser kan løbe af med en, 
og derfor skal de nye lærere kunne balancere nærhed og distance. Analysen 
har vist, at de nye lærere er følelsesmæssigt engagerede i deres arbejde. Dette 
engagement synes afgørende for deres trivsel som lærere, men hvis de ikke 
lærer at håndtere en balance af nærhed og distance i deres følelser, er der risi-
ko for udbrændthed, som Signe har oplevet. Det kan være vanskeligt for de 
nye lærere at opnå en professional samstemthed, som Klinge (2016) forstår 
den, når deres personlige begribelse af teleoaffektiviteten betyder nærhed og 
kærlige følelser for eleverne.  
 
I stedet vil jeg foreslå, at lærerne agerer relationskompetent, når de kan balan-
cere nærhed og distance på en måde, som er i overensstemmelse med deres 
personlige normativitet og veklser mellem tilgangen til forskellige elever.  

Læring i mellemrummenes praksisser 
Den sidste pointe jeg vil fremdrage af dette analysekapitel drejer sig om mel-
lemrumspraksisserne. Hvis jeg havde valgt alene at udføre klasserumsstudier 
og var blevet mentalt og fysisk i undervisningen, havde jeg ikke oplevet de 
nye lærere deltage i forskellige aktiviteter i mellemrummene. Observations-
metoden har bidraget til at få feltnoter om mellemrummene, som jeg kunne 
behandle i analysen. Analysen af aktivitetsoverskuddet i mellemrummene 
gennem et praksisteoretisk perspektiv har vist fordele ved perspektivet. Det 
lykkedes med perspektivet at udkrystallisere forskellige praksisser fra hinan-
den men også at undersøge deres sammenvævninger. Det blev tydeligt gen-
nem analysearbejdet med Emmas arbejdsdag, at hun deltog i en række andre 
praksisser end undervisningspraksisser, selv om hun også stod for meget un-
dervisning denne dag. Hun deltog i teammøder, samarbejde med kolleger, 
samarbejde med andre faggrupper, gangvagt, samarbejde med ledelse, og i 
små pauser. Begrebet om deltagelse i multiple praksisser kan belyse, at Emma 
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deltog i flere af disse praksisser på een gang. Der kan ske læring i grænseom-
råderne mellem prakisserne, som Gleerup (2007) peger på. Når Emma på 
samme tid deltager i teammøde og samarbejdspraksisser, kan hun opnå læring 
i grænseområdet. Det praksisteoretiske perspektiv viste også sin fordel ved 
analysen af den første praksis, Emma deltog i denne dag, teampraksissen. Når 
jeg undersøgte teampraksissens normativiteter og generelle forståelse blev re-
sultatet, at teammøder drejer sig om aflastning, som skete gennem humor el-
ler muligheden for at udtrykke og bearbejde sine følelser. Teammødet funge-
rede i mine observationer som en platform for at skabe en praksistilladt af-
standtagen, således at den praksis, der blev talt om nemmere kunne varetages. 
Når de nye lærere på teammødet kunne få luft og sympati for deres frustrati-
oner over elever eller læringsaktiviteter blev de lettere at håndtere. Pauser var 
der til gengæld ikke meget af. Holland, Gordon og Lahelma (2007) skriver: 
”Breaks for teachers are potentially periods of freedom and peace in the busy 
and noisy timespace paths of the school day. But, the short breaks are also 
full of responsibilities: teachers plan their next lessons, take photocopies, or-
ganise forthcoming events, sort out who will cover a lesson for a teacher who 
suddenly became ill, call parents or negotiate together what to do with a stu-
dent who has problems” (Holland, Gordon o& Lahelma, 2007, s. 228). Dette 
billede er let genkendeligt fra mine feltnoter. Der foregik mange aktiviteter på 
lærerværelset i spisepausen, som ikke havde karakter af pause. Til gengæld 
indsneg de nye lærere pause elementer i nogle af de andre praksisser. Et pause 
element som en kop kaffe var ofte tilstede i undervisningen, fordi de nye læ-
rere tog den med sig fra lærerværelset. I Louises teammøde var der sneget fle-
re pause elementer ind. Dels fandt mødet sted i en afslappet sofa og der var 
kage og frugt foruden kaffe. I begge teammøder var der tid til privat pause-
snak ind imellem. Så pause elementer finder vej ind i lærernes praksisser her 
og der, og gør praksisserne mere fleksible, mere afslappede og trivsels-
befordrende.  
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10. De nye læreres læring i for-

skellige praksisser  
I dette kapitel undersøger jeg forskningsspørgsmålet, der spørger til, hvordan 
de nye lærere udvikler og lærer lærerkompetencer. Jeg vil undersøge hvordan 
de mere eller mindre forskellige praksisser, de nye lærere fra den skolebasere-
de læreruddannelse deltager i før og i løbet af deres studie og arbejde bidrager 
til udviklingen af lærerkompetencer. Jeg starter med at undersøge, hvordan de 
skaber samspil mellem læringen på uddannelsen og læringen i deres arbejde. 
Jeg analyserer, hvilke begreber, der dækker deres bestræbelser eller deres mere 
anstrengelsesløse skabelse af sammenhæng mellem den viden, de præsenteres 
for i læreruddannelsens forskellige praksisser og den viden, de mener at have 
brug for, når de skal udføre deres arbejde. Men også omvendt, for jeg vil ana-
lysere, hvordan de sætter deres håndteringer af aktiviteter i skolens praksisser 
i spil i læreruddannelsens praksisser. Jeg vil desuden analysere, hvordan de 
sætter erfaringer fra tidligere eller nuværende praksisser i spil i deres nuvæ-
rende praksisser på arbejdet. Det har vist sig under observationerne, at de nye 
lærere trækker på forskellige erfaringer i varetagelsen af lærerarbejdets ekstra-
curriculære aktiviteter. Jeg vil diskutere nogle praksisdeltagelser, som har be-
tydning for varetagelse af lærerarbejdet, men som ikke har været forsknings-
mæssig belyst. Det har vist sig gennem analysen, at nye lærere kan trække på 
erfaring og læring fra mange forskellige praksisser, som ikke umiddelbart har 
forbindelse til arbejdet som lærer. Jeg vender i dette kapitel tilbage til de meta-
forer om overførsel af læring, som jeg behandlede i kapitel 3. Jeg vil undersø-
ge, om overførselsbegreberne kan hjælpe mig til at belyse de nye læreres læ-
ring på tværs af de praksisser, de deltager i. Jeg er interesseret i at undersøge 
hvordan sammenhængen mellem læring i forskellige kontekster etableres. 
Hvad gør de nye lærere for at skabe sammenhæng og hvad betyder det for det 
nye, de lærer? Derfor undersøger jeg om begreberne transfer, transition, 
transformation, grænselæring, connectivity og deltagelse i multiple praksisser 
kan begrebssætte de nye læreres læring.   
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Jeg præsenterer først et observationsbillede, som jeg har valgt for at illustrere, 
hvordan elementer fra en række forskelle praksisser i læreruddannelsen kan 
trækkes ind i en ny lærers nuværende praksisdeltagelse. Observationsbilledet 
illustrerer, hvordan normativitet fra læreruddannelsens praksisser kan genfin-
des i en ny lærers praksis på arbejdet, og det danner derfor baggrund for dis-
kussionen af de nye læreres sammenhængsskabelse mellem forskellige prak-
sisdeltagelser. Observationsbilledet viser tillige tilbage til diskussioner fra ka-
pitel 9. Det viser, hvordan elever kan skabe tætte forhold til deres lærer ved at 
komplimentere hendes tøjvalg. Og det viser hvordan en ny lærer som Anna 
håndterer irettesættelse og grænsesætning over for uro. Først kan Annas stra-
tegi tolkes som instruerende, når hun siger til elever, at de ”skal lave noget, el-
lers bliver de sat til noget andet” Hun pakker i næste omgang sin irettesættelse 
ind i anerkendelse og antager den modvillige strategi med omsorgsetiske ele-
menter, og siger ”søde drenge, vær venlige at pakke jeres ting sammen nu”. Her er 
både elementer af en ordre og en instruerende håndtering af irettesættelse, 
”pakke jeres ting sammen nu” og en omsorgsetisk og venlig tilgang til drengene 
”søde drenge, vær venlige”. Der er endvidere i dette observationsbillede et godt 
eksempel på den semi-lukkede dør. Annas svigerinde åbner døren midt i ti-
men og stikker hovedet ind og vinker til mig. Hvorfor hun kom ind fik jeg 
ikke at vide, og Anna vidste det heller ikke. Diskussionen med udgangspunkt 
i observationsbilledet fokuserer dog på skabelsen af sammenhænge. Observa-
tionsbilledet er (som de øvrige) en læsevenlig udgave af mine feltnoter, hvilket 
bringer teksten tæt på praksisdeltagelsen men derfor får karakter af oprems-
ning og vekslen mellem emner. 

Observationsbillede, Anna, tysk i 8. klasse  
Anna og jeg kommer ind i 8. klasse. Hun går hen til katederet og stiller sig, og 
jeg går ned bagest i klassen. Timen starter med, at Anna fortæller, at klassen 
skal have test i dag. Tre piger står oppe ved katederet i begyndelsen af timen 
og kommenterer Annas nederdel. Anna fortæller, hvor hun har købt den, og 
at den var billig. Pigerne sætter sig ned. Anna fortæller klassen, at de skal til 
Tyskland på en endagstur. Derpå giver Anna testen til eleverne og går rundt i 
klassen og deler testen ud. Flere elever sidder og arbejder med små høretele-
foner i ørene. Hun giver tilladelse til, at eleverne bruger grammatik bøger, da 
de spørger efter dem, og hun siger henvendt til mig, selv om Henry (Annas 
tysklærer på læreruddannelsen) siger til mig, at jeg ikke må bruge dem. Anna 
kommer ned bagest i klassen til mig, mens eleverne skriver på testen og siger, 
de er meget gode til tests. Nu kommer Annas svigerinde ind i lokalet. Hun vin-
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ker til mig og går ud igen. Anna går rundt i klassen og hjælper eleverne. Hun 
siger til eleverne, to minutter mere, så gider vi ikke mere, vel? Anna forlader lo-
kalet og går ud efter computere. Eleverne fortsætter med at arbejde med te-
sten, mens de småsnakker lidt højere, end når Anna er i klassen. Anna kom-
mer tilbage med en vogn med computere. Efter testen arbejder eleverne på 
computerne. Eleverne taler højt, og Anna siger, at eleverne skal lave noget, 
ellers bliver de sat til noget andet. Anna sætter sig et stykke tid hos en elev og 
derefter hos en anden. Anna kommer hen til mig og fortæller om en elev, der 
ikke kan læse, men som snakker godt tysk. Hun fortæller, at denne elev skal 
præsentere gruppens projekt og få en succes oplevelse på denne måde. Hun 
siger, det er godt, hun får succes på et område. Anna husker derefter fire elever 
på, at hun skal interviewe dem i morgen til sin bacheloropgave på lærerud-
dannelsen. Hun kommer hen til mig og siger, de skal nok blive færdige med de-
res projekter til tiden. Timen er ved at slutte. Anna siger til en gruppe drenge, 
øde drenge, vær venlige at pakke jeres ting sammen nu. En dreng kigger ind ad 
døren til klassen. Anna forlader klassen sammen med mig og taler med mig 
på vejen til lærerværelset. Hun fortæller, at de i hendes kommune har fået go-
de vilkår for deltagelse i den skolebaserede læreruddannelse. Den øverste le-
der har overladt det til en mentor at styre det. Lederen på skolen prøver dog 
ofte at presse et par timer mere ind. Jeg spørger, om hun er på skolen næste 
år. Anna svarer, at skolederen har sagt ja til, at hun kan blive, men spørgsmå-
let er, hvad hun selv ønsker, for 40.5 timer om ugen er for meget, og der er et 
stort problem med manglende kontorpladser. Hun udtrykker stor usikkerhed 
om næste år. Men nu skal jeg kun have én verden, én intra, siger hun. Der har 
ikke været én dag, hvor hun ikke har tænkt bacheloropgave. Hun giver udtryk 
for stor dårlig samvittighed. Hun siger, jeg kan ikke producere hele tiden. Det 
mest forfærdelige år, fortsætter hun, der har været i de fire år. Og der skal der og-
så tænkes på næste år. Hun mener, at hun hører til på privatskole. Hun tæn-
ker to år mere i folkeskolen, og så en tysk masteruddannelse. Hun siger, ba-
chelor, det jeg skriver om, gør jeg jo imens. 
 
Jeg har valgt observationsbilledet, fordi det giver et eksempel på, hvordan læ-
ring fra en praksis på læreruddannelsen sættes i spil i en praksis i skolen. Det 
var denne observation, der satte mig på et særligt spor i min søgen efter læ-
ring fra læreruddannelsen, som var sat i spil i skolens praksisser. Jeg opfattede 
under denne observation, det at Anna henvendte sig til mig med sine norma-
tive udtalelser om anerkendelse af elever og brud på regler om ordbogsbrug, 
som om jeg skulle kunne forstå og være enig. Jeg oplevede at blive konstrue-
ret som repræsentant for normativiteten på læreruddannelsen, og derfor som 
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en velegnet medspiller i Annas normativitets-bestræbelser. Da vi gik fra timen 
fortalte Anna mig om sine curriculære trængsler. Hun skulle levere både på 
læreruddannelsen og i skolen, og har oplevet det som hårdt, og hun tænkte 
konstant på læreruddannelsens krav. Der syntes ikke at være klare grænser i 
Annas tænkning om sine praksisdeltagelser. De syntes at være vævet sammen. 
Annas normative gøren og sigen skærpede min nysgerrighed overfor, om de 
nye lærere kunne skabe sammenfaldende normativiteter i deres praksisdelta-
gelser. I det følgende vil jeg med baggrund i observationsbilledet og med ind-
dragelse af udtalelser fra forskellige interviews analysere, hvilken læring og er-
faring de nye lærere benytter, mens de udfører deres arbejde. Jeg vil starte 
med analyse af Annas praksisdeltagelse i observationsbilledet og udvide med 
empirisk inspirerede temaer om læring og erfaring fra forskellige andre prak-
sisser.   

10.1 Læring i læreruddannelsens praksisser 

Læreruddannelsens normativitet i skolens praksisser 
Den kommende fortolkning af observationsbilledet vil undersøge, hvad der 
sker, når Anna som ny lærer inddrager viden og læring fra nogle af lærerud-
dannelsens praksisser i sin varetagelse af sit arbejde i skolen. Det var bemær-
kelsesværdigt i observationen at opleve, at Anna italesatte en normativitet, 
som hun har beskæftiget sig med i en eller flere af læreruddannelsens praksis-
ser. Anna har deltaget i en række af læreruddannelsens praksisser. Der har 
hun beskæftiget sig med forskellige typer af teori. Der har dels været fagspeci-
fik teori, der har med faget som videnskabsfag at gøre, som jeg vil kalde kodi-
ficeret teori og der har været teori om faget i skolen eller lærerens arbejde i 
skolen, som jeg vil kalde praksis-relateret teori for at kunne skelne mellem de 
to typer. En stærk normativitet repræsenteret i forskellig teori i flere af lærer-
uddannelsens praksisser handler om bestemte opfattelser af elever, af elevers 
læring og af elevers dannelse. I de pædagogiske fag står anerkendelse og und-
ladelse af skældud stærkt, mens der i et fag som tysk synes at være bestemte 
normative opfattelser af, hvordan elever lærer sprog. Det er i hvert fald sådan 
Anna har opfattet det. I sin undervisning trækker Anna både på normativite-
ten fra tyskfaget og de pædagogiske fag, som hun opfatter dem. Hun vælger 
at komme elever i møde, når de vil danne relationer til hende fremfor at 
overholde en normativitet om forstoling. At danne relationer er ikke altid ale-
ne lærerens bestræbelse, og der kan med Løgstrup (1972) tolkes at være en 



 204 

gensidig interdependens, hvor begge parter i en relation er betydningsfulde 
deltagere i relationen. Situationen med samtalen om Annas nederdel er illu-
strativ for en lang række af de situationer, jeg oplevede i skolen, hvor de nye 
lærere skulle vælge mellem forskellige tilgange til eleverne. De vekslede mel-
lem forskellige tilgange alt efter, hvad de tolkede som elevernes behov. Når 
læreren veksler mellem tilgange til forskellige elever, er der flere fænomener 
på spil. Som diskuteret i forbindelse med observationsbilledet fra Louises un-
dervisning i kapitel 9, er det en vigtig lærerkompetence at kunne veksle mel-
lem tilgange til elever, hvad angår irettesættelse og ros. Det kan tolkes som, at 
den samme vekselkompetence er på spil her. Anna veksler mellem tilgangene 
til eleverne. Pigerne får støtte i deres relations-bestræbelser, mens resten af 
klassen forstoles. Ziehe pointerer, at lærere ”vil se sig konfronteret med et 
vekselbad af højst forskellige forventninger” (2002, s. 149). Forskellige elever 
kan have forskellige opmærksomheds behov. Begrebet vekselbad kan be-
grebssætte de situationer, hvor de nye lærere skal vælge mellem tilgange til 
eleverne, alt efter hvilke behov eleverne har. De behov kan i de nye læreres 
fortolkning udløse irettesættelse, skæld ud, ros, trøst og imødekommenhed 
over for elevernes relationsbestræbelser. På den ene side udviser Anna i ob-
servationsbilledet en vekselkompetence, og på den anden side formår hun og-
så at skabe sammenhænge mellem sin praksis begribelse og normativitet. Det 
kan tolkes, at hun udviser en kompetence til at skabe sammenhæng, der gør 
at hun kan undgå at skælde ud. Kapitel 8 viste, at Anna positionerer sig som 
en lærer, der helst ikke skælder ud, og en der antager den modvillige håndte-
ring langt de fleste gange.  
 
Det tolkes som, at Anna udviser kompetence til at skabe sammenhænge mel-
lem normativiteten fra nogle af læreruddannelsens praksisser og sit arbejde. 
Hun italesætter normativiteten fra flere af læreruddannelsens praksisser, når 
hun siger ”det er godt hun får succes på et område”. For Anna synes der ikke i 
denne normative udtalelse at være en kløft, som behøver en bro mellem, det 
hun har lært på læreruddannelsen, og det hun har brug for at kunne i sin nu-
værende praksisdeltagelse. Der kan findes de samme normativiteter i flere af 
læreruddannelsen praksisser som Anna handler ud fra i flere af de praksisser, 
hun deltager i. Det kan tolkes som en sammenvævning af normativitet. Når 
Rasmussen et al (2010) kritiserer dansk læreruddannelse for at anvende (for) 
normativ litteratur, har de ikke medtænkt, at netop normativiteten skaber 
sammenvævning og dermed en sammenhæng mellem (noget) teori i lærerud-
dannelsens praksisser og (nogle af) lærernes teoretiske antagelser og praksis 
begribelse i skolen.    
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Senere i timen sætter Anna igen (noget) teori fra en af læreruddannelsens 
praksisser i spil. Hun bryder anstrengelsesløst regler fra tyskfaget, som hun 
forstår dem og bruger grammatikbøger, ”selv om Henry (Annas tysklærer på 
læreruddannelsen) siger til mig, at jeg ikke må bruge dem”. Hun kender reglerne, 
men hun overtræder dem. Ifølge Schatzki kan regelbrydningen defineres som 
læring. Han skriver at, “Learning has likewise occurred when a person is ca-
pable of flexibly coping with rules—obeying them, interpreting them, ignor-
ing them, and taking them into account” (Schatzki 2017, s. 32). Her er ikke 
tale om læringstransfer, for transferbegrebet inkluderer ikke, at den lærende 
bevidst kan undlade at bruge det, hun har lært i den nuværende kontekst. Be-
grebet transition kan begrebssætte den proces, hvor Anna gør noget andet 
med reglerne end det, hun har lært at skulle gøre. Det drejer sig om, at nor-
mativiserede teoretiske antagelser fra tyskfaget omfortolkes i en læreproces 
igennem Annas praksisdeltagelse.  
 
Midt i timen taler Anna med nogle elever om et interview, hun skal lave med 
dem senere. Anna bringer sine egne curriculære aktivitetskrav fra en af lærer-
uddannelsens praksisser ind i en sammenhæng med elevernes curriculære ak-
tiviteter, når hun under elevernes faglige aktiviteter bryder ind med sit 
spørgsmål om interview til sin bacheloropgave. Alice deltager i multiple prak-
sisser, hvilket kan bibringe læring men også udtrætte.  Mens vi går til lærervæ-
relset efter timen diskuterer Anna de curriculære krav fra læreruddannelsens 
praksisser. Det er først og fremmeste hårdt og trættende at skulle opfylde sto-
re krav fra flere praksisser på en gang. Dog udbryder hun mere begejstret om 
kravet omkring bacheloropgaven, at ”det jeg skriver om, gør jeg jo imens ”. Der er 
en mulighed for læring i Annas deltagelse i multiple praksisser. Hun italesæt-
ter spontant en sammenhæng, hun selv skaber med sin bacheloropgave. Hun 
synes ikke at være i færd med at skabe sammenhæng i en connectivity proces, 
for så skulle hun operere med grænser, som skal krydses. Det synes ikke 
grænsefyldt for Anna men anstrengelsesløst at skulle knytte sammenhæng. 
Det kan derfor tolkes som, at hun udviser kompetence til at skabe orienterede 
sammenhænge (Negt, 1994), hvilket er en væsentlig lærerkompetence. Hvor 
Anna i observationsbilledet anstrengelsesløst knytter sammenhæng mellem 
teori fra nogle af læreruddannelsens praksisser og sin deltagelse i skolens 
praksisser, forløber det ikke så let for alle de nye lærere. I forhold til normati-
vitet fra læreruddannelsens praksisser kan der mere problemløst skabes sam-
menhæng, mens der med faglig curriculær teori fra læreruddannelsens praksis-
ser kan være større problemer, hvilket jeg vil præsentere i det følgende. 
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Billeder af teori i læreruddannelsen  
Jeg er blevet overrasket over at opdage, at flere af de nye lærere i de forskelli-
ge interviews har opfundet begreber for den curriculære viden fra lærerud-
dannelsens praksisser. Signe kalder denne viden for ”teoripinebænken”. Det er 
et stærkt billede, der angiver, at meget teoretisk viden i læreruddannelsens 
praksisser kræver blod, sved og tårer på en pinebænk. Billedet angiver endvi-
dere, at denne viden ikke forekommer relevant, for den er pinefuld og ikke et 
lystfuld. Emma kalder teorier i læreruddannelsens praksisser for ”fantastiske 
ideologier” og ”et meget idealistisk plan”. Jonas taler om ”fag-faglighed”, som han 
italesætter som modsætningen til undervisning i skolen. Han fortæller om en 
medstuderende, at ”han er knusende dygtig til at lave alle opgaver på seminariet, 
og han er den første til at være færdig og kunne alle de der matematiske begreber og 
sådan noget, men han kunne ikke undervise, og hvad fanden er det så værd, så skal 
man ikke være lærer, altså, og jeg synes, jeg kun er halvt lærer, for jeg kan kun det 
faglige, hvis ikke jeg havde fået de ting, jeg har fået her, fra skolen af”. Her opsæt-
ter Jonas et modsætningsforhold mellem kendskab til kodificeret teori fra læ-
reruddannelsens praksisser, og det at kunne undervise elever. Det er nærmest 
en forhindring for at kunne undervise, hvis man er meget faglig dygtig. Det er 
ikke tilstrækkeligt at være fagligt meget dygtig, for det alene skaber i Jonas’ 
forståelse ikke en god underviser. En lærer skal også kunne det, som Jonas 
har lært på skolen, som jeg tolker som håndtering af ekstra-curriculære aktivi-
teter, da Jonas sætter det i modsætning til faglig dygtighed. Lærerstuderende 
fra den ordinære læreruddannelse positioneres af Jonas som halve lærere, 
mens Jonas selv, som har deltaget i den SBL, er blevet til en hel lærer. Disse 
italesættelser af teorien i læreruddannelsens praksisser henviser til en umid-
delbar skepsis overfor, om teoretisk viden fra læreruddannelsens praksisser 
kan bruges i arbejdet i skolen. Den kommende analyse viser dog et mere 
komplekst billede, for der er forskellige typer af teori i læreruddannelsens 
praksisser.  

Noget teori kan bruges   
Noget af den viden, der præsenteres i fagene kan umiddelbart bruges. Anna 
siger, ”at nu kommer jeg til at tænke på min tyskundervisning, som jeg havde sid-
ste år, det var det mest fantastiske, jeg har haft oppe på seminariet, jeg har haft så 
mange ting, måske også fordi jeg var herude, men de ting jeg fik i undervisningen 
oppe på seminariet, kunne jeg tage næsten direkte med mig ud i undervisningen og 
få afprøvet i tysk og få prøvet af og se, og måske lige lave, jeg laver lige en lille juste-
ring her, men ellers kunne jeg gøre det næsten, som det var deroppe, og det er jo selv-
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følgeligt, fordi jeg har siddet deroppe og lært det”. Anna har oplevet teorien i tysk-
faget som praksisrelateret, og derfor har det givet mening for hende. Anna 
kan overføre sin viden fra en kontekst til en anden. Er det så transfer? Nej, 
for Anna overfører det ikke direkte men næsten direkte. I transfer er der en 
relativ simpel forståelse af overførsel, men de nye lærere viser, at læreproces-
sen forløber mere komplekst. Det er snarere en transitions læreproces, som 
implicerer, at viden justeres eller transformeres og gøres til noget andet, end 
det var. Anna fortæller, at hun sidder oppe på læreruddannelsen og lærer det. 
På en læreruddannelse sidder man ned, mens man handler i skolen. Billedet af 
læreruddannelsen implicerer, at man ikke handler på læreruddannelsen, der 
sidder man. Forstoling kan også gælde her. Det er inaktivitet over for over-
aktivitet i skolens praksisser, som Annas billede af læreruddannelsen trækker 
på. Når hun underviser elever i tysk kan hun efter sin transitionsproces an-
vende læringen fra beskæftigelsen med den praksis-relevante teori. Begrebet 
transition kan belyse, at der i læreprocessen sker en forandring med den lærte 
viden. Det kan belyse, at det er ikke den samme viden, Anna har, efter hun 
har brugt den i sin egen undervisning. Hendes viden er forandret gennem 
brug og er blevet til noget (lidt) andet. Dermed kan begrebet udfordre den 
relativt simpel forståelse af overførsel af læring, som jeg senere vil vise, at de 
nye lærere kan have.  
 
Det er ikke kun Anna, der har lært, at noget viden lært i læreruddannelsens 
praksisser skal justeres for at kunne anvendes i skolen. Malte har også an-
vendt viden fra en af læreruddannelsens praksisser, og han siger ”nu har jeg 
det, eller jeg har det jo nu, og der er utroligt mange gode øvelser, som Hanne og 
Ludvig lærte os, jeg har, lige her i onsdags der udførte jeg en, til rytme, vi har rytme 
og gymnastik, der udførte jeg en serie til klassisk musik” Han viser mig glad sin 
øvelse med eleverne på sin telefon, og han fortæller, at han også har vist den 
til underviserne på læreruddannelsen. Malte har gjort rytmeøvelsen til sin 
egen. Han har selv valgt musik og bevægelser. Kan transfer begrebet belyse 
den læreproces Malte er gået igennem for at gøre øvelsen fra læreruddannel-
sen til egen aktivitet med elever? ”Transfer forudsætter, at man kan se lighe-
der (i forskellene)” skriver Wahlgren og Aarkrog (2012, s. 15). De bruger bil-
ledet om at få en ny mobiltelefon til at fungere, fordi man har viden om mo-
biltelefoner fra den gamle mobil. Dette er ikke præcist den samme situation, 
men den ligner. Maltes aktivitet er heller ikke den samme men den ligner, så 
her kan der være tale om transfer af læring fra en kontekst til en anden kon-
tekst. Der kan således nogle gange være tale om transfer, da begrebet kan be-
tegne nogle læreprocesser. Transferbegrebet kan dog ikke belyse alle typer af 
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læreprocesser, på trods af, at Wahlgren og Aarkrog påpeger, at ”et grundtræk 
i alle professionsuddannelser er derfor tilegnelsen af en evne til at anvende 
viden og kunnen i forhold til en kommende praksis. Den proces kaldes for 
transfer” (2012, s. 7). Læreprocesser der fører til, at personen kan anvende 
viden og kunnen lært i en kontekst i en anden kontekst, kan være langt mere 
komplekse end transferbegrebet kan belyse. Det betyder dog ikke, at begrebet 
aldrig kan anvendes til at belyse læreprocesser. Transferbegrebet synes veleg-
net til at forstå Maltes læring i idrætsfaget på læreruddannelsen. Dette fag syn-
tes at have skabt muligheder for relevante erfaringer for både Malte og Jonas. 
Jonas siger ”rigtigt, rigtigt meget har jeg lært i idræt, jeg gad godt det havde været et 
2 års fag, for så havde jeg godt nok været god til mange ting”. Jonas problematiser 
ikke den læring, han har fra dette fag på samme måde, som han kritiserede sin 
(manglende) læring i matematikfaget. Han har lært noget teori i en af lærerud-
dannelsens praksisser, som gør ham til en bedre lærer, så her italesætter han 
ikke en modsætning mellem faglig dygtighed og det at kunne undervise. Her 
er fagligheden i stedet en forudsætning for det at kunne undervise. Der tegner 
sig et billede af, at nogle af læreruddannelsens praksisser som idrætsfaget og 
tyskfaget er lykkedes med at skabe praksisrelevant viden, mens andre fag ikke 
er lykkedes. Eller nogle af de nye lærere har erfaringer i forvejen, der gør erfa-
ringsdannelsen i nogle fag relevant eller ikke relevant. Det er dog bemærkel-
sesværdigt, at både Malte og Jonas har fået relevant læring i idrætsfaget, og det 
tyder på, at teorien i faget kan praksis relateres og skabe disse erfaringer.  
 
Noget teori fra læreruddannelsens praksisser kan blive omdannet til viden det 
ikke umiddelbart er muligt at klargøre for, med mindre man bliver spurgt og 
skal redegøre for det (Grensjö, 2003). Jeg spørger i første interview Malte: 
Mener du så, at der har været nogle teorier, du har oplevet for eksempel fra psykolo-
gi eller pædagogik, som du har kunnet overføre til praksis? Malte svarer ”men ik-
ke så synligt, det er ikke sådan at jeg, det kan også godt være, at jeg ikke reflekte-
rer sådan, men sådan noget som anerkendelse og sådan noget, det har jeg da med, og 
pædagogisk set, se børnene som de her små unge og ikke bare børn, ja men det ved 
jeg ikke, ej jeg tænker ikke så meget over teorierne i praksis, men de ligger der, det 
er jeg helt sikkert på”. Det er ikke noget, der hele tiden dukker bevidst op i 
Maltes bevidsthed som teori men i stedet som normativitet. Teorien er blevet 
transformeret til Maltes egen normativitet om, hvordan han bør relatere til 
eleverne. Men spurgt kan han godt pege på, hvor han har den normativitet 
fra. Malte henviser ud over den tavsgjorte teori (Grensjö, 2003) fra lærerud-
dannelsens praksisser til egen læring i folkeskolen. Malte kan huske sin læring 
fra danskfaget, da han gik i skole, som giver ham en faglig ballast, når han selv 
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skal undervise i faget. Han har som elev i skolen tilegnet sin viden og fået er-
faringer, som han sætter i spil i sit nuværende arbejde i danskfaget. Han har 
genfundet viden fra sin skoletid, som han genbruger i sin egen undervisning.  
 
Signe peger ikke på en anvendelse af brugbar viden fra teori i læreruddannel-
sens undervisningsfag som tysk eller idræt men på teoretisk normativ viden 
fra de pædagogiske fag. Jeg medtager en lille bid af interviewet for at analysere 
hendes udtalelser i den sammenhæng.  
 
”Interviewer: Jeg tænker på at er det noget pædagogisk-psykologisk teori eller ideer, 
du sådan tager med? 
 
Signe: (griner) 
 
Interviewer: (griner), ja, det er da et godt spørgsmål 
 
Signe: (griner), ja det er et godt spørgsmål, og det er der jo, de er indgroet i mig, 
tænker jeg, så det med at sige noget, altså, jeg er ikke så teoretisk funderet, andet 
end den teoretiske erfaring, jeg har, giver det mening, når jeg siger det sådan 
 
Interviewer: Mmmm 
 
Signe: Og det vi har lært på seminariet, det er med til, at jeg reflekterer over, hvor-
dan jeg gerne vil være som lærer, hvis vi har denne her politik, altså jeg går ikke ned 
af en retning, for det synes jeg er alt for besværligt, men hvis nu man samler lidt fra 
hist og pist og finder ud af, hvad der passer mig, også de, det gode ved uddannelsen 
var jo også, at du kunne tage de her problemstillinger med, jeg har også den her elev, 
som bare ikke vil noget i det her fag, så det tager jeg med, og så diskuterer jeg det i 
psykologi eller hvad det nu ellers er, man har, og så får man ligesom noget teori på, 
som ligesom underbygger ens ideer og ens tanker” 
 
Det er bemærkelsesværdigt, at Signe siger, ”jeg er ikke så teoretisk funderet, an-
det end den teoretiske erfaring, jeg har”, for hvad betyder det. At være teoretiske 
funderet kan betyde at have en bestemt kodificeret viden i stedet for tavst-
gjort viden, som man kan sætte i spil i sin praksisdeltagelse. Signe melder fra 
på denne type teoretisk viden. Men hun tilmelder sig en teoretisk erfaring. 
Hvad mener hun med det? Erfaringer hos Dewey kan være teoretisk funde-
rede, forstået som, at erfaringer bestemmer ens holdninger, ønsker og mål 
(Dewey, 2008, s. 51), som kan være teoretisk inspirerede. Erfaringer kan byg-
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ge på beskæftigelsen med normativ teori i læreruddannelsens praksisser. Nog-
le teoretiske overvejelser, som Signe kalder politik er besværlige at beskæftige 
sig med. Politik kan tolkes som kodificeret teori. Men anden teori kan give 
praksisbrugbare og relevante teoretisk inspirerede erfaringer, hvis Signe pluk-
ker lidt fra ”hist og pist”. Teori kan ifølge Signe bruges, hvis man har praksis-
erfaring med i forvejen, som kan være ideer og tanker om elever. Hvis Signe 
har fået erfaringer i skolens praksisser, så kan der skabes teoretiske erfaringer 
i læreruddannelsens undervisningstid, når hun får noget teori af underviseren. 
Underviseren kan bidrage med teoretiske forståelser af Signes problemstillin-
ger, som udvirker refleksion over praksisdeltagelsen hos Signe. Men praksis-
deltagelsen kommer før den teoriske bearbejdning i Signes læreproces, som 
hun beskriver den. Anna udtrykker det samme, når hun siger, ” du kan bruge 
din teori til at reflektere over noget, når du oplever det, men jeg mener faktisk, det er 
den vej mest rundt det går, oplevelse og så kommer teorien bagefter”. Både Signe og 
Anna mener, at hvis der skal skabes sammenhæng mellem læring på de to lo-
kationer, så er det mellem skolens praksis og læreruddannelsens teori og ikke 
omvendt. Signe siger endvidere, ”det vi har lært på seminariet, det er med til, at 
jeg reflekterer over, hvordan jeg gerne vil være som lærer” Signe danner normativi-
tet om sin lærerrolle, og i den proces spiller teorier fra læreruddannelsens 
praksisser en rolle. Det er ikke kodificeret faglighed hun fremhæver men teo-
rier med overvejelser og normativiteter om lærerrollen, som er vigtige for 
hende.   
 
Anna uddyber i citatet herunder sin forståelse af den normativ læring fra de 
pædagogiske fag. Hun fortæller ” det, der har rykket mest ved mig, så er det må-
ske hvilken dannelse vi vil, vi ønsker at uddanne vores elever til, for det har jeg slet 
ikke den fjerneste tanke haft en ide om, egentligt så har jeg måske været meget kon-
servativ i min opfattelse, jeg kommer fra en privat skole, med den gamle behaviori-
stiske tilgang, hvor udenadslære var det vi lærte, ikke, det har så også gjort, at jeg 
ikke interesserer mig overhovedet, det der ved at ruske ved vores egen forestillinger 
om, hvad er det vi vil med eleverne, og det kan man sige, det ligger meget i forskellige 
pædagogiske fag” Den normative tilgang til dannelse, som Anna har mødt i sin 
undervisning i de pædagogiske fag er betydningsfuld for hendes nuværende 
varetagelse af arbejdet. Annas udtalelser her modsiger Rasmussen et al’s 
(2010) kritik af læreruddannelsens pædagogiske fag for at være normativt 
funderede. Normativiteten har muliggjort læring hos både Signe og Anna. 
Den teoretiske normative viden har forandret Annas forforståelser, hvilket 
kan indikere, at der er tale om en transformativ proces, hvor den lærende får 
stillet spørgsmålstegn ved sine hidtidige forståelser. At hun bruger begrebet 
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ruske ved vores egne forestillinger angiver, at hun har været igennem en kræven-
de og forandrende transformativ læreproces. I en transformativ læreproces er 
forandringer mere omfattende og kræver større energi af den lærende end an-
dre former for læring (Bottrup, Helms Jørgensen & Roepstorff, 2008). Det er 
desuden kendetegnede for den transformative læring, at den omfatter skift i 
eget perspektiv og forståelse (Mezirow, 2000), hvilket Anna udtrykker at have 
opnået. 
 
Også i Louises undervisningspraksis væves normativiteten fra læreruddannel-
sen ind. Hun siger, ”også i forhold til når vi snakker empati, jamen, der bruger jeg 
også mange af de ting, vi har læst på seminariet, både i forhold til psykologi og pæ-
dagogik, hvordan kan jeg tackle det barn her, hvad kan jeg gøre, de her relationer, 
som vi også har meget oppe i klassen, hvorfor er de så vigtige, og hvad kan jeg gøre, 
og hvordan og hvorledes kan jeg gøre, ja, så selv om jeg sagde før, at man har noget 
af natur, og lærer noget gennem relationer, så er der også noget fra lærerseminariet, 
man kan tage dem der, en hel del både fra pædagogik og psykologi og almen didak-
tikken, den kommer så ind i, hvordan jeg udfører det her, men det synes jeg sådan 
er mere overordnet, planlægning og sådanne nogle ting”. I citatet angiver Louise at 
hun trækker på læring fra multiple praksisser, når hun handler normativt i 
klasserummet. Hun trækker på læring fra nogle pædagogiske fag i lærerud-
dannelsen men ikke kun, for hun trækker også på, hvad hun har lært gennem 
sine relationer til eleverne i skolens praksis og desuden trækker hun på det, 
hun kalder sin natur, som jeg tolker som hendes tidligere læring. Bliver det til 
en dialektisk proces i Jorgensens (2005) forståelse, hvor elementer fra multi-
ple praksisser spiller ind på hendes håndteringer af tilgangen til eleverne i den 
nuværende praksis? Hvis hun trækker på forskellige teoretiske indsigter fra de 
pædagogiske fag samtidigt med, at hun inddrager erfaringer fra, hvad hun gør 
relationelt i klassen, og yderligere samtidigt giver plads til sin såkaldte naturli-
ge relations-evne, så kan det tolkes, som om hun gennemgår en dialektisk læ-
reproces i den relationelle handling over for eleverne. Den dialektiske lære-
proces indeholder et improvisatorisk og rapsodisk element (Jorgensen, 2005), 
der gør enhver situation til en anden end den foregående, og derfor kan lære-
processens være forskellig fra handling til handling og fra elev til elev.  
 
Emma udtrykker den dialektiske læreproces billedligt og tydeligt. Hun forkla-
rer, at ”jeg tror, den ligger der, eller det gør den jo, men det er ikke noget, det er ik-
ke noget, hvor jeg tager noget håndgribeligt frem og så siger, det her har jeg lært i 
pædagogik, eller det her har jeg lært i didaktik, fordi jeg ser det mere som noget der 
kommer ind over det faglige, og jeg ligesom trækker lidt på, så hvis man siger, at 
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man har en stor enhed, der er det faglige, så har man nogle små fællesmængder, der 
går ind over, hvor man har det pædagogiske og det didaktiske, der spiller med i det 
her” Det er bemærkelsesværdigt, at hun bruger næsten det samme billede for 
sin læreproces, som Jorgensen (2005) anvender i sin beskrivelse af den dialek-
tiske læreproces. I stedet for som Jorgensen at beskrive et skuespil, hvor no-
get teori eller nogle erfaringer spiller hovedroller eller biroller, så opsætter 
Emma et billede af en stor mængde med flere små mængder, der går ind over 
og spiller med, som Emma siger. Jorgensen skriver da også (2005, s. 30), at 
den dialektiske læreproces betegner den måde lærere handler i deres praksis-
ser.  

Noget teori kan ikke (umiddelbart) bruges 
Men det er ikke al teori i læreruddannelsens praksisser, der giver relevante er-
faringer. Louise fortæller, hvordan hun opfatter den matematikundervisning, 
hun har deltaget i på læreruddannelsen. Jeg spørger: ”Hvor meget har det bety-
det for dig, at du har linjefag i matematik” og Louise svarer ”Ingenting, overhove-
det, jeg har faktisk også været inde omkring ledelsen og sige at i forhold til matema-
tiklinjefag, at jeg har læst det har ikke gjort mig til en dygtigere underviser”. Louise 
mener, at hun ikke kan varetage en undervisning i matematik på baggrund af 
sin læreruddannelse. Hvad kan det skyldes? Med Dewey kunne der svares, at 
Louises problem ikke er, at hun ikke har fået erfaringer i matematik, men de 
har haft en mangelfuld og forkert karakter, og kan derfor ikke indgå i en erfa-
ringsdannelse (Dewey, 2008). Når hun står i klassen og skal undervise i ma-
tematik kommer de erfaringer ikke frem i hendes bevidsthed som mulighed. 
Det betyder ikke, at der ikke kommer en situation i fremtiden, hvor hun kan 
trække på erfaringer fra den undervisning, hun nu tager afstand fra. Men det 
betegner en oplevelse hos de nye lærere om, at de i noget undervisning på læ-
reruddannelsen ikke har haft mulighed for at opnå relevante erfaringer. Anna 
udtrykker det på en anden måde. Hun siger, ”men nogle af de der teoretikere, 
når vi går lidt for langt tilbage (griner) nogle gange så tænker jeg arrrr (lydord), 
Habermas og Bourdieu og sådan noget, jeg kan da godt se, der er et eller andet i 
det, men et eller andet sted, kan det godt være uden, at jeg er klar over det, at det 
alligevel har rykket noget ved og fået mig til at tænke på noget andet, ikke, altså at 
tænke, jeg ville nok egentligt før i tiden have skudt meget mere på, at de skulle være 
fagligt dygtige, når de kom ud, eleverne, hvor jeg absolut er gået mere over til, at det 
er nogle andre kompetencer, at det er faktisk noget andet, jeg gerne vil uddanne dem 
til, ikke, altså de skal anerkende hinanden, de skal have interkulturel kompetence, 
og sådan nogle ting har jeg overhovedet ikke skænket en tanke før, og det må jeg 
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sige, det har det været med til”. Nogle teoretikere som Habermas og Bourdieu 
synes i første omgang at være irrelevante i forhold til Annas praksisdeltagelse, 
er hendes umiddelbare reaktion. De ligger for langt tilbage i tiden og har der-
for ikke relevans. Alligevel er der noget teori, der har med Habermas og 
Bourdieu at gøre, som har bevirket en læreproces.  Det har forandret Anna at 
beskæftige sig med de pædagogiske teorier, for inden hun gjorde det, var 
hendes overbevisning anderledes. Tidligere var hun tilhænger af, at eleverne 
skulle opnå høj curriculær faglighed. Men nu er det forandret til, at eleverne 
skal uddannes til anerkendelse og interkulturel kompetence. Det ligger i tråd 
med den transformative læreproces Anna fortalte om ovenfor. Der er et klart 
før og efter læringen, som har medført opgør med egne antagelser (Mezirow, 
2000), om hvad elever skal kunne.  
 
På trods af at Louise ikke har tiltro til sine mangelfulde erfaringer i matema-
tik, så har hun alligel tiltro til læreruddannelsens fag. Hun sagde til min over-
raskelse, at hun ikke kunne varetaget idrætsundervisning, da ”hun ikke har 
sådanne ideer som praktiklæreren”, fordi hun ikke har haft faget på linje. Hun 
forestiller sig stadigt efter sin manglende relevante læring i matematikfaget, at 
undervisning på læreruddannelsen kan give hende relevante erfaringer at 
trække på i egen undervisning i idræt. Hun vil også gerne have et kursus i ma-
tematik, og ”der kunne jeg godt tænke mig nogle kurser til at blive bedre til at 
hvordan man får udførelsesdelen med i matematik”. Efter at have taget et linjefag 
i matematik ønsker Louise et kursus i matematik. Denne udtalelse rummer en 
kritik af læreruddannelsen. Den har ikke været i stand til at give Louise rele-
vante erfaringer til at blive den matematikfaglige lærer, hun mener at have 
brug for at være. Anna har samme synspunkt på et andet fag, og hun siger 
”det har måske lidt manglet lidt på, og mangler det måske også lidt på e-learning i 
år, ikke, altså dansk som andetsprog som e-learning ikke, jeg mangler stadigt væk 
nogle redskaber og værktøjer, ikke”. Der er forskel på fagenes praksisser på læ-
reruddannelsen. Fagene på læreruddannelsen har et forskelligt indhold, som 
lettere eller vanskeligere lader sig relatere til undervisningen i skolen. Nogle 
fag som idræt involverer et stort kropslig engagement, mens matematik ikke 
gør. I et praksisteoretisk perspektiv lærer mennesker gennem en helhed af 
krop og tænkning, så derfor kan de fag, der involverer kroppen i læringen fa-
cilitete en mere relevant læring end fag, der udelukkende faciliterer mentale 
læringsprocesser. Der er dog flere måder at varetage fagene på læreruddannel-
sen på, og matematik kunne med fordel involvere de studerendes krop mere i 
læringen. Men det er ikke alene involveringen af kroppen i læringen, der ad-
skiller fagene. Teorien i fagene kan være mere eller mindre praksis-relateret, 
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normativt baseret eller kodificeret. Når beskæftigelsen med Habermas og 
Bourdieu, som Anna fortæller om bliver praksis-relateret i stedet for alene 
kodificeret kan det medføre læring. Det kan ske i fagene eller som hos Anna i 
en personlig, mental proces.   

Noget kan ikke læres på læreruddannelsen 
Anna siger, ”du kan ikke lære om relationskompetence, du kan høre en masse teo-
ri om det, men du kan ikke lære at danne relationer oppe på seminariet, altså det 
tror jeg ikke på, du kan lære, det kan du ikke ved teori”. Relationer lærer Anna i 
skolens praksisser og ikke i læreruddannelsens praksisser, mens Louise som 
jeg præsenterede ovenfor mener, at der findes teori ”både fra pædagogik og 
psykologi” der også bidrager til at danne relationer. Men selve relations-
dannelsen med eleverne foregår og læres i skolens praksisser, mener de begge 
to. Anna markerer, at der er forskel på at ”høre en masse teori” og at gøre rela-
tionsdannelse. På den anden side oplever de nye lærere, at læreruddannelsens 
undervisning kan bringe læring, hvis den medtænker udførelsesdelen og er 
praksis-relateret, eller hvis den introducerer normativitet, som de nye lærere 
kan trække på i skolens praksisser. Den undervisning på læreruddannelsen, 
der især har været tilfredsstillende og brugbar for de studerende har været un-
dervisning med praksis-rettede øvelser. Det har været faglig undervisning, der 
har givet de nye lærere mulighed for at arbejde med, hvad Louise kalder udfø-
relsesdelen, og Anna kalder redskaber og værktøjer. Der er dog også faglig 
undervisning, hvor de nye lærere ikke har oplevet at arbejde med praksisrele-
vant viden. Der er forbedringsmuligheder for underviserne på læreruddannel-
sen (Lejonberg, Elsted & Seiness Hunskaar, 2017, s. 69). De nye lærere har 
ikke krav om, at det skal være direkte transferbar viden, men undervisningen 
må gerne give mulighed for, at de kan opnå praksisrelevante erfaringer og vi-
den, som nogle af fagene gør.  

Skolens praksisser væves ind i læreruddannelsens praksisser 
Spørgsmålet er, om de nye lærere kan skabe sammenhæng mellem deres læ-
ring og erfaringsdannelse i skolens praksisser og læring på læreruddannelsen. 
Her kommer den læring, de har opnået gennem deltagelse i skolens praksisser 
først og sættes i spil i den teoretisk baserede undervisning i læreruddannelsens 
praksisser. Jeg har allerede vist, at Anna og Signe er fortalere for, at praksis-
deltagelse kommer før teoretisk bearbejdning. I dette afsnit ser jeg på, hvor-
dan de nye lærere har oplevet, at deres læring og erfaring fra skolens praksis-
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ser blev modtaget i læreruddannelsens praksisser. Jeg spurgte de nye lærere i 
de interviews, jeg foretog med dem, om deres læring fra skolens praksisser 
blev værdsat. Louise svarede ”Ja, meget, synes jeg både lærere og også de medstu-
derende, fordi jeg har jo haft mere erfaring end dem, og de kan jo godt se, at det er 
nogle helt andre vinkler, at jeg har haft med ind til undervisningen end de, end de 
har haft, fordi jeg er ude i det hver eneste dag”. Louise oplever, at der sker en 
værdsættelse af hendes håndteringer af aktiviteter i skolen i løbet af undervis-
ningen på læreruddannelsen. Hun oplever, at læreruddannelsens undervisere 
og de lærerstuderende får indsigter i skolens praksisser gennem hendes bi-
drag. Hun kan supplere undervisernes input og være med til enten at kvalifi-
cere og nuancere eller ikke kvalificere skolepraksis-relevansen i dagens under-
visning.  
 
Alice fortæller, hvordan hun kan kompensere for sin manglende curriculære 
faglighed i læreruddannelsens tyskfag ved at præsentere sine praksishåndte-
ringer. Hun fortæller, ”jeg havde den der didaktiske ballast, den syntes jeg virke-
ligt, jeg havde, og så kunne jeg jo brillere der, det var der, jeg kunne gå ind og hjælpe 
og give noget til undervisningen og sådan, hvor mange af de der, der var jo flere mo-
dersmåls-tyskere, som sad i undervisningen, og som gerne ville være tysklærere, så 
kom de jo med noget, så havde de sproget, ikke også, og det er jo fint, når man ar-
bejder sammen, for det har vi gjort meget i grupper, at man så føler, man kan være 
med på et eller andet plan, hvis det så ikke lige er det faglige, så er det det didakti-
ske, så jeg tror da, det har været godt, også for de andre”. Alice havde sine erfa-
ringer fra skolens praksisser, som hun præsenterede i drøftelserne og gruppe-
arbejdet på læreruddannelsen. Hun oplevede at hendes erfaringer blev taget 
godt imod, og at hun kunne bidrage trods sine manglende sproglige indsigter. 
Malte fortæller også, at han bidrog med sine praksishåndteringer. Han siger, 
at når ”lærerne snakker dernede, så bruger de tit praktiske eksempler, der kan 
man ligesom være lidt på højde med det og forholde sig til det og så også komme med 
input, nå, men jeg oplevede det sådan”. Malte oplever undervisere, der inddrager 
skolepraksis relevante eksempler. Det er bemærkelsesværdigt, at han genfin-
der skolens praksis i undervisernes eksempler, og denne udtalelse kunne tyde 
på, at Malte ikke oplever en diskrepans mellem sine erfaringer fra skolens 
praksisser og undervisningen på læreruddannelsen.  
 
Alice, Louise og Malte har kunnet bidrage til undervisningen på læreruddan-
nelsen med didaktiske overvejelser, håndteringer og erfaringer og oplevelser 
fra skolens praksisser. Emma har kunnet bidrage med justeringer, når de or-
dinære studerende ”sad med deres virkeligt fantastiske ideologier, at når vi kom-
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mer ud, så kan vi den ene og den anden og den tredje ting, arh, mon, mon, prøv lige 
at vent og sådan noget der (griner), og man virkeligt skulle sidde og træde sig selv 
over tæerne (griner) og sige, jeg prøvede det der af i sidste uge, og det virkede bare 
ikke, vel altså”. Emma taler her ind i diskursen om læreruddannelsens under-
visning som virkelighedsfjern. Emma positioner sig som en, der kender virke-
ligheden. Hun går derfor anderledes til undervisningen og ser humoristisk og 
overbærende på de ordinære studerende og deres fantastiske ideologier.  
 
Alice har også et behov for at justere indholdet i undervisningen, for ”når 
man altså er ude på en skole, for der har du det her materiale at gøre godt med, og 
så er det jo fint, at de sidder nede på læreruddannelsen med det sidste nye og under-
viser i, hvordan du skal undervise i det, men vi har, det har vi ikke råd til, så der-
for kører vi historie fra 1989, og det er du nødt til så at arbejde med, så på den 
måde, så må man jo lære at re-didaktisere et materiale, det har jeg jo lært her, eller 
lære at finde noget selv, som jo er bedre, og så kan man jo sparre sammen med læ-
rerne”. Her markeres igen forskellen mellem det ideelle og det virkelige. I un-
dervisningen på læreruddannelsen tror underviserne, ifølge Alice, at de skal 
undervise i det nyeste materiale, men det materiale findes ikke i virkeligheden. 
Det kræver, at Alice re-didaktiserer sin læring, så her er der nok ikke tale om 
en relativ simpel transferproces men i stedet en transitionsproces, hvor Alice 
forandrer det lærte til noget andet. Desuden har hun lært to andre veje til at 
anvende materiale, at lave det selv eller spørge kolleger. Det er noget, hun har 
lært i skolens praksisser, mens hun på læreruddannelsen alene blev præsente-
ret for et for hende virkelighedsfjernt materiale.  
 
Det er således et komplekst billede. Nogle gange kan de nye lærere sætte erfa-
ringer fra skolens praksisser i spil og andre gange oplever de en diskrepans 
mellem det ideelle og det virkelige. Når Alice siger ”det har jeg jo lært her” in-
dikerer hun, at hun har en særlig mulighed for at transformere den virke-
lighedsfjerne viden til praksis-relevant viden, fordi hun deltager i den SBL. 
Hun lærer det nemlig her, som er i skolen. De ordinære studerende har ikke 
denne mulighed i samme omfang og er overladt til det virkelighedsfjerne ma-
teriale, og med en mulighed for at få irrelevante erfaringer, som de ikke kan 
bruge, når de er færdiguddannede. Alice får allerede under uddannelsen mu-
lighed for at omdanne sine irrelevante erfaringer til relevante erfaringer. Re-
didaktiserings-begrebet, som Alice indfører, betegner den proces, som den 
SBL giver mulighed for, at de nye lærere kan foretage. Re-didaktiserings-
begrebet betegner som transitions-begrebet og ulig transfer-begrebet den 
proces, hvor viden overføres fra kontekst til kontekst og i den proces ændres. 
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Det kan tolkes at viden re-konstitueres i den læreproces, som Alice gennem-
går i sin re-didaktisering i den SBL.   

10.2 Læring i skolens praksisser 

Læring i den skolebaserede læreruddannelse 
Hvad det særlige er ved læring i den SBL, er emnet for dette afsnit. Jeg vil 
undersøge, om der gælder særlige forhold for, hvordan de nye lærere har op-
nået læring på den SBL. De nye lærere synes alle, at det har været anderledes 
at læse til lærer på den SBL. Det har betyder meget for dem alle, at de har del-
taget i skolens praksisser, mens de læste til lærer. De mener, at de har fået en 
forståelse af, hvad der er på spil i skolens praksisser, som de ellers ikke ville 
have kunnet få, hvilket jeg vil præsentere i analysen herunder. Praksis begri-
belsen er kommet gennem deres deltagelser i skolens praksisser. Anna og 
Signe udtrykte ovenfor, at erfaringen i skolens praksis skal komme først, og 
derefter giver teorierne mening og ikke omvendt, som det ellers er planlagt i 
læreruddannelsen. I den nye læreruddannelse kommer den studerende kun i 
praktik tre gange på de fire år, de studerer på læreruddannelsen. Hvis oplevel-
sen af kompleksiteten og mangetydigheden i skolens praksis er det bedste ud-
gangspunkt for en forståelse af, hvad teori kan og skal, kan det undre, at det 
forholder sig således. Begrundelsen kan være, at den studerende skal kende til 
teoretisk viden, før hun kan undervise i denne viden, og at uddannelse derfor 
skal komme før praksisdeltagelse. De nye lærere fra den SBL modsiger dog 
dette argument. For dem skal erfaringer fra skolens praksisser komme først. 
Dette bakkes op af Laursen (2008). Læreruddannelsens teori kan spille en rol-
le som diskussionspartner til praksiserfaringerne. Det samme fænomen ses i 
anden forskning om læreruddannelser, der inkluderer langt mere deltagelse i 
skolens praksis (Lejonberg, Elsted & Seiness Hunskaar, 2017, s. 69).  
 
Jonas peger på et vigtigt element i den SBL, når han siger ”men hvis jeg ikke 
havde set det, så havde det bare været teori, hvis jeg ikke har set det, så er det bare 
teori, men jeg har set det her”. Jonas har haft oplevelser i skolens praksis, som 
gør at teoretiske perspektiver godt kan give mening og få relevans for ham. 
Uden oplevelser ville teorierne være meningsløse og ”bare været teori”. Teori i 
sig selv udvirker ikke indsigt hos Jonas, mens teori om fænomener, han kan 
genfinde i sine praksisser gør. Det er på grund af deltagelsen i den SBL, at 
han kan foretage denne refleksion. Emma udtrykker en lignende forståelse, 



 218 

når hun siger, ”fordi at vi har haft det på den måde her, hvis jeg havde været al-
mindelig studerende, så ville jeg have følt, at jeg manglede noget, helt sikkert, jeg fø-
ler ikke, at jeg mangler noget, fordi jeg hele tiden også har kunnet tage ud og prøve 
det af, og også reflektere over det med nogle kollegaer på den måde”. Også hos 
Emma giver teorien fra læreruddannelsens praksisser først mening, når de be-
arbejdes i skolens praksisser. I den SBL har hun kunnet ”tage ud og prøve det af 
eller reflektere over det med kolleger”. Samtidigheden hvor hun på ugentlig basis 
deltager både i læreruddannelsens praksisser og i skolens praksisser betyder, at 
Emma kan prøve det af, hun har arbejdet med i en af læreruddannelsens 
praksisser ret kort tid efter, hun har lært det. Hun skal ikke vente til, hun er 
helt færdig med sin uddannelsen, som hun mener en ordinær lærerstuderende 
skal, for hun kan prøve det af løbende og diskutere det med sine kolleger ef-
terhånden. Derfor forbliver teori heller ikke hos Emma bare teori. Teorien 
praksis-relateres. Den almindelige studerende bliver her positioneret som den, 
der kan få problemer og mangle noget efter endt uddannelse. Emma herimod 
mangler ikke noget, fordi hun er på den SBL.  
 
Det er en generel opfattelse hos de nye lærere, at de er blevet bedre uddanne-
de end de ordinære lærerstuderende. Signe udtrykker direkte, hvordan hun 
oplever, at den SBL giver mulighed for praksis-relevante erfaringer. Hun si-
ger, ” det vil jeg sige, hvis ikke jeg havde de her fire år, så ville jeg virkeligt være på 
skideren, især her med den nye reform, jeg har faktisk, i håndværk og design har jeg 
jo en hel klasse på 28 i et håndarbejde lokale, hvor sidste år var to klasser delt i tre 
hold”. Hun nævner her en problemstilling, som kunne have fået hende ”på 
skideren”, som jeg tolker som at sætte hende under stort pres, hvis hun ikke 
havde haft erfaringer med undervisningspraksissen i håndværk og design i 
forvejen. Hun oplever dog, at den nye skolereform har ændret hendes ar-
bejdsvilkår, så hun nu har 28 elever, hvor hun før havde 14 i et håndarbejds-
lokale. Hun mener, at det ville have været en stor udfordring for en ordinær 
studerende at have så mange elever i et fag, hvor de fleste elever har brug for 
hjælp. Signe er under pres med de 28 elever i en klasse, men ikke under virke-
ligt pres, og det er på grund af hendes erfaringer fra de fire år på den SBL. Al-
ligevel får hun markeret, at det er et væsentligt pres for hende at håndtere 28 
hjælp-krævende elever i et faglokale.   
 
Også Alice positionerer sig som mere erfaren end en ordinær studerende. 
Hun siger ”Det synes jeg måske nok i forhold til en helt almindelig seminariestude-
rende, der har været ude i mellem 5 og 8 uger praktik, jeg føler, jeg har meget mere 
styr på hvordan elev, hvordan eleverne kan være og hvilken divergens, der kan være 
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imellem klasser, også selv om det er på samme klassetrin, og du kan ikke bare gå 
ind og arbejde i en 7. klasse på en måde og så gå over i en anden 7. klasse og gøre 
det på den samme måde, at der er forskellige tilgange til, hvordan du tiltaler elever”.  
Alice har gennem sin deltagelse i den SBL kunnet udvikle vekselkompetence. 
Hun kan veksle mellem tilgange til eleverne i forskellige klasser. Hun overser, 
at også ordinære studerende i deres praktik kan få erfaringer med undervis-
ning med elever i forskellige 7. klasser. Alice er i citatet optaget af sine erfa-
ringer med relationer til forskellige elever. Emma er i citatet ovenfor optaget 
af faglige erfaringer, der kan tages med ud og prøves af, mens Signe er mest 
optaget af styring af den store gruppe elever frem for den mindre gruppe i det 
lille håndarbejdelokale. Alle tre har de fået erfaringer med de fænomener, der 
optager dem gennem deres deltagelse i den SBL. For Signe og Alice er det 
håndteringer af ekstra-curriculære aktiviteter, som styring af klassens sociale 
liv i et faglokale med mange elever og håndtering af forskellige tilgange til ele-
verne. Malte fortæller også, hvor vigtigt det er at kunne håndtere ekstra-
curriculære aktiviteter i skolens praksisser. Han siger, ” men alt det andet, alt 
det andet praktiske på en skole, hvor finder man de ting, det er jo også, der er man 
meget bedre udrustet, end hvis man lige bliver fastansat og skal starte et sted og skal 
starte fra”. Malte kan på grund af sin deltagelse på den SBL varetage de eks-
tra-curriculære aktiviteter, der sædvanligvis er vanskelige for nye lærere at 
håndtere og deltage på lige vilkår med de mere erfarne lærere. Han indtager 
ikke en legitim perifer position, for det er ikke nødvendigt for ham. Emma 
peger på, hvorfor de nye lærere fra den SBL ikke bliver legitimt perfært delta-
gende, selv om de er nyuddannede lærere. Hun siger, ”for man kan sige, selv 
om jeg er nyuddannet, så har jeg jo fire års erfaring her fra skolen”. De nye lærere 
har fået erfaringer med håndteringer i arbejdet som lærere på en anden måde 
end de ordinære studerende har mulighed for på den korte tid, de er i praktik. 
De har fået praksis begribelse af, hvordan de vil være lærere.  
 
Alice peger på, hvor det især er erfaringerne kommer fra, når hun siger, ”det 
kan både være sammensætningen af elever, det kan også være forældrene på en eller 
anden måde, men især den der sammensætning af elever og elevtyper, hvad er det for 
nogle, hvordan kan man tale til den her klasse, og hvordan arbejder de bedst, og det 
tror jeg, det har jeg meget bedre føling med, eller det føler jeg i hvert fald selv, at jeg 
har god føling med, og det kan være svært, jeg kan godt forstå, at der er nogen, der 
måske får et chok, når de kommer ud og oplever, at virkeligheden måske ikke lige 
er sådan helt, at det tager længere tid at forberede sig, end man lige tror i starten, jeg 
fandt, altså jeg har brugt meget tid på forberedelse, og jeg kan godt mærke, at det 
bliver bedre nu, nu ved jeg jo, hvor jeg skal gå hen, og hvem jeg kan spørge om dit og 
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dat, og hvordan jeg bruger biblioteket og vores fagbøger, og hvad der ligger på nettet 
og sådan noget”. Alice har fået erfaringer med ekstra-curriculære aktiviteter i 
lærerjobbet som forældresamarbejdet, relationsdannelsen og forståelsen af 
eleverne, en vekslen mellem tilgange til eleverne, samtalen i klasserummet og 
curriculære elementer, som hvordan elever kan arbejde godt. Hun kan siges at 
have gjort sig for hende værdifulde erfaringer med forberedelsen til den curri-
culære undervisning og have fået en forståelse af, hvor hjælpen er til rådighed. 
Hun positionerer sig som erfaren lærer, der godt nok stadigt skal lære at blive 
endnu bedre til forberedelse, men som ikke får noget ”chok” efter endt ud-
dannelse. Hun bliver ikke overrasket, paralyseret eller overrumplet af aktivite-
terne i skolen (Cocoran, 1981). Hun har fået indsigt i, hvad hun kalder virke-
ligheden. De ordinære lærerstuderende har ikke samme indsigt i den virke-
lighed, mener Alice her. Dermed indskriver hun sig i diskussionen om at 
læreruddannelsens undervisning er virkelighedsfjern. Alices praksis forståelse 
er kommet i skolens praksis og ikke i læreruddannelsens praksis. Hos Malte er 
det dog en kombination. Han udtaler, ”selvfølgeligt er jeg blevet rigtig, er jeg blevet 
meget mere lærer, efter jeg har gået på seminariet, end jeg var inden, selvfølgeligt er 
jeg det, men ligeså meget af det har været i praktik frem for det, at jeg har gået på 
seminariet”. Det er et både-og Malte her italesætter. Anna opsummerer, hvor 
stor betydning den SBL har haft for hende, og siger ”det har enorm betydning 
at jeg har taget den skolebaserede, for jeg føler dermed, jeg har været mange år i fa-
get. Jeg føler ikke, jeg kun har været lærer i 1,5 år”. Det har været vigtigt for de 
nye lærere ikke at være så nye lærere, at de først skal til at orientere sig og fin-
de deres vej ind i skolens praksisser. De er i forvejen hvirvlet ind i skolens 
praksisser, og opfatter ikke deres deltagelse som perifer eller usikker, hvilket 
de alle sætter pris på.  

Ulemper ved den skolebaserede læreruddannelse 
De nye lærere omtaler også ulemper ved at deltage på den SBL. Jonas siger, 
”og med jeg har været her på den skolebaserede, har mit fokus også meget ligget her, 
fremfor at det har ligget på det fag-faglige på seminariet”. Hvis de nye lærere ikke 
får udfordret deres naturaliseringer og normativiteter fra skolens praksisser i 
undervisningen på læreruddannelsen, så kan den SBL medføre socialiserings-
processer frem for læreprocesser. Malte oplever, at ”man hurtigt kan skubbe 
seminariet lidt væk, fordi man er så tæt tilknyttet en arbejdsplads”. Skolens prak-
sisser kan blive vigtigst og udkonkurrere læreruddannelsens praksisser. Det 
kan være den nye lærer selv, der drages af skolens praksisser, eller det kan væ-
re skolens ledelsen, der kræver mere deltagelse. Anna har måttet henvende sig 
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til de to udnævnte mentorer i kommunen for den SBL for at få dem til at gå 
til ledelsen på Annas skole. Anna fortæller ” selv om vi har tirsdag tilstedeværelse 
til kl. 16, så skal jeg ikke være her hver dag til kl. 16, jeg er kun ansat i en 1/3 
stilling”. Citaterne peger på en mulig udfordring for den SBL, nemlig at de 
nye lærere oplever sig selv eller opleves af ledere og kolleger som fuldtidsan-
satte lærere, mens de er studerende på fjerde årgang. Der er et stadig krav fra 
læreruddannelsen om opgaveaflevering og eksamen på fjerde årgang, som skal 
honoreres, hvilket kan skabe dilemmaer for de nye lærere, om hvad der er 
vigtigst. Som endnu en ulempe kan deltagelsen i den SBL føre til undervurde-
ring af det curriculært faglige element i lærerarbejdet.  

Ikke-faglighed i den skolebaserede læreruddannelse 
Flere af de nye lærere fremhæver håndteringer af ekstra-curriculære aktiviteter 
som vigtigere end curriculær faglig viden. Jonas forklarer dette i en bid fra 
første interview:   
 
”Jonas: relationer til børnene er vel, når jeg går en tur på gangen, bare det med lige 
at stikke dem, nogle af de der indvandrer drenge, der står nede, de har egentligt 
lukket en ind i en ned i en plastikkasse, de synes egentligt, at det er sjovt alle sam-
men, også ham der ligger nede i kassen, det er også derfor jeg siger, nu skal du gå 
ud, du skal ikke rende rundt med dem her, det siger jeg ikke direkte til ham, men 
jeg siger, at han skal ud, for de har ude ordning, samtidigt mener jeg det med det, at 
jeg prøver at splitte dem ad, så de ikke hænger i de der grupper, hele tiden skille 
dem ad, nu sendte jeg to af dem ud, så kan man ikke være en del af det der den 
gruppe der, så hele tiden tanker omkring hver enkelt elev, hvordan og hvorledes, der 
er også en pigegruppe i en klasse, jeg ikke har, men jeg kan se, at hun er ude, der er 
en af dem, der er udenfor den gruppe, og hver gang jeg henvender mig til den gruppe, 
så er det hende, jeg henvender mig til, for hun står altid lige et par skridt bagved, jeg 
henvender mig til hende, så kommer de andre hen, på den måde, og så bliver hun 
lige centrum, så får hun lige, jeg ved ikke, hvorfor jeg kan se det, men det kan jeg 
bare, der er mange der overser det, og det er lige netop den kompetence, at der bliver 
man nødt til at tage helikopteren og se lidt oppefra 
 
Interviewer: Det er måske det, der gør, du bliver en god lærer? 
 
Jonas: Det tror jeg, helt bestemt, det er alfa og omega, synes jeg, så kan det godt væ-
re, at der er nogle, der er rigtigt gode til matematik eller noget, hvis du ikke kan det 
der, så bliver du aldrig en perfekt lærer eller en rigtig god lærer, det synes jeg ikke, 
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og det lærer jeg netop på den skolebaserede læreruddannelse, jeg har fået mange flere 
af de der kompetencer”.  
 
Jonas prøver i sit arbejde at opdage de oversete elever, de som ligger nede i 
en plastikkasse eller står et par skridt bagved og trække dem frem i lyset. Han 
har udviklet et særligt blik for de oversete. Han prøver at relatere til den en-
kelte elev i en gruppe ved at splitte gruppen, så den enkelte elev ikke bliver 
væk i gruppen. Hvis en lærer ikke som Jonas kan opdage eleverne, og han ik-
ke ser dem som personer, hvis han ikke kan tage ”helikopteren og se lidt oppe-
fra”, så kan han ikke betegnes som en god lærer, selv hvis han er fagligt dyg-
tig. Det at have et stærkt teoretisk fundament i de forskellige fag kan forhin-
dre et indblik i det vigtigste, relationerne til de enkelte elever. Det er i Jonas’ 
opfattelse ikke en forudsætning for at blive en god lærer, at man er fagligt 
dygtig. Der er en udtalt modstand hos ham mod at gøre fagligheden så vigtig 
for lærerarbejdet, som aftaleteksten til skolereformen (2013) gør. Som Jonas 
siger, så er teori ” alt for tørt og teoretisk”. Det er lige før det knaser, så tørt og 
kedeligt er teori, og ” hvis det ikke havde været for den skolebaserede læreruddan-
nelse, det er jeg helt sikker på, altså det har været, jeg var sprunget fra” siger Jo-
nas. Teorien er tør, vissen og død, mens læringen i skolens praksisser opleves 
som lystfyldt og levende. Teorien kan italesættes som tør og knasende eller 
som ligegyldig. Malte siger om undervisningen på læreruddannelsen ”jeg har 
ikke fået noget helt nyt, så skal det være sådan lidt teori og sådan, det kunne jeg jo 
ikke i forvejen, alt sådan noget, men noget af det har også været lidt logisk, så skal 
I være sådan her fordi, og så sad man og tænkte, ja, det er klart, for så vil eleverne 
lære mere eller så er de, anerkendelse er en god ting, det er jo ikke, det er ikke en 
overraskelse, vel” Malte oplever heller ikke lystfyldt og levende teori. Anerken-
delse er vigtig, siger de, og Malte er ikke specielt imponeret, for det er jo lo-
gisk og ingen overraskelse, når man deltager i skolens praksisser til hverdag. 
Malte supplerer ved at sige ”man bliver en meget bedre lærer i mine øjne, det var 
også derfor, jeg valgte det her, det var fordi, jeg har aldrig været denne her teoretiske 
nørd, der bare sad og sugede til mig, hvad læreren sagde, ej, griner lidt, jeg skulle ud 
og prøve det af, selvfølgeligt skal der være en rød tråd, og man skal kombinere det”. 
Man bliver en bedre lærer i den SBL i Maltes forståelse. Teori har ingen 
umiddelbar værdi i sig selv. Teori har alene værdi, hvis den kan bruges i virke-
ligheden. Der trækkes i begge udtalelser på teori-praksis diskussionen. Forstå-
else af at teori ikke har med praksisdeltagelse at gøre står stærkt i diskussioner 
om læreruddannelsen (Kløveager Nielsen, 2014). Malte konstruerer en be-
stemt metafor for beskæftigelsen med teori, den er for en ”nørd”. Begrebet 
nørd rummer konnotationer af en person, der er meget upraktisk og virke-
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lighedsfjern. Der kan spores en dikotomi mellem den tørre og døde teori og 
de levende erfaringer fra skolens praksis, som både Jonas og Malte trækker på 
i deres italesættelser.   
 
Skolens praksisser kræver noget andet end teori og stærk faglighed, mener 
både Jonas og Malte. Er dette en ulempe ved den SBL, at de nye lærere ned-
vurderer stærk faglighed? Et nyt studie af Lotte Hedegaard-Sørensen og Sine 
Penthin Grumløse (2016) har fokus på om læreren opdager alle elever i sin 
undervisning. De undersøger om lærerne er gode til at inkludere alle elever i 
undervisningen. Deres studie af lærerfaglighed og inklusionsprocesser peger 
på, at den lærer der har fokus på sin faglighed kommer til at undervise for de 
fleste men ikke for alle. Den fagligt dygtige lærer har skarpt fokus på sin fag-
lighed, og hvordan den bedst kan skabe deltagelse og læring for flest elever. 
Dermed tabes de elever at syne, som ikke lever op til den italesatte gode elev-
praksis, mener Hedegaard-Sørensen og Grumløse (2016). Jonas har blik for 
elever, der ikke udøver god elevpraksis. Han opdager alle elever og har en 
særlig opmærksomhed over for de elever, han opfatter som svage og havende 
det svært af forskellige årsager. Så faglighed kan sætte sig på tværs for op-
mærksomheden for de svage, og de nye lærere på den SBL har således en po-
inte, der ikke blot kan afvises, når de fremhæver den ikke-faglige tilgang til 
lærerarbejdet kan åbne for en tilgang til lærerarbejdet, hvor den enkelte elev 
opdages og støttes. Der er dog også andre kilder til at blive en kompetent læ-
rer end gennem deltagelse i den SBL. Disse kilder skal det næste afsnit handle 
om. 

10.3 Læring i familie-praksisser 

Det næste afsnit handler om de nye læreres læring i andre praksisser og på 
andre steder, end der normalt er fokus på i undervisningen på læreruddannel-
sen. Det er de oversete praksisser og steder, hvor der kan forekomme læring 
af betydning for udviklingen af lærerkompetencer, som er emnet for dette af-
snit. Jeg vil undersøge læring i familiesammenhæng og på usædvanlige steder, 
da det kom frem under observationerne og i flere interviews, at de nye lærere 
kan opleve læreprocesser i sammenhænge og praksisser uden for skolen og 
læreruddannelsen, som de kan sætte i spil i varetagelse af lærerarbejdet.   
 
Først undersøger jeg deres læring hos deres familie. Det overraskede mig at 
blive præsenteret for familiemedlemmer hos flere af de nye lærere under ob-
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servationerne. Først mødte jeg Signes mor, derefter Maltes bror, så Annas 
svigerinde og Louises mor og kusine. Under interviewet blev jeg klar over, at 
også Jonas’ forældre havde spillet en rolle i hans vej ind i den SBL. Desuden 
er Annas mor og søster også lærere, fortalte hun mig i interviewet. Over 
halvdelen af de nye lærere, som jeg har besøgt har familie på den skole, hvor 
de arbejder. Jeg vil derfor i dette afsnit undersøge, hvordan de nye lærere ind-
drager viden og læring i skolens praksisser fra deres private familiepraksisser. 
Jeg undersøgt, om det kendetegner lærerprofessionen, at deres familiemed-
lemmer er lærere. Jeg fandt et studie hos Harrits & Olesen (2012), der under-
søger fædres uddannelsesniveau i forhold til studerende på professionshøj-
skoler. Det er dog ikke relevant for min undersøgelse, da studiet ikke med-
tænker mødres, søskende, kusiners eller brødres uddannelsesområde. En 
analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd fra januar 2017 medtænker 
mødres uddannelsesniveau. Analysen konkluder, ”Knap hver anden 30-årige 
har en uddannelse, der er på samme niveau som mors eller fars uddannelse” 
(Pihl, 2017, s. 2). Det slår især igennem i de erhvervsfaglige uddannelser men 
også delvist på de mellemlange bacheloruddannelser. Her har 15% af 30-årige 
samme uddannelsesniveau og uddannelsesretning som mindst en af forældre-
ne. Det er således ikke usandsynligt, at de nye lærere har en mor eller far, der 
er lærere. Det er dog ikke medtænkt i analysen, at også andre familiemed-
lemmer kan spille en rolle i uddannelsesvalg. Desuden er der en overrepræ-
sentation af familiemedlemmer hos de nye lærere, jeg har observeret i forhold 
til undersøgelsen, hvor kun 15% har mindst en forældre med uddannelsen 
svarebde til en lærer uddannelse. Hos Anna, Louise og Jonas var læreruddan-
nelsen ikke deres første uddannelsesvalg. Det blev først klart, efter de havde 
deltaget i andre uddannelses og arbejdspraksisser, at lærerarbejdet kunne op-
fylde deres uddannelsesønsker. I et praksisteoretisk perspektiv kan dette for-
klares ved, at de teleoaffektive strukturer i familiepraksisser kan have forskel-
lig signifikans til forskellige tider for de involverede. Flere af de nye lærere 
med familiemedlemmer har kendt til lærerarbejdet gennem deltagelse i fami-
lie-praksisser, hvilket kan have spillet en rolle for deres valg af læreruddannel-
sen. Det spiller i hvert fald en rolle for deres nuværende arbejde som nye læ-
rere, at de har familiemedlemmer i lærerarbejdet, som nedenstående analyse 
vil vise.   
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Familiens kropslige tilstedeværelse på skolen 
Maltes bror arbejder på samme skole. Maltes forbindelse til broren har med-
ført læring om både curriculære og ekstra-curriculære aktiviteter. Der er dels 
den curriculære del, hvor han siger, ”også min storebror, som er utroligt faglig 
dygtig, eller meget didaktisk dygtig, har mange gode forslag til, hvordan man kan 
lave alt muligt”. Malte får lært lettilgængelige faglige og didaktiske aktiviteter til 
skolebrug tilbudt af broren. Derud over kan broren hjælpe og bibringe forstå-
elser af læreruddannelsens forskellige opgaver og krav, fortæller Malte. Den 
daglige sociale mulighed for sparring og didaktiske ideer fra broren sætter 
Malte pris på, for det initierer læring. Er der her tale om sammenvævning af 
elementer fra en praksis med en anden praksis? Det tyder på det, når Malte 
siger ” Ja, men altså, der har jeg jo brugt ham mere som praktiklærer end nogen 
anden” Det kan tolkes som om, at Maltes venskabspraksis med broren som 
familie, medfører venskabspraksis til broren som kollega. Den følelsesmæssi-
ge forbindelse Malte har til sin bror som bror bliver betydningsfuld i hans 
praksisdeltagelse i skolen. Malte oplever tilsyneladende ingen grænse mellem 
sit forhold til broren som familiemedlem og som kollega.  
 
Louise har sin mor og kusine på skolen. Adspurgt om det har betydning for 
hendes arbejde, svarer Louise, ”ja, det har det, og det er jo især det med min mor, 
der har betydet noget, det var hende, der fik et vikarjob til mig dengang i sin tid og 
så blev jeg bare rigtig glad for det, så, ja, det har stor betydning, og jeg synes også det 
har stor betydning i dagligdagen, at jeg har min mor hernede og en stor fleksibilitet, 
hvis der er et eller andet der skal gøres, så kan vi dække hinanden ind, og dele 
klasse med min kusine, det giver også stor fleksibilitet, jamen, hvis hun skal noget 
den ene dag, kan jeg tage over, og skal jeg noget en anden dag, kan hun tage over, og 
en rigtig stor forståelse for hinanden og hensyn til hinanden.” Louises mor har 
medvirket til, at Louise valgte at blive lærer. Inden hun begyndte på skolen 
som vikar med morens hjælp, så var Louise ejendomsmægler. Så det har haft 
eksistentiel betydning, at Louises mor var på skolen. Og ikke kun i fortiden 
har Louises mor spillet en rolle. Det har også betydning for Louises under-
visningspraksisser i nutiden. Moren kan dække hende ind, hvilket jeg tolker 
som at overtage undervisningsforpligtigelsen. Hun kan være vikar for Louise, 
når der behøves. Det samme kan kusinen. Her er der tale om et familiefor-
hold, der betyder meget for varetagelsen af Louises deltagelse i praksisserne i 
skolen. Ud over den praktiske fordel er der en ”rigtig stor forståelse” for hinan-
den. Her er der tale om en følelsesmæssig tryghed fra praksisser i familien, der 
problemløst kan sammenvæves til andre praksisser i skolen. Moren forstår 
Louise, og det er en tryg base at arbejde på. Moren er inden for rækkevidde, 
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og hun kan træde ind og deltage både i Louises skolepraksisser og i hendes 
familiepraksis. Moren kommer, som vi har set tidligere til et teammøde med 
en pusletaske, som Louise skal bruge senere på dagen. Udfordringen ved at 
have moren med i skole som lærer kan være, at familierollen som mere eller 
mindre umyndig datter kan følge med. Det siger Louise dog ikke noget om i 
interviewet. Der synes ikke at være grænser mellem familiepraksisser og sko-
lepraksisser for Louise. Hun siger i det første interview, at hun har haft sin 
søn med i skole, så eleverne kan se, at hun også er en mor. Det kan dog også 
byde på udfordringer, at praksisserne er sammenvævede.  
 
Anna fortæller om sit forhold til, hvad jeg vil kalde den symbolske families 
kropslige tilstedeværelse på skolen, når hun siger om en kollega, at ”nu er der 
så også en hemmelig historie mellem Sidsel og mig ikke, så Sidsel derinde er min 
storesøsters allerbedste veninde, og de er barndomsveninder, så jeg kender hende, men 
dermed være sagt, har jeg jo også skulle finde balancegangen, for Sidsel også kan 
være noget andet i mit liv, dominerende på en anden måde, men jeg kan bruge hen-
de, og hende lærer jeg rigtigt meget af, ikke”. Som storesøsterens veninde synes 
Sidsel at have fungeret som nummer to storesøster. Hvorfor det er hemme-
ligt, fik jeg ikke spurgt om. Det kan være, at kollegerne og ledelsen ikke ken-
der til familieforbindelsen. Sidsel har været og synes være storesøsteragtigt 
dominerende over for Anna, når de er i familiens praksisser. I skolen er hun 
derimod en kollega, som Anna i et kollegialt og et lige forhold kan lære ”rigtigt 
meget af”. Det er en balancegang, at praksisser er sammenvævede, for hvilke 
normativiteter og regler gælder da i forholdet mellem Anna og Sidsel? Det ty-
der på, at det lykkedes for Anna at ramme balancen, for ”lige før sagde hun til 
mig, at hun ville meget, meget gerne have mig med som, og det er nok, fordi hun 
tænker, at jeg kan bruges til noget der, ikke”. Anna italesætter ikke udfordringen 
fra den fysisk tilstedeværende familie. At Annas svigerinde problemløst 
kommer ind ad den semi-lukkede dør under Annas undervisning, påtales ikke 
af Anna som problematisk. Det er i højere grad Sidsel, hun kompleksiterer sit 
forhold til.    
 
Signe har også sin mor på skolen, som hun præsenterer mig for den første 
dag på skolen. Morens faglighed har haft indflydelse på Signes valg af fag. 
Hun siger, ”jeg har jo en mor, der syer meget og altid har gjort og altid syet vores 
tøj, og jeg har gået på beklædningsfagskolen igennem den, hvad hed den, den frie 
ungdomsuddannelse for lang tid siden”. Det bakker hendes begrundelse for at 
blive lærer i håndværk og design faget op. Signes mor er vikar på skolen, og 
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jeg møder hende også i Jonas’ timer som medlærer. Hun har også medvirket 
til at Signe fik vikarjob på skolen, som førte til en deltagelse på den SBL.  

Familiens tilstedeværelse i de nye læreres tænkning 
Men familien er ikke kun kropsligt tilstede i de studerendes praksisser. Famili-
en har indflydelse på deres tænkning om deres praksisser. Maltes kone er også 
lærer, og nogle gange dukker skolens praksisser op i deres hjemlige samtaler. 
Malte siger: ”vi snakker da om, hvordan dagen er gået, og så snakker vi også om i 
forhold til forberedelse, hjælper hinanden, sådan, hvordan lyder det her, vil det være 
okay, og sådan”. For det meste er Malte god til at lægge arbejdet fra sig i hand-
lingen og tænkningen, når han kommer hjem, men der opstår episoder, hvor 
der ingen grænser er mellem hans praksisdeltagelser. Annas skolepraksisser 
trækker på læring fra hendes familiepraksisser, og omvendt. Den læring hun 
opnår gennem sin tætte relation til sønnen bliver anledning til læring til sko-
len. Anna siger, at ”hvor jeg også selv har en søn, der er sådan lidt, hvis ting bliver 
for voldsomme omkring ham, eller hvis det ikke lige foregår, som det plejer, så kan 
han godt blive sådan lidt, altså hvis han kommer i nogle omgivelser, han ikke er 
vant til, ikke, og så bruger jeg meget min søn til at tænke over de elever, jeg har her, 
og så tror jeg faktisk også jeg lærer noget som mor, som er mit største projekt i mit 
liv, ikke”. Anna får forståelse af eleverne gennem sit forhold til sin søn, og 
omvendt. Hun anvender sin læring i skolen til at forbedre og forstå elementer 
i sin familiepraksis i forholdet til sønnen, som hun italesætter som mest be-
tydningsfuld for hende. Processen går begge veje. I Annas tænkning synes 
grænserne mellem hendes praksisdeltagelser at være ophævede.   
 
Familiemedlemmer kan give indsigt og ny forståelse af egne praksisdeltagel-
ser. Dette fortæller Anna om i interview 1. Anna tillægger igennem hele inter-
viewet sin egen refleksion stor betydning. Her er et eksempel på, hvordan re-
fleksionen opstår på baggrund af hendes fysiske søsters udtalelser. Anna siger 
først, ” jeg har måske en tendens til at synes, før jeg begynder at reflektere at tænke, 
næh hvor er folk bare dygtige, neeej, hvor er de gode dem der, og de er gode og fanta-
stiske”. Men efter at have talt med søsteren opstår en ny forståelse. Hun siger, 
”indtil jeg måske går ind og tænker, hov, prøv lige at tænke på det på en anden 
måde det her, og det har selvfølgeligt været min søster, der har oplevet nogle ting, 
hvor jeg har tænkt, nåh ja, det kan jeg egentligt godt se”. Søsterens kritiske syn på 
en situation, som Anna har oplevet som uproblematisk, udvider Annas for-
ståelse af situationen. Hun har gennemgået en læreproces, som giver hende 
en anden og mere kritisk forståelse. Kan det tolkes som transformativ læring, 
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når Anna som lærende er blevet forandret, og situationen i hendes retroper-
spektiv ligeledes er blevet forandret? Det har ikke haft karakter af en anstren-
gende og omfattende læring, der har rusket hende og stillet et klart før og ef-
ter op. Alligevel er der en forandring af de antagelser, hun tidligere har haft af 
en sag, men det har været en rolig forandringsproces, og derfor måske en 
transition. Der er måske snarere tale om en transitionsproces i Hager og 
Hodkinsons forståelse (2009), hvor den lærende konstruerer eller rekonstrue-
rer deres tidligere viden, og i den proces rekonstruerer hun også sig selv. An-
nas læreproces kan forstås på forskellige måder, men centralt står rekonstruk-
tionen af en tidligere opfattelse af en sag med en udvikling af kritisk tænk-
ning, initieret af et familiemedlem. Familien kan også repræsentere noget der 
kan tages afstand fra. Anna siger, ”og så var det, umh, hvor jeg altså tænkte, at 
jeg kunne godt tænke mig, jeg havde altid haft det sådan, at jeg ikke skulle være 
lærer, for min mor var lærer, og min søster var lærer, så no way, jeg har altid været 
den der, jeg går imod, jeg gør ikke som de andre, så det var egentligt sådan lidt, gør 
jeg det nu alligevel, nu går jeg jo med igen, ikke”. Hvad der var galt med at fami-
lien, mor og søster var lærere, så Anna i første omgang ville vælge sig væk fra 
lærerjobbet fremgår ikke. Måske var det Annas trang til at være sig selv og 
selvstændiggøre sig, der begrundede valget væk. Men samtalerne om børn og 
skole i familiens praksisser kan formodes at have påvirket Anna, så hun sene-
re valgte et semi-kendt arbejde og uddannelse. Det er i hvert fald tankevæk-
kende, at den sociale arv eller sammenvævningen af praksisser kan slå igen-
nem med forsinkelse på denne måde, som Anna har oplevet. Måske bevæger 
(nogle) de nye lærere ud og ind af uddannelses og arbejdsvalg, for Anna vil 
gerne læse videre på et tidspunkt. Jonas, Emma, Anna, Louise og Alice har 
bevæget sig gennem flere uddannelser, inden de er endt i skolen, og Signe, 
Emma og Anna overvejer at bevæge sig til en anden uddannelse senere.  

10.4 Læring usædvanlige steder 

Læring i bilen 
De nye læreres læring viser sig på usædvanlige steder ind imellem. Jeg blev 
overrasket over at høre fra to af de nye lærere, at de lærer i bilen. Anna alene 
og Jonas sammen med Signe. Anna siger, ”nu har jeg en halv times transporttid 
og meget, når jeg kører hjem her, så reflekterer jeg rigtigt meget over, hvad var godt, 
og hvad var skidt, og der er nærmest ikke en dag, hvor der ikke er det der, hvor jeg 
synes det der, kunne du godt have gjort anderledes eller bedre, og det er der jeg lærer 
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bedst, det er mine egne refleksioner efterfølgende”. Anna er bevidst om, at hun læ-
rer bedst ved egne refleksioner. Det slår hun fast flere gange i interviewet. 
Hun reflekterer over sine erfaringer, og lærer derved at handle anderledes næ-
ste gang. Derfor er bilen på vej hjem et godt sted for Anna at lære. Her kan 
hun være alene og tænke dagen igennem. Dagen efter interviewet sagde Anna 
til mig, at hun havde lært rigtigt meget af interviewet. Hun havde lært af at 
sidde i bilen hjem og gennemtænke, de spørgsmål om sin praksisser, hun fik. 
Så også her spillede bilen en rolle i læringen.  
 
Jonas oplever ligeledes læring i bilen til og fra læreruddannelsen og hjemmet. 
Han har Signe med i bilen. De to nye lærere diskuterer, ”om lærerroller, rigtigt 
meget, rigtigt, rigtigt meget, mig og Signe har så haft håndværk og design i år, mate-
riel design hedder det, og der har vi kørt fra seminariet sammen, og der har vi 
snakket rigtigt, rigtigt meget sammen”. Og han uddyber, ”den time i bilen der, den 
er guld værd, der er det altså godt, at det er så langt til seminariet, for der har vi 
godt nok fået vendt mange ting, så mange diskussioner om forskellige ting, og hun 
synes en ting, og jeg synes en anden ting, og mig og Signe er vidt forskellige, men al-
ligevel er vi også meget ens i vores undervisning, og det mener jeg helt sikkert”. Signe 
og Jonas har etableret en læringspraksis i bilen, som er værdifuld for Jonas, 
for ”den er guld værd”. Det er en speciel læring. I bilen findes et særligt reflek-
sions eller tænkningsrum, hvor der er blevet etableret et læringsrum. Det er et 
læringsrum som med Hersoms formulering ”retter sig mod fremtidig udvik-
ling og nyskabelse” (Hersom, 2014, s. 80). Bilen er et lille lukket rum med helt 
lukkede døre, der for en stund ikke lukkes op af andre lærere og andre og ele-
ver. Her har Jonas og Signe skabt en ny praksis omkring et særligt arrange-
ment. Her har de nye lærere helle fra andre praksisser, og det skaber tid for 
tænkning alene eller sammen. Det er næppe en nyhed for mennesker med bi-
ler, der har haft kolleger med på ture eller er kørt hjem efter en begivenheds-
rig arbejdsdag, men jeg har ikke kunnet finde noget forskning om læring i bi-
lens lukkede refleksionsrum. 

Læring på grillbaren 
Der er andre steder end bilen, hvor Anna kan blive opfordret til tænkning 
over sine praksisser. Adspurgt om hun er blevet en anden person under sin 
uddannelse, svarer hun først nej. Hun er den samme Anna som før. Men der-
efter nuancerer hun sit svar ved at fortælle, at hun har fået udvidet sin forstå-
else. Hun siger: ”Ja, ja, jeg er blevet en person, der er mere, hvad kan man sige, jeg 
har, jeg kigger og observerer i alle livssituationer, måske også, altså, jeg kigger med 
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nogle andre briller, når vi står her den anden, og der er åbnet et nyt pizzeria til 20 
kr. ovre i Langby, og hele butikken er fyldt med folk med anden etnisk baggrund, 
der står jeg med et helt andet blik, end jeg havde for 4 år siden, det er der ingen tvivl 
om, jeg synes det er meget mere spændende og interessant synes jeg, end det var for 4 
år siden, ikke”. Anna har ikke tidligere lagt særligt mærke til folkene i grillba-
ren, men nu kan hun ” ikke lade være med at iagttage, hvad der sker i de der si-
tuationer”. Annas læring viser sig for hende i grillbaren, hun bliver bevidst om, 
at hun ser anderledes på bestemte mennesker end tidligere. Hun erkender, at 
hun har lært. Hvilken type læreproces er der tale om? Mezirow skriver netop 
at opmærksomheden ved at søge at forstå andre menneskers forskellige bag-
grunde kan lede til transformativ læring, når han peger på, hvordan transfor-
mativ læring kan udløses. Han peger på forskellige årsager til transformativ 
læring, som ”en diskussion, en bog, et digt eller et maleri der giver nyt blik, 
eller ved bestræbelserne på at forstå en anden kultur der udfordrer ens forud-
antagelser” (Mezirow, 1990, s. 77). Det er lykkedes Anna at ændre sit per-
spektiv på de mennesker, hun før ikke tillagde samme interesse, så hendes 
proces kan belyses af begrebet om den transformative læring.    

10.5 Tidligere læring i spil i nuværende praksis 

De nye lærere har alle tidligere deltaget i praksisser, der har betydning for de-
res varetagelse af skolens praksisser, som jeg har diskuteret ovenfor. I det næ-
ste afsnit vil jeg præsentere et observationsbillede, som særligt tydeligt viser 
en undervisningssituation, hvor der trækkes på læring fra tidligere og nuvæ-
rende praksisser. Det er et observationsbillede fra en time hos Jonas, hvor 
han underviser i idrætshallen i idræt. Jeg har valgt observationsbilledet, fordi 
den anden lærer, som var tilstede i hallen spontant udråbte Jonas til en kom-
petent lærer. Derud over var det en undervisning som formåede at engagere 
eleverne, og hvor Jonas var ude af klasserummet og derfor skulle håndtere en 
anden form for styring af de materielle forhold i lokalet. Derefter vil jeg ind-
drage interview udtalelser fra de andre for yderligere at belyse temaet.  

Observationsbillede, Jonas, idræt i 8. klasse 
Jonas skal undervise i idræt for to 8’ende klasser i idrætshallen sammen med 
en anden lærer. Jonas og jeg går ind i idrætshallen. Alle eleverne sidder ned 
omklædte inde i hallen. Det er Jonas, der skal undervise hele den store grup-
pe. Der er 40-45 elever. Jonas laver først nogle øvelser med eleverne. En elev 
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kommer let til skade under en af øvelserne. Alle griner og morer sig under 
øvelserne. De syge elever sidder på bænke langs væggene. Jonas styrer under-
visningens gang. Den anden lærer kommer over til min plads i siden af hallen 
og siger ”Jonas er god”. Mange elever smiler til mig eller vinker, og jeg smiler 
eller vinker tilbage. Jonas forklarer nogle af eleverne, hvad han gør. De står i 
rundkreds om ham. Han bander, ”stå nu stille for filan”. ”Hvad er mit mål i 
dag”, spørger han. ”At vi skal lære basket”, siger en, ”nej” siger Jonas, ”at have 
det sjovt”, siger en anden, ”nej” siger Jonas, ”at imponere hende der” siger den 
tredje og peger på mig, og alle griner, ”at vi skulle have roller”, ”ja” siger Jonas. 
Jonas holder et lille oplæg, og eleverne lytter, mens han introducerer aktivite-
terne. ”I skal lave 5 personligheder inden for sport og skrive dem ned på hvidt kar-
ton, hæj, hæj, ti stille”, siger Jonas. Den anden lærer siger bagefter til Jonas, 
”hvor er her god stemning”. ” Eleverne går i gang med aktiviteterne i små grup-
per. De har det sjovt. Jonas har været på i 2 lektioner, da timen er færdig. Han 
morer sig ved at spille lidt bold med en elev til sidst. De griner begge to. Mit 
generelle indtryk af timen med de mange curriculære aktiviteter er, at eleverne 
har moret sig og bevæget sig. Selv nogle af de sygemeldte deltog i nogle af ak-
tiviteterne.  
 
Mine tanker efter undervisningen var, at Jonas styrede det hele sikkert, og jeg 
var imponeret i situationen. Jeg spurgte ham derfor i interviewet, hvorfor han 
kunne skabe sådan en undervisning i idræt. Han fortæller til min overraskelse, 
at det er fordi, han har været discjockey i mange år. Han har spillet til en 
mængde forskellige fester, og siger ”det tror jeg også har gavnet mig, i og med at 
jeg også er en underholder”. To elementer i arbejdet som discjockey sætter han i 
spil i sin undervisningspraksis. Han er dels en underholder, og han er dels 
vant til at have overblik over en større forsamling. Det at have overblik har 
han også lært af sin tidligere ansættelse på en anden skole, mens han deltog i 
den SBL. Tidligere var han ansat på en specialskole, fortæller han bagefter og 
”der skulle man altså også have et øje på hver finger, på hver elev konstant, nu er 
der så ti gange så mange elever”. Bagefter siger han, at han udførte samme un-
dervisning i idræt på specialskolen. Lidt senere i interviewet fortæller han, at 
han ligeledes har lært undervisningsmetoden i idrætsfaget på læreruddannel-
sen. Derud over siger han, ”Og decideret lige nøjagtigt hvad jeg gør, det ved jeg 
ikke, det kommer bare omme fra rygsøjlen af”. Det er en kropslig læring, han 
trækker på, som umiddelbart er tavs og intuitiv. Det bygger ikke på forsk-
ningsbaseret viden om, hvad der virker. I stedet synes der at være en sam-
menvævning af forskellig læring fra forskellige steder og tider, der har sat sig i 
kroppen på ham. Jonas har tilegnet sig læring, som han vanskeligt kan placere 
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andre steder end figurativt på rygsøjlen. Læring dukker så op, når praksis ind-
byder til det. Jeg tolker hans læring som en dialektisk læreproces, da han peger 
på læring fra forskellige praksisser, der giver læringsmæssige erfaringer, som 
han trækker på i sin udførsel af handlingerne. Han anvender i denne situation 
i skolens idrætsundervisning kropsligt baserede mentale erfaringer, som han 
har opnået i en anden praksis. Han kan trække den erfaring frem og bruge i 
en kontekst forskellig fra den, hvori han har fået erfaringen. Bagefter, når Jo-
nas skal tænke over sin praksis, kan han rekonstruere, hvor han har gjort no-
get lignede. Fordi han har gjort det tidligere, som discjockey, som idrætslærer 
på en specialskole, som studerende på en uddannelse, og i kraft af sin person-
lige tilgang til lærerfaget som underholder, så lykkedes det netop i denne 
praksis at handle kompetent. Det kræver refleksion at drage alle erfaringerne 
frem, for de kommer lidt efter lidt i løbet af interviewet. Da han stod i situa-
tionen gik han mere intuitivt frem som DJ-baseret lærer. Og da han til sidst 
alligevel ikke lige nøjagtigt ved, hvad han gør, tolker jeg det som en bekræftel-
se på, at det er en konstruktion for ham at hente erfaringerne frem. Jeg tolker, 
at erfaringerne er blevet en del af hans praksis begribelse af den praksis, han 
deltager i, og at det er derfor kun efter refleksion, at han kan pege på, hvor 
han har det fra. Jonas har så fået en erfaring mere at trække på næste gang, en 
praksis kræver kompetent handling. At Jonas udviste kompetent håndtering 
af lærerarbejdet denne idrætstime bekræftedes af hans med-lærer, som siger, 
”Jonas er god” og ”hvor er her god stemning”. Forstået med Schatzki (2017) så 
tilskrives han kompetent faglig kunne og viden af sin medlærer.  

Læring fra praksisser med børn 
Malte, Anna og Louise har erfaringer fra forskelligt arbejde med børn fra tid-
ligere praksisser. Malte fortæller om sin vej til lærerarbejdet og hvad der især 
har inspireret ham til at skifte til lærerarbejdet, når han siger ” jeg er jo handels- 
student, så tænkte jeg egentligt, at jeg skal ud i handels branchen, og så fik jeg job i 
en SFO, og så kunne jeg ikke rigtigt slippe det der med, at børnene var rigtigt søde 
og men også, så fik jeg en tanke i, at det må være rigtigt interessant at - lære fra 
mig, altså sådan få eleverne til at vide, få dem, bruge mig som redskab, jeg kan godt 
lide ideen i, at jeg er et redskab som til, at de udvikler sig.” Maltes arbejde i 
SFO’en har givet ham værdifulde erfaringer på flere områder. Han underviste 
i starten af sit studie i en 3. klasse i idræt, hvor han genanvendte de aktiviteter, 
som han havde erfaringer med fra SFO’en i undervisningen. Siden har Malte 
læst idræt på læreruddannelsen, som jeg har diskuteret ovenfor. Malte bruger 
også sin erfaring fra SFO’en i for ham mere udfordrende situationer, som da 
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han skulle have sit første forældremøde. Han siger, at han var ”da lidt, jeg vil 
ikke sige nervøs, men altså, men jeg tænkte sådan, okay, det er så første gang, så-
dan, forældre, forældregrupper, men igen, fra min SFO tid, jeg har lært, hvordan 
sådan samarbejdet kører, jeg har set mange dårlige eksempler også, og så rigtigt 
mange støttende og hjælpende og gode eksempler”. Det lykkedes ham i situationen 
at trække på en tidligere læring og erfaringer, der kunne støtte hans handlinger 
i den nye situation. Annas vej til lærerjobbet er gået over de østrigske snebak-
ker. Hun har undervist børn i skisport i Østrig og fundet ud af, at hun ”kunne 
noget med børn”. Hun har som Malte erfaringer med at relatere til børn fra an-
dre praksisser, som hun kan trække på i nuværende praksisser. Det kan også 
være en fordel ikke at have tidligere erfaringer, mener Malte. Selv har han ikke 
haft små børn i familien, og er kommet ind i arbejdet med børn uden ”det der 
opdragelses gen i mig”. Det kan være gavnligt at gå ind i lærerarbejdet uden fast-
tømrede ideer om, hvordan børn er og skal være. Malte siger, ”jeg ser det lidt 
som en fordel, i stedet for hvis man havde haft en lillebror eller en lillesøster eller en 
fætter, man har passet meget, så har man fået sådan lidt en forvrænget opfattelse af 
hvordan”. Louise har været vikar på den skole, hvor hun senere blev ansat un-
der sin uddannelse. Hun siger, at ”jeg har faktisk haft fast skema som vikar, 
hvor jeg har fungeret som både klasselærer og dansklærer og matematiklærer og haft 
fuldt skema, så derfor tænker jeg min vikar som erfaring også”. Louise har været 
lærer på skolen i to år, så hun er kendt på og kender lærerværelset. Hun er 
bekendt med at undervise og bekendt med børn. Da hun begyndte på lærer-
uddannelsen, havde hun undervisningserfaring, som hun kunne trække på i 
sin håndtering af lærerarbejdet og i sin deltagelse i læreruddannelsens praksis-
ser. 

Læring fra det private erhvervsliv 
Alice ”overvejede det, da jeg var ung, skal jeg være lærer eller skal jeg følge mit hjer-
te, og så fulgte jeg hjertet, jeg er jo skrædder” og bagefter siger hun, ”på et tids-
punkt så tænkte jeg, så kunne jeg mærke, at der var noget i mit hovede som mang-
lede at blive aktiveret eller et eller andet, og så havde jeg været inde over overvejelser, 
er det så lærer jeg skal være” Alice valgte først med hjertet at blive skrædder, 
men så manglede hun at aktivere hovedet, så derfor blev hun lærer. Det er en 
bemærkelsesværdig opstilling af modsætningen mellem hjerte og hjerne, når 
lærerarbejdet er så følelsespræget, som jeg tidligere har diskuteret. Det er dog 
ikke hendes tidligere erfaringer som skrædder, hun trækker på i lærerjobbet, 
men derimod hendes erfaringer fra det private erhvervsliv. De erfaringer spil-
ler ind på hendes syn på teamsamarbejdet. Alice siger ”jeg kan sidde og tænke, 
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hvorfor gør I ikke bare sådan her, det gør man ude i det private, og i stedet for at 
sidde og snakke om, det kan hurtigt blive, at man sidder og snakker om sig selv og 
hinanden, og sådan noget, og sådan lidt hyggeligt, og så går der en time med det, 
men man er egentligt ikke kommet ind til sagens kerne”. Her beskriver Alice et 
teamsamarbejde, der har karakter, af hvad Tinglef Nielsen (2013) kalder fami-
liekulturen. Det er hyggeligt at deltage i møderne, men de behandler ikke fag-
lige emner. Det stemmer godt overens med Emmas og Louises teammøder, 
som jeg har behandlet i kapitel 9. Befordring af trivsel er vigtigere end be-
skæftigelsen med faglige emner. Trivsel kan befordres på teammødet gennem 
aflastning men også gennem den venskabelighed, som Alice her fortæller om, 
hvor der er plads til at tale om sin egen situation. Sådan har Alice ikke oplevet 
det private erhvervsliv. Louise har også erfaring fra det private erhvervsliv. 
De erfaringer kommer hende til gode i lærerarbejdet. Hun anvender sin tidli-
gere viden, når hun ser ”på lærerværelset faktisk, hvor jeg tænker nogle gange, 
særligt her kan det godt være en hønsegård, hvor jeg nogle gange tænker, hold da op, 
prøv at komme ud i det virkelige liv, og se hvordan en arbejdsgiver så er og se, hvor-
dan man så skal arbejde, og hvilke krav der så bliver stillet til en”. Her bliver læ-
rerværelset det virkelighedsfjerne sted, hvor der ikke er forbindelser til verden 
udenfor. Det virkelige liv er derude et sted, og der er ikke rat at være, for der 
bliver der stillet store krav til den enkelte. Lærerværelsets trygge hønsegård kan 
skærme mod den utrygge verden udenfor. Lærerværelset har mange funktio-
ner. Tidligere analyserede jeg, hvordan der kan opstå mindre rum i rummet, 
hvor lærerne kan holde møder. Samlet set er lærerværelset lærernes værelse, 
hvor de kan slappe af og træde ud af lærerrollen et kort stykke tid, når der er 
mulighed for pause. Så kan det blive en hønsegård. Emma trækker også på er-
faringer fra det private erhvervsliv i et speditørfirma, når hun underviser. 
Emma siger ”der er man ikke så pædagogisk selv, og følelsesladet, og nu skal vi 
lige sætte os ned og snakke om, hvor du kunne tænke dig at køre hen og sådan no-
get, nej, du kører bare og så færdigt arbejde, og det kan også godt være en gang imel-
lem, hvor det spejler lidt af, hvor jeg siger, nej nu laver du det der, kom i gang med 
at lave det der, der er nogle gange, hvor jeg lige tænker, åhr, var det lige, var det lige 
speditøren, der skinnede igennem der, ikke”.  Rutiner og regler fra andre praksis-
ser kan på den måde sammensmelte med regler og normativiteter i varetagel-
sen af lærerarbejdet. Følelser hører til i skolen og ikke i speditørfirmaet. Em-
ma oplever, at hun nogle gange henfalder til sin rolle på speditørkontoret. 
Når følelserne trænger sig på, kan speditøren komme på banen og sætte det 
hele på plads. Men det ved Emma godt. Hun kan godt ironisere og kontrolle-
re speditøren. Men hun trækker også på erfaringer fra jobbet. Det er en ud-
fordring for læreruddannelsen at skulle give plads til denne type af erfaringer, 
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men det ville være en god ide at gøre det, så erfaringerne kan italesættes og 
reflekteres og udvikles.  

10.6 Opsamling på analytiske pointer i kapitlet 

Læring fra læreruddannelses praksisser i skolen 
I analysen har jeg vist, at der for de nye lærere ikke synes at være grænser mel-
lem læring i læreruddannelsens praksisser og anvendelse af læringen i skolens 
praksisser, når det gælder normativitet. Set fra et Schatzki inspireret praksis-
teoretisk perspektiv kan dette forklares ved at praksisser altid er sammenvæ-
vede med andre praksisser. Ifølge Schatzki (2016) hænger praksisser sammen 
i bundter og ultimativt i et net af praksisser, som på forskellig vis er forbund-
ne i en flad ontologi. Nogle praksisser får derfor fælles teleoaffektive struktu-
rer. Når det forklares ud fra et praksisteoretisk perspektiv, at sammenvævnin-
gen skyldes, at der er fælles teleoaffektive strukturer, kan det dog skabe andre 
spørgsmål. Hvordan væves teleoaffektiviteten i praksisserne sammen? Skyldes 
det, at teleoaffektive strukturer alligevel er udefrakommende og strømmer fra 
en praksis ind i en anden praksis? Ifølge Schatzki (2002) er pointen netop, at 
de teleoaffektive strukturer er indlejret i de konkrete praksisser og ikke op-
træder som generelle strukturer, som kommer udefra. Flere praksisser har dog 
gennem sammenvævningen samme teleoaffektive strukturer. Jeg mener ar-
gumentet er begrænset, for det leverer et ikke et tilfredsstillende svar på, 
hvordan det er blevet sådan. Praksisteorien har et væsentligt bidrag til at for-
klare, hvordan og hvad det betyder, at praksisser er sammenvævede, men ikke 
et bidrag til at forklare, hvorfor praksisserne er blevet sammenvævede. I min 
forståelse som er udsprunget af analysen skyldes den fælles normativitet, at de 
nye lærere bringer normativiteten fra de teleoaffektive strukturer fra lærerud-
dannelsens praksisser ind på skolen. De nye lærere overfører og omfortolker 
teleoaffektive strukturer fra læreruddannelsens praksisser, mens de undervi-
ser. Det er de nye lærere, der i min analyse sammenvæver, og ikke praksisser-
ne, der sammenvæver sig. De nye lærere overfører normativitet fra lærerud-
dannelsens praksisser til deres arbejde i skolen. Derved får de deres uddannel-
se og arbejdsliv til at hænge sammen, og som en pointe fra Schatzki tillige 
deres personlige liv til at hænge sammen. Han skriver, ”In my (2002) view, 
the hangingtogether of human lives inherently transpires as part of practice-
arrangement bundles” (Schatzki, 2012, s. 21). Flere nye lærere bærer normati-
viteten fra læreruddannelsens praksisser, som de i en transitionsproces har 
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gjort til deres egen med sig i deres nuværende praksisdeltagelser. Analysen vi-
ser endvidere, at normativiteten fra læreruddannelsens praksisser kan medføre 
transformativ læring, som hos Anna, der gennem beskæftigelsen med norma-
tivitet fra læreruddannelsens praksisser grundlæggende har ændret sit syn på 
de mennesker, hun møder i sin hverdag, for eksempel i sin lokale grillbar. 
Derfor er det en pointe, at normativiteten i læreruddannelsen ikke skal redu-
ceres eller erstattes af evidensbaseret forskningsresultater, som Rasmussen et 
al (2010) foreslår. Normativiteten skal i stedet supplere forskningsbaseret vi-
den, så det ikke bliver et enten-eller men et både-og.  
 
Normativiteten overføres mere anstrengelsesløst til nye praksisser end anden 
teori fra læreruddannelsens praksisser. Kløveager Nielsen (2013) og Knudsen 
(2014), hvis forskning jeg har diskuteret med i kapitel 3, konkluderede, at der 
er grundlæggende værdimæssige forskelle mellem uddannelsessted og praktik-
sted. De to steder har forskellige forestillinger, om hvad der er relevant viden, 
og hvad målene er for uddannelsen. Herimod kan jeg med et praksisteoretisk 
perspektiv pege på både forskelle og ligheder og ikke alene forskelle. Lærer-
uddannelsen består af en række praksisser, og empirien viser, at nogle af læ-
reruddannelsens praksisser arbejder med normative forståelser, som de nye 
lærere uden besvær kan anvende i skolens praksisser. Den viser også, at læ-
reruddannelsens praksisser har sine egne mål og generelle forståelse, og der-
med sin egenart som praksis. Desuden er der forskelle på, hvordan undervi-
serne i fagene arbejder med at skabe relevant og erfaringsdannede undervis-
ning. Nogle fag som de nye lærere har deltaget i er lykkedes med at skabe 
undervisning, som kunne udløse relevante erfaringer, mens andre fag ikke er. 
I empirien står faget matematik i kontrast til faget idræt. Det er en stærk kritik 
af matematikfaget, at Louise mener, hun skal have et kursus i matematik efter 
hun har afsluttet sit linjefag, for hun føler ikke, hun kan undervise, som hun 
ønsker i matematik. I andre af fagene på læreruddannelsen har de nye lærere 
oplevet forskellig praksis-relevans. Noget teori fra læreruddannelsens praksis-
ser kan overføres gennem en transitionspræget læreproces, hvor de nye lærere 
med et begreb fra Alice re-didaktiserer, mens anden teori vanskeligt kan over-
føres. Dette gør spørgsmålet om overførsel af læring fra læreruddannelsen til 
skolen nuanceret. Empiren viser, at simple forståelser af overførelsen mellem 
teori og praksis ikke får fat i den kompleksitet, der hersker, og dermed ikke 
forstår, hvordan der både kan overføres anstregelsesløst og vanskeligt. 
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Muligheder og betingelser for læring i skolens praksisser  
Den SBL har tilbudt nogle særlige betingelser til de syv nye lærere, som valgte 
denne uddannelse. De har fået mulighed for at opnå erfaringer med både cur-
riculære og ekstra-curriculære aktiviteter. De opfatter sig alle som bedre ud-
dannede end de ordinært uddannede. De har gjort sig værdifulde erfaringer i 
skolens praksisser, som de kan drage nytte af i deres arbejde som lærere. De 
har som nyuddannede lærere praksis-baserede erfaringer, som de ikke kunne 
have opnået i den ordinære læreruddannelse. Praktikken som de ordinære læ-
rerstuderende skal deltage i, er ifølge Alice for kort til, at de kan få den væ-
sentlige erfaring af, at elever er forskellige og skal tilgås forskelligt. Alice der-
imod har udviklet en vigtig lærerkompetence gennem sin deltagelse i skolens 
praksisser i at kunne veksle mellem forskellige tilgange til eleverne. Med del-
tagelsen i den SBL kommer en særlig betingelse for at forstå og bruge teori 
fra læreruddannelsens praksisser. Denne pointe udtrykker Jonas helt klart, når 
han siger, ”hvis jeg ikke har set det, så er det bare teori, men jeg har set det her”. 
Det skal ikke kun høres, men ses, føles og sanses ellers kan det forblive vis-
sen, død eller ligegyldig teori. Fordi Jonas har oplevet, at teorien handler om 
den praksis, han deltager i, så giver den mening, men uden denne dialektik 
mellem praksisdeltagelsen i skolen og beskæftigelsen med teori ville Jonas ha-
ve frafaldet læreruddannelsen. For Signe har de fire år i skolens praksisser 
under uddannelsen gjort hende robust og stærkere. Hun ville have været ”på 
skideren” uden den erfaring, hun har fået, for at bruge hendes egen vending. 
Hun er stadigt presset af skolereformens krav, men hun kender skolens prak-
sisser og ved, hvem hun kan gå til for at finde hjælp. Dette kendskab til de 
teleoaffektive strukturer, den generelle forståelse og reglerne i skolens prak-
sisser har hun i kraft af sin fire årige deltagelse. En nyansat lærer skal starte 
forfra, som Malte fortæller. Det er en pointe, at det kendskab de nye lærere 
har fået til den skole, de har været ansat på gennem de fire år betyder, at de 
ikke bliver perifært deltagende.      

Tidligere erfaringer i spil i skolens praksisser 
Fagene på læreruddannelsen tager i de nye læreres forståelse godt imod de er-
faringer, de nye lærere bringer med ind i fagene. Flere af de nye lærere oplever 
at de bidrager til undervisningen med deres erfaringer fra skolens praksisser. 
For Alice er det en kompensation for svagere faglighed, at hun kan bidrager 
med sine praksisrelevante erfaringer. Deltagelsen i den SBL har således med-
ført en særlig læring for Alice, som de lærerstuderende har til gode, eller i 
Emmas forståelse aldrig opnår gennem uddannelsen. Den SBL giver de nye 
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lærere en anderledes mulighed for at forholde sig til kodificeret teori. De har 
en anderledes brug for den viden, de repræsenteres for i læreruddannelsens 
praksisser. Derfor tvinges de til at overføre, hvor de ordinære lærerstuderende 
ikke har samme umiddelbare behov. Når Anna kan anvende teori fra tyskfa-
get og gennem en transitionsproces omdanne det til brug med det samme, 
sker der hos hende en læreproces, de ordinære studerende ikke nødvenligvis 
kommer til at opleve. Hun støttes af organiseringen af uddannelsen til at 
kunne overføre. De nye lærere oplever derfor den SBL som bedre end den 
ordinære. Flere af dem har erfaringer med transitions eller dialektiske lære-
processer i den SBL, der beskæftiger deres valg af uddannelsen. De oplever at 
kunne overføre, og de kan pege på, hvor de ikke kan, selv om de forventede 
at kunne. De nye lærere der har deltaget i matematikfaget har ikke oplevet 
den forventede overførsel. Måske derfor kommer der hos Jonas en diskre-
pans mellem høj faglighed i matematikfaget og varetagelsen af lærerarbejdet. 
Han oplever, at den person der har den højeste faglighed i matematik ikke 
magter lærerjobbet, mens han selv med en lavere faglighed, kompetent kan 
håndtere aktiviteterne i skolens praksisser.    
 
Der er dog ikke alene tale om overførsel fra en kontekst til en anden hos de 
nye lærere. Det har vist sig i analysen, at de trækker på flere erfaringer i deres 
varetagelse af arbejdet. Der kan ske flere overførelser på en gang. Både nuvæ-
rende andre og tidligere praksisdeltagelser har skabt erfaringer, der kan gen-
anvendes i skolens praksisser. Læring i familiens praksisser bidrager for over 
halvdelen af de nye lærere med praksis-relevante erfaringer og viden. Derud 
over lærer de nye lærere på usædvanlige steder. To af de nye lærere peger på 
værdifuld læring i bilen. Bilen udmærker sig ved ikke at have semi-lukkede 
døre og ikke at være et halvoffentligt rum. Læring kan vise sig forskellige ste-
der og komme bag på en, som da Anna opdager under sit visit i den lokale 
grillbar, at hun har ændret sig. Den tidligere læring, som de nye lærere har fra 
forskellige steder og sammenhænge spiller en væsentlig rolle i deres varetagel-
se af lærerarbejdet.  
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11. Konklusion og perspektive-

ring 
Jeg har i afhandlingen undersøgt, hvordan nye lærere fra den skolebaserede 
læreruddannelse lærer og udvikler lærerkompetencer til at håndtere ekstra-
curriculære aktiviteter i lærerarbejdets praksisser. For at kunne besvare pro-
blemformuleringen har jeg introduceret tre undersøgelsesledende spørgsmål, 
som kan lede hen til besvarelsen af problemformuleringen.   
 
De tre spørgsmål lød: 
 
1. Hvordan kan begrebet om den kompetente lærer forstås?  
     
2. Hvordan håndterer de nye lærere lærerarbejdets kompleksitet kompetent?  
 
3. Hvordan udvikler og lærer de nye lærere lærerkompetencer? 
 
Formålet med disse spørgsmål er tredobbelt. For det første ville jeg undersø-
ge, hvad nye læreres kompetenceudvikling er, for det andet ønskede jeg at bi-
drage til en teoretisering af, hvilke lærerkompetencer der er vigtige, og for det 
tredje ville jeg analysere, hvordan nye lærere udvikler dem. Jeg har i afhand-
lingen diskuteret med et toneangivende studie fra Nordenbo et al fra 2008, 
som har fået gennemslagskraft i læreruddannelsesforskningen og i selve ud-
færdigelsen af den nye læreruddannelseslov fra 2013. Nordenbo et al’s studie 
indeholder for det første ikke teoretisering af, hvordan lærerstuderende kan 
udvikle de udpegede kompetencer, og for det andet udpeger studiet tre be-
stemte kompetencer som vigtigst, og for det tredje opererer studiet med en 
besiddelsesmetafor i kompetencebegrebet. Jeg ønsker herimod i min afhand-
ling at nuancere og differentiere både kompetencebegrebet og teoretiseringen 
af, hvilke kompetencer der er vigtige eller nødvendige samt, hvordan nye læ-
rere kan udvikle dem. For at besvare forskningsspørgsmålene anlagde jeg et 
praksisteoretisk perspektiv på de nye læreres deltagelse i skolens praksisser i 
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kritisk dialog med forskellig feltnær teori. I stedet for alene at fokusere på den 
individuelle nye lærers handlinger, har det praksisteoretiske perspektiv bidra-
get med en opmærksomhed mod de betingelser og muligheder, de nye lærere 
blev sat i, når de udførte deres arbejde i skolen. Med praksisteorien kunne jeg 
undersøge en situeret forståelse af kompetenceudvikling i stedet for at antage 
den dekontekstualiserede kompetenceforståelse, der har præget den politiske 
diskussion om kompetenceudvikling (Canning, 2013).  
 
Jeg har foretaget tre greb for at besvare mine forskningsspørgsmål, som jeg 
vil udfolde i denne konklusion, et videnskabsteoretisk greb, et metodisk greb 
og et analytisk greb. De tre greb er relaterede på forskellige vis, men spiller 
hver for sig en rolle for, hvad jeg har kunnet se, opdage og analysere frem.  

Det videnskabsteoretiske greb  
Praksisteorien i Schatzkis version har været erkendelses-udvidende for min 
forskningsproces både under observationerne i skolen og i den analytiske 
proces. Under observationerne blev praksisteorien et mellemled mellem mig 
som tidligere læreruddanner og en praksis, som jeg kendte noget men ikke alt 
til. Jeg har selv været elev, lærerstuderende og læreruddanner i den praksis, så 
jeg måtte igennem en proces, der fik mig til at opleve og forstå praksisserne i 
skolen på en ny måde. Jeg oplevede det som lærerigt at sætte praksisteorien 
ind som et filter til at skabe distance. Det medførte dog, at min observations-
proces til en vis grad var teoridrevet. Alvesson og Sköldberg (2005) hævder, 
at ingen forskning er teoriløs, og at det derfor er en fordel at forskeren ved-
kender sig sit teoretiske udgangspunkt, så hun ikke forsker ureflekteret om 
eget ståsted. På den anden side har praksisteorien i Schatzkis version vist sig 
empirisk sensitiv, for den foreskriver ingen bestemt forståelse af fænomener-
ne i en praksis. Den peger alene på, at en praksis er organiseret af bestemte 
elementer. Et praksisteoretisk perspektiv på undervisningen bidrager til at 
synliggøre undervisningspraksissens teleoaffektive strukturer, materialitet, 
praktiske og generelle forståelser og regler. I afhandlingen har jeg arbejdet 
med de af begreberne, der viste sig at kunne informere min analyse.  
 
Med det praksisteoretiske perspektiv har jeg kunnet sætte lys på og søge at 
forstå, hvilken rolle materialitet spiller i de nye læreres praksisdeltagelser. 
Praksisteorien rummer en kritisk opmærksom på, at praksisser altid er organi-
seret sammen med og i forhold til en materialitet, som har været frugtbar for 
min analyse. Materialiteten har ikke i Schatzkis teori selvstændig agens. Alene 



 

 241 
 

mennesker har agens i Schatzkis ontologi, hvilket er baggrunden for at jeg 
tolker praksisteorien som en teori om menneskers agens i praksis. Teorien 
opfatter ikke mennesker som isolerede individer men som agerende og hand-
lende mennesker i sociale praksisser. Deres deltagelse i praksis formes af 
praksissens muligheder og betingelser, som igen påvirkes af andre praksissers 
indflydelser. Et individualistisk tilgang til lærerarbejdet overser, at læreren ikke 
er alene i skolens praksisser og derfor ikke kan kontrollere dem alene. Der er 
andre personer, der har planer og følelser, normativitet og mål. Det skaber 
kompleksitet og mangetydighed i praksisserne i skolen, som læreren skal 
håndtere. Min analyse har vist, at de nye lærere udvikler lærerkompetencer 
forskelligt. De hvirvles ad forskellige veje ind i den praksis, de deltager i, og 
undervejs gør de sig erfaringer. De reflekterer over deres erfaringer i bilen, i 
familien, med kollager i skolen og i læreruddannelsens praksisser og gennem-
går forskellige læreprocesser og erfaringsdannelser. Når de handler i en prak-
sis kan det være, at de sætter deres erfaringer i spil og udvikler lærerkompe-
tencer. Da praksisteorien er abstrakt og i mindre grad kan belyse de nye lære-
res konkrete håndteringer af ekstra-curriculære aktiviteter i de enkelte 
praksisser, har jeg indgået i kritisk dialog med feltnær forskning, når de nye 
læreres håndteringer i de enkelte praksissers aktiviteter skulle analyseres.  
    
Med praksisbegrebet har jeg undersøgt og analyseret de praksisser, de nye læ-
rere deltager i. Det har hjulpet mig til at spørge, hvordan de forskellige prak-
sisser i den SBL hænger sammen i stedet for at gå ud fra, at de ikke hænger 
sammen ud fra en teori-praksis-dikotomi. Praksisteorien har rettet min op-
mærksomhed mod de områder, hvor der sker sammenvævninger, og hvor de 
nye lærere deltager i multiple praksisser på samme tid. I denne afhandling har 
jeg vist, at mange af de praksisser de nye lærere deltager i, ikke er isolerede og 
afgrænsede fra andre praksisser. (Grootenberger, Edwards-Groves & Choy, 
2026, s. 9). Praksisteorien i Schatzkis udgave underteoretiserer dog, hvordan 
mennesker med deres forskellige erfaringer skaber sammenhæng mellem de-
res mange praksisdeltagelser i deres liv. Det er mit praksisteoretiske bidrag at 
sætte lys på, hvordan og hvorfor de nye lærere kan skabe sammenhæng mel-
lem erfaringer og læring fra forskellige praksisdeltagelser.  

Det metodiske greb 
Jeg har foretaget nogle metodologiske og metodiske valg tidligt i processen. 
Hvis jeg skulle kunne opdage, hvordan de nye lærere var kompetente og 
hvordan de blev det, så måtte jeg ud og se, høre, sanse og føle, hvad de gjorde 
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og sagde. Derfor stod det tidligt klart for mig, at jeg skulle observere de nye 
læreres arbejde som lærere. Jeg besluttede mig for at anlægge en åben og ek-
splorativ tilgang til udforskningen. Jeg havde ikke på forhånd bestemt mig for 
at undersøge bestemte lærerkompetencer, og det medførte, at jeg både gik 
med ind og ud af klasserummet. Jeg fulgte de nye lærer hele dagen rundt i de-
res opgaver. Metoden viste sig at kunne producere en empiri, hvor lærernes 
komplekse praksisdeltagelser blev tydelig. Jeg skrev så meget ned, jeg kunne 
nå, mens jeg observerede, og mine feltnoter fik ind imellem karakter af op-
remsning af den lange række af aktiviteter, den nye lærer deltog i. Feltnoterne 
blev fyldt med ekstra-curriculære aktiviteter, da jeg ikke noterede de curricu-
lære aktiviteter. Jeg kan således ikke teoretisere, hvordan de curriculære aktivi-
teter forløb. Men observationerne har produceret et nuanceret og mangeface-
teret billede af de nye læreres håndteringer af ekstra-curriculære aktiviteter. 
Jeg har gennem observationerne fået et komplekst og bredt funderet billede 
af de nye læreres opgaver, som har dannet den empiriske baggrund for mine 
analyser, af hvilke kompetencer lærerarbejde krævede og udviklede. Derud 
over tilbyder de interviews, jeg har foretaget italesættelser af de nye læreres 
forståelser af deres arbejde, deres positioneringer og deres meningstilskrivelse 
til deres handlinger. Når jeg i analysen har arbejdet med en vekselvirkning 
mellem observationsbilleder og interviewudsagn har det medført, jeg fik nye 
indsigter i de nye læreres arbejde, som jeg har kunnet udfolde i mine analyser. 
Det empiriske materiale er begrænset af mit blik, som er blevet skærpet un-
dervejs men som i begyndelse var mere uskarpt. Jeg har forsøgt at gøre denne 
metodiske svaghed til en styrke ved at nedskrive observationsbillederne så 
diffust, som jeg oplevede dem for at bringe analysen tæt på min oplevelse i 
skolen. Observationsprocessen har været en erkendelsesproces, hvor jeg har 
udviklet læring om, hvordan jeg kan balancere nærhed og distance i min for-
skerrolle. Jeg har måttet arbejde både med mine teoretiske og normative for-
forståelser og solidariteter, hvilket har befordret en transformativ læring i min 
forskningsproces.   

Det analytiske greb 
I det kommende vil jeg præsentere mine analytiske resultater.  

Forestillinger om den kompetente lærer  
Der hersker en diskrepans mellem de forestillinger, der kan findes i de politi-
ske dokumenter om læreruddannelse og skole, om hvad den kompetente læ-
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rer er, og hvad forskning viser. Hvor de politiske aftaledokumenter fremhæ-
ver styrket curriculær faglighed som behandlingen for manglende læring hos 
eleverne, så peger den forskning, jeg har diskuteret med enten på, at relati-
onskompetencer er vigtigere (Klinge, 2016; Wistoft, 2013) eller at faglighed 
må integreres med pædagogisk og praktisk forståelse (Krejsler et al, 2004). In-
gen af de forskere jeg har diskuteret med udpeger fagligheden som vigtigst. 
Forskningen er her i overensstemmelse med mine resultater fra undersøgel-
sen af de nye læreres forestillinger. Der er ingen af dem, der udråber faglige 
aktiviteter som mere væsentlige end de ekstra-curriculære aktiviteter. De nye 
lærere har større fokus på og flere udfordringer, når de skal håndtere ekstra-
curriculære aktiviteter end de faglige. Derfor er deres forestillinger om, hvad 
den kompetente lærer er domineret af deres forståelser af de ekstra-
curriculære aktiviteter. De nye lærere opstiller alle skarpe dikotomier, som de 
positionerer sig i forhold til. Dikotomierne hjælper dem til at italesætte, hvil-
ken kompetent lærer de gerne vil være. En af de gennemgående dikotomier 
sætter den relationelt personlige lærer over for den curriculært faglige lærer. 
Det er vigtigere for flere af de nye lærere at være personlige lærere med gode 
relationer til eleverne end at være meget fagligt dygtig. Anna fortæller om, 
hvordan hun aktivt bruger sin manglende faglighed i tysk grammatik til at 
skabe en god læringssituation med relationsskabelse til eleverne. Hun indby-
der dem til et læringsfælleskab, hvor de sammen med Anna løser de faglige 
udfordringer. Anna udviser kompetence i at skabe ægte læringssituationer, når 
og fordi hendes egen faglighed ikke rækker. I det lys skaber Annas undervis-
ning sammenhæng mellem fagligt curriculære aktiviteter og ekstra-curriculære 
aktiviteter. På samme tid kan hun befordre læring og danne relationer, fordi 
hun er personlig og derfor fremstår autentisk. Hun har reelt ikke styr på den 
tyske grammatik, og derfor indbyder hun eleverne til læring. Jonas fremhæver 
flere gange den fagligt dygtige lærer som modsætning til den relationelt og 
undervisningsdygtige lærer. Jonas mener, at skarp faglighed kan stå i vejen og 
blokere for god relationsdannelse. Der er dog ikke andre nye lærere, der op-
stiller så stærke dikotomier mellem det faglige og det relationelle, som Jonas 
gør. Alice fortæller, hvordan hun overvejer de faglige krav op mod de gode 
relationer, når hun beskriver, hvordan hun tager hensyn til elevernes situation 
i sin karaktergivning. Det kan forstås som Alice formår at skabe sammen-
hæng mellem curriculære krav og relationsskabelse. I stedet for en ensidig fo-
kusering på faglighed opstiller de nye lærere andre forståelser af, hvad den 
kompetente lærer skal kunne. De udpeger personlige relationer til eleverne 
som det vigtigste i lærerarbejdet, og flere udråber relationsskabelse til at være 
naturligt funderet og vanskeligt at lære. De trækker på en af de undervisnings 
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stereotyper, som Hargreaves og Fullan (2016) har optegnet. Læreren som den 
’naturlige’ underviser, der skaber god og lystfuld læring og kan danne gode 
relationer til eleverne, og som kan forstyrres eller ødelægges af teoribaseret 
undervisning. De for de nye lærere vigtige relationer skal balanceres med fag-
lige hensyn, hvilket kan være en udfordring. Louise fortæller, hvordan hun 
forsøger at balancere de relationelle og de faglige hensyn til en dreng, der er 
ked af det, fordi han ikke magter dagens faglige opgave, og her peger hun på 
en central lærerkompetence i at balancere nærhed og distance. I de nye lære-
res bestræbelser på at blive den lærer, de gerne vil være viser min analyse, at 
der er en balance mellem nærhed og distance på spil. Den kompetente lærer 
skal kunne skabe en balance mellem nærhed og distance til eleverne, når hun 
relaterer sig til eleverne. Relationskompetence som Klinge (2016) peger på er 
meget vigtig for de nye lærere at udvise, men at der er en balance mellem 
nærhed og distance på spil, har Klinge ikke blik for. Afhandlingen viser, at det 
for de nye lærere er vigtigt at kunne skabe en situeret balance mellem nærhed 
og distance i de personlige relationer til eleverne. Hvor Wistoft (2013) og 
Klinge (2016) mener, at relationskompetence er vigtigere end faglig kompe-
tence viser mine analyser, at det for de nye lærere er væsentligt at kunne ba-
lancere mellem de to i nærhed og distance. Det har for flere været en vanske-
lig kompetence at udvikle, og har krævet en over tid udviklet praksis begribel-
se af, hvor grænserne går for den personlige involvering i eleverne. Mine 
analyser viser, at de nye lærere har haft en særlig mulighed for at udvikle den-
ne kompetence gennem deres deltagelse i den SBL. 

Kompetent håndtering af lærerarbejdets kompleksitet  
De nye lærere har under mine observationer skullet håndtere klassens sociale 
liv. Jeg har i afhandlingen foreslået begrebet ’håndtering af klassens sociale liv’ 
i stedet for klasseledelse, da ledelsesbegrebet ifølge Alvesson og Spicer (2012) 
medfører en påvirkning af værdier og følelser hos de ledede. Begrebet om 
håndtering af det sociale liv åbner for den forståelse, at eleverne kan påvirke 
lærerens ageren i klasserummet, hvilket mange teorier om klasseledelse over-
ser (Anderson & Ford, 2014). Undervisningen i klasserummet kan med prak-
sisteorien forstås som en socialt praksis med materialiter og normativiteter, 
som både lærere og elever forholder sig til, samarbejder om og forhandler 
om.  
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Håndtering af materialitet i klassens sociale liv 
Først vil jeg præsentere håndteringen af materialitet i klassens sociale liv. I 
klasseledelsesteorier skal læreren lede læringen i undervisningen og sikre ro. 
Der kan argumenteres for, at manglende ro i klassen er årsagen til interessen 
for klasseledelse (Søndergaard et al, 2014; Szulevicz, 2016). De klasseledelses-
teorier jeg har diskuteret med i afhandlingen (Nordenbo et la, 2008; Sønder-
gaard et al, 2014; Anderson & Ford, 2014; Jensen, 2013; Bartholdsson, 2009) 
har ikke haft blik for materialitetens rolle i skabelsen af et godt arbejdsmiljø i 
klassen. Med et praksisteoretisk perspektiv kunne jeg observere og senere 
analysere frem, at dørens materialitet spillede en mere eller mindre væsentligt 
rolle for lærerens mulighed for at kunne håndtere klassens sociale liv. Under 
mine observationer blev døren åbnet af klassens egne elever, elever fra andre 
klasser og andre lærere uden at den nye lærer var involveret. Håndteringen af 
døren har været upåagtet i de klasseledelsesteorier, jeg har diskuteret med. Jeg 
har derfor introduceret begrebet ’den semi-lukkede dør’. Den lukkede dør 
blev ofte åbnet og blev derfor semi-lukket. Den semi-lukkede dør kan byde 
på ambivalenser, som den gør for Anna, når hun står mellem valget af opret-
holdelse af regler og imødekommenheden over for en drengs påståede tisset-
rang. Den semi-lukkede dør kan være til forhandling, som når Alice lader den 
ene semi-lukkede dør være åben, mens den anden forbliver på klem. Alice 
vælger i situation at være imødekommende og danne tillidsskabende relatio-
ner med de tre drenge, som trods deres manglende overholdelse af regler af-
leverer de opgaver, de skal. Hun dispenserer fra reglerne for at skabe relatio-
ner til de tre drenge. I forholdet til to andre drenge opretholder hun reglerne 
om den semi-lukkede dør men forhandler om dem. Den semi-lukkede dør er 
grænsen indtil klasserummet, hvor den nye lærer har hjemme. Der ligger et 
potentielt autoritetstab for den nye lærer, når den semi-lukkede dørs grænse 
bliver overtrådt. Den nye lærer kan potentielt blive sårbar, hvis det bliver syn-
ligt for kolleger og ledelse, at han ikke kan holde sine elever i klassen. Når 
undervisningen foregår udenfor bliver det vanskeligere at styre grænserne for 
det nonfigurative rum. Hos Louise sættes den personlige autoritet som lærer 
ind, hvor den semi-lukkede dør mangler, når normativitet og regler i klassens 
sociale liv skal håndteres udenfor.   

Håndtering af normativitet og følelser i klassens sociale liv 
I afhandlingen har jeg anvendt begrebet normativitet som analyseledende be-
greb. Begrebet har vist sit potentiale ved at kunne belyse tavsgjorte (Grensjö, 
2003) fænomener i de nye læreres arbejde. Betragtninger og diskussioner om 
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irettesættelse og skæld ud har jeg oplevet som tavsgjort i skolen og dæmonise-
ret i forskning. Da jeg har oplevet mange typer af irettesættelse under mine 
observationer, har jeg valgt ikke afvise skæld ud og i stedet undersøge, hvor-
dan de nye lærere håndterer irettesættelse. Der kan argumenteres for, at der er 
brug for mere forskning, om hvad det betyder for lærernes trivsel som lærere, 
at de irettesætter eller skælder ud, og hvad de gør for at tilpasse irettesættelse 
til deres rolle som lærere. Jeg har præsenteret fem typer af irettesættelse, 
hvoraf to kan karakteriseres som skæld ud, den aktive og den disciplinerede 
tilgang. Det kan dog diskuteres, hvorvidt de andre tilgange opfattes som 
skæld ud af eleverne. Den instruerende tilgang med lydordet schyyss og korte 
kommandoer ville jeg selv opfatte som skæld ud, hvis jeg blev genstand for 
disse irettesættelser. Jeg har dog ikke undersøgt, hvordan skæld ud opfattes af 
eleverne. Det har Louise Klinge (2016), og hun peger på entydig dårlig trivsel 
hos den elev, der bliver skældt ud men også hos de andre elever i klassen. 
Klinge skelner ikke mellem forskellige typer af skæld ud. Når jeg skelner er 
det for at vise, at der findes flere typer af irettesættelse og skæld ud, end Klin-
ge har observeret. Hun skelner mellem skæld ud og ”nænsom påmindelse” (s. 
245). Jeg har observeret flere lærere end Klinge og oplevet flere forskellige 
håndteringer af irettesættelser, hvoraf skæld ud findes i to tilgange, den aktive 
og den displinerende og den nænsomme påmindelse i to tilgange, den modvil-
lige håndtering med omsorgsetiske aspekter og den kreative håndtering. Den 
instruerende som er den mest anvendte for de nye lærere indgår ikke i Klin-
ges overvejelser. Klinge konkluderer, at lærerstuderende og lærere skal vide, at 
skæld ud ikke er hensigtsmæssig (S. 246). Jeg mener, at det i højere grad be-
vidstgør lærerstuderende og lærere om deres håndteringer af irettesættelse, når 
de præsenteres for forskellige mulige håndteringer og overvejelserne bag i 
stedet for alene en opfordring til ikke at skælde ud. 
 
Når de nye lærere håndterer irettesættelse involverer det følelser og relationer.  
De nye lærere taler om at se og forstå eleverne, som de har et følelsesmæssigt 
forhold til. Der er dels et normativt forståelsesaspekt og et normativt baseret 
handlingsaspekt, når de nye lærere håndterer deres følelser. I en praksisteore-
tisk perspektiv bygger disse aspekter på de teleoaffektive strukturer i en given 
undervisningspraksis. Lærerarbejdet er fyldt med følelser af forskellig art 
(Hargreaves, 1998, 2000; Holland; Gorden & Lahelma, 2007). Det kan dreje 
sig om mange forskellige følelser fra omsorg, interesse og næstekærlighed 
(Hargreaves, 1998, s. 840) til vrede og afstandtagen (Jensen, 2013). Hvis man 
ikke kan håndtere sine følelser kan de løbe af med en, som Anna peger på. 
Det er en væsentlig lærerkompetence at kunne håndtere egne følelser. De nye 
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lærere skal kunne håndtere deres kropsligt og mentalt baserede følelser i en 
kompleks, normativ og politisk influeret social praksis. Ikke alene skal de 
kunne håndtere egne følelser, de skal også kunne håndtere elevernes følelser. 
Ikke alle følelser er praksistilladte for eleverne. De nye lærere forsøger på for-
skellig vis at håndtere elevernes følelser. Malte udskyder det curriculære stof, 
når eleverne kommer ind fra frikvarteret med konfliktfyldte følelser. Sammen 
med eleverne får han løst deres konflikt. Han starter ikke på timens curriculæ-
re indhold før elevernes følelser er neutrale. Maltes humør barometer er en 
anden måde at håndtere elevernes følelser på. Ved hjælp af humør baromete-
ret gives eleven mulighed for at udtrykke sine følelser af glæde eller tristhed 
gennem en vellidt aktivitet. Forskning peger på, at lærere ikke får mulighed 
for at udvikle et følelsesmæssigt beredskab på læreruddannelsen (Fried, Mans-
field & Dobozy, 2015; Garner, 2010). I den SBL får de nye lærere en mulig-
hed for at udvikle følelsesmæssig kompetence i at håndtere egne følelser ved 
at afprøve det og ved at observere andre lærere, der håndterer egne følelser 
mere eller mindre i overensstemmelse med de nye læreres normativitet. Jeg 
har på baggrund af mine analyser foreslået, at de nye lærere agerer relations-
kompetent, når de kan balancere nærhed og distance på en måde, som er i 
overensstemmelse med deres personlige normativitet. Den personlige norma-
tivitet har flere af de nye lærere udviklet i læreruddannelsens praksisser. Den 
normative del af deres følelsesmæssige beredskab kan de nye lærere udvikle i 
nogle af læreruddannelsens praksisser, mens de på grund af deres deltagelse i 
den SBL kan sætte den i spil i en følelsesmæssig kompetence i skolens prak-
sisser og derved udvikle den yderligere.   
 
Den SBL kan også udvikle de nye læreres kompetence i at veksle mellem til-
gange til eleverne. Det drejer sig ikke om at undervisningsdifferentiere det 
curriculære indhold i undervisningen, men i stedet at afpasse relationsskabel-
sen til elevens behov, som det opstår i løbet af timen. Observationerne i de 
nye læreres praksisser har vist, at de nye lærere har udviklet en kompetence i 
at veksle mellem tilgange til eleverne. Det kommer tydeligt frem i observati-
onsbilledet fra Louises praksis, hvor hun magter at skifte og differentiere mel-
lem tilgange til forskellige elever igennem hele timen. Louise veksler i denne 
time mellem instruerende irettesættelse og trøst, og hun formår at være tro-
værdig i begge dele. Louise tilpasser sin opmærksomhed efter, hvad hun defi-
nerer som elevernes behov. Hun veksler endog meget hurtigt mellem tilgan-
gene. Alice peger på, at hun gennem sin deltagelse i den SBL har opnået en 
læring om, at elever er meget forskellige, selv om de går på samme klassetrin. 
Hun italesætter, at hun har udviklet kompetence i at veksle mellem tilgange til 
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forskellige elever gennem sin deltagelse i den SBL. Ligeledes veksler de andre 
nye lærere mellem forskellige tilgange til eleverne. Det er ikke altid heldigt at 
veksle, som Gilliams (2014) studie peger på. Den lærer hun observerede sty-
rede klassens sociale liv gennem en vekslen mellem ris og ros overfor forskel-
lige elever. Den lærer Gilliam observerede tildelte de samme elever ros eller 
ris. De nye lærere i mit studie søger at tilgå de enkelte elever forskelligt fra 
time til time, selv om det kan byde på udfordringer. Når Emma anlægger en 
ny tilgang til en gruppe piger i 6. klasse, som gerne vil tale om personlige em-
ner, kan det blive for følelsesmæssigt belastende for hende selv. Hun siger, 
”skal jeg passe på ikke at blive endnu mere sådan, altså jeg har altid haft den der 
bløde (griner), men den er bare blevet meget værre”. Derfor tager hun bevist af-
stand, for ”så for en gang imellem lige at distancere sig lidt, fra eleverne, så kan jeg 
godt være den der, der siger, nej, kom nu lige i gang med det der”. Nogle gange er 
det i orden at tale personligt for Emma, men en gang imellem får hun behov 
for at distancere sig fra eleverne gennem insisteren på currriculær faglighed. 
Emma veksler mellem nærhed og distance, når hun bliver for personligt in-
volveret. Det følelsesmæssige engagement i eleverne, som de nye lærere udvi-
ser, kan befordre deres trivsel som lærere. Anna udtrykker klarest, hvor følel-
sesmæssigt engageret, hun er i sine elever. Det kan på den anden side blive 
overvældende og belastende, når en kærlig tilgang til en elev besvares med en 
ukærlig fra eleven, som både Anna og Jonas har oplevet. Jonas oplevede i si-
tuationen, hvor en dreng afviser hans kærlige tilgang, at samarbejdet med kol-
leger kan have en aflastende betydning. Jonas deltagelse i andre praksisser i 
lærerarbejdet kan aflaste og skabe trivsel. Jeg vender mig nu til mine analyti-
ske resultater om de nye læreres deltagelser i mellemrummenes praksisser.  

Deltagelse i mellemrummenes praksisser 
Lærerne deltager i forskellige praksisser i mellemrummene mellem deres del-
tagelser i klasserummene. Jeg har valgt at anvende begrebet mellemrum i ste-
det for frikvarter eller pause, for de lærere jeg observerede havde ingen fri-
kvarter og meget lidt pause. Jeg har på baggrund af en hel arbejdsdag, som jeg 
observerede hos Emma udkrystalliseret forskellige aktiviteter og forskellige 
praksisser fra hinanden. Jeg har observeret nogle af disse aktiviteter og prak-
sisser hos andre af de syv lærere, men på forskellige dage. Hos Emma skete 
det hele på samme dag. På samme dag deltog Emma i et teammøde, en gang-
vagt, et samarbejde med kolleger, et samarbejde med skolepædagoger, hun 
hvirvles ind i et samarbejde med ledelsen og under det hele ligger en pause-
praksis, som sniger sig ind i de andre praksisser af og til. Jeg valgte at kalde 



 

 249 
 

tiden mellem undervisningen for mellemrum, da der er ikke meget pause i de 
forskellige mellemrum. Pause-praksissens teleoaffektivitet sniger sig dog ind i 
teammøderne, jeg observerede men også i undervisningen, hvor de nye lærere 
ind imellem havde en kop pause-kaffe med. Mellemrummenes aktiviteter og 
de andre praksisser i lærerarbejdet er generelt underteoretiserede, selv om 
nogle af andre praksisser som teammøde-praksissen og samarbejds-praksissen 
med skolepædagogisk personale er belyst og teoretiseret. Jeg undersøger hele 
lærerens arbejdsdag med undervisning og mellemrumsaktiviteter. Når mel-
lemrummenes aktiviteter ses som en del af lærernes arbejdsdag bliver forståel-
sen af praksisserne en anden, end når de studeres separat og isoleret, som Ni-
elsen (2013) har gjort. Med et praksisteoretisk perspektiv på teammøde-
praksisserne, som jeg har observeret, bliver det tydeligt, at de teleoaffektive 
strukturer og den generelle forståelse i teammøderne drejer sig om lærernes 
trivsel og aflastning. På de observerede teammøder blev der skabt et nonfigu-
rativt rum på lærerværelset, hvor de nye lærere kunne italesætte deres følelser 
og få bearbejdet deres udfordringer med elever. Teammødet var rummet, 
hvor de dels lærer at deltage i teammøder, men hvor de også lærer at bearbej-
de og omdanne deres følelser til fordel for den undervisning, de senere skal 
varetage. Fordi dagen hænger sammen for den nye lærer sniges pause-
elementer ind i de andre praksisser og bidrager til trivsel og sammenhæng i 
arbejdet. For læreren hænger arbejdsdagen sammen, og alle aktiviteter og de 
multiple praksisdeltagelser bidrager til eller bidrager ikke til trivsel, menings-
skabelse og sammenhæng.  

Udvikling af lærerkompetencer 
Når læreruddannelsen igennem et praksisteoretisk perspektiv betragtes som 
bestående af flere forskellige praksisser, bliver det muligt analytisk at skelne 
mellem forskellige typer af læring i de forskellige praksisser. Analysen viser, at 
nogle undervisningspraksisser i læreruddannelsen har skabt mulighed for, at 
de nye lærere har kunnet få, hvad de italesætter som relevante erfaringer, 
mens andre undervisningspraksisser ikke har givet denne mulighed. Hvis teo-
rien der arbejdes med i fagene giver mening og synes relevant for de nye lære-
re, så accepterer de den. De oplever nogle gange, at regler eller normativiter i 
den teori-baserede undervisningspraksis virker relevant og giver mening i ly-
set af deres erfaringer fra skolens praksisser. Hermed nærmer de sig den teori, 
de præsenteres for i læreruddannelsens praksisser fra et særligt udgangspunkt. 
For de nye lærere fra den SBL kommer praksiserfaringerne fra skolen før de-
res læring fra den teoretiske undervisning i læreruddannelsen og ikke om-
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vendt. Analysen viser, at de nye lærere anstrengelsesløst kan overføre norma-
tiviteter om elever og læring fra nogle fra nogle af læreruddannelsens praksis-
ser til deres praksisdeltagelser i skolen. De modtager og lærer normativiteter, 
hvis de giver mening i lyset af deres erfaringer. Flere nye lærere har også ek-
sempler på, hvordan de har overført curriculær læring fra nogle af lærerud-
dannelsens praksisser. Noget teori fra læreruddannelsens praksisser kan kræve 
en transitionsproces, som Alice kalder en re-didaktiseringsproces. De nye læ-
rere forventer ikke en transferproces. De har opnået en kompetence i at kun-
ne re-didaktisere den teori, der giver mening og har relevans for dem gennem 
en transitionsproces. Det har været vanskeligere med et fag som matematik, 
som to af de nye lærere har oplevet som irrelevant. Faget har skabt forkerte 
erfaringer hos de nye lærere. Det rummer et kritik af en af læreruddannelsen 
praksisser. Det er en analytisk pointe, at når de nye lærere anstrengelsesløst 
overfører normativitet fra læreruddannelsens praksisser til deres arbejde i sko-
len, får de deres personlige liv til at hænge sammen. Normativiteten bliver et 
personligt anliggende. Det er en væsentlig pointe, for det betyder at normati-
viteten kan give dem en rettesnor eller et fundament, der kan danne baggrund 
for deres handlinger og håndteringer i praksis. Når Bjørnholt et al’s studie, 
(2017) peger på, at det ikke gør forskel i 9. klasse, om en lærer har undervis-
ningsfaglighed i det fag, hun underviser i, tyder det på, at dygtig faglighed ikke 
er tilstrækkeligt for, at en lærer kan befordre læring hos eleverne. Der er andet 
på spil i undervisningen end arbejdet med faglige aktiviteter. Derfor skal 
normativiteten i læreruddannelsen ikke reduceres eller erstattes af evidensba-
serede forskningsresultater, som den nye lærer skal huske og søge at anvende, 
når hun handler. Normativiteten fra læreruddannelsen er for de nye lærere i 
mit studie blevet relevant og virksom, da den er er blevet personlig forankret. 
Anna bliver klar over, hvad normativiteten fra læreruddannelsens praksisser 
betyder for hendes personlige liv, mens hun står i den lokale grillbar og opda-
ger, at hun har udviklet et andet syn på andre mennesker. Det støtter min po-
inte om, at den normative og personlige læring danner en stærk baggrund for 
forståelser, begribelse og handlinger i skolen. Det skal ikke forstås som at 
normativiteten kan stå alene. Derfor kan lærerstuderende i fremtiden med 
fordel både beskæftige sig med normativ litteratur og forskningsbaserede re-
sultater om elever og læring.  

Sammenhængskompetence 
Når de nye lærere håndterer ekstra-curriculære aktiviteter kompetent kan de 
trække på læring fra nogle af læreruddannelsens praksisser, men også på for-
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skellige erfaringer og forskellige viden, som de har opnået i tidligere eller nu-
værende praksisser. I mine analyser trækker de på læring og erfaringer fra læ-
reruddannelsen, fra skolen, fra deres tidligere arbejde, fra familien, fra bilen 
og fra grillbaren. At nye lærere trækker på læring fra deres nuværende delta-
gelser i familien eller ture i bilen til og fra arbejde har ikke haft forsknings-
mæssig opmærksomhed. Det ser dog ud til, at flere af de nye lærere nyder 
godt af den læring, de kan hente i samarbejdet med familien eller i bilen. Når 
de nye lærere kører i bilen og i det lukkede rum reflekterer eller diskuterer de-
res deltagelser i skolen sker der aflastning og bearbejdninger, der kan spille en 
vigtig rolle i deres kompetenceudvikling. Udfordringer kan håndteres, hvis de 
kan bearbejdes i andre læringsrum, som teammødet, familien og bilen. De kan 
ligeledes trække på deres tidligere eller i Jonas’ tilfælde nuværende arbejds-
praksisser. At han arbejder son DJ ved siden af sit arbejde som lærer betyder, 
at han kan skabe sammenhæng mellem de to praksisdeltagelser. I sin vareta-
gelse af idrætsundervisningen optræder han samtidigt med DJ’ens opmærk-
somhed på alles trivsel og lærerens faglige tilgang til de curriculære aktiviteter. 
Der er hos Jonas ingen grænser mellem den ene og den anden praksisdelta-
gelse. Når han underviser kan det forstås som, at grænserne ophæves, og han 
skaber sammenhæng mellem sit personlige liv og sit arbejdsliv. Det kan også 
forstås som, at han handler i grænseområderne mellem sine praksisdeltagelser 
(Gleerup, 2007). Han formår at skabe sammenhæng mellem de multiple prak-
sisdeltagelser i sit liv, og udviser med Negts ord ”en kompetence til at skabe 
orienterende sammenhænge” (Negt, 1994, s. 50), hvilket er en væsentlig læ-
rerkompetence (Wenger, 2014, s. 124). Som Jonas skaber de andre nye lærere 
sammenhæng mellem de forskellige nuværende og tidligere praksisdeltagelser. 
Det skaber trivsel for den nye lærer, når der på kontoret, hvor Alice sidder 
udveksles private oplysninger og gøres grin med Alice, som danser til en kon-
cert. Sammenhængen mellem den personlige dans ved en koncert og samar-
bejdspraksissen med kolleger udvirker trivsel. Det kan ikke planlægges, hvilke 
erfaringer, der kommer i spil, når de nye lærere håndterer ekstra-curriculære 
aktiviteter, men læreruddannelsens fag kan planlægge muligheder for, at de 
lærerstuderende opnår praksisrelevante erfaringer. Så er der mulighed for, at 
de nye lærere skaber sammenhæng til de erfaringer, så de kan spille en rolle i 
håndteringen i den nuværende situation. De nye lærere bærer deres erfaringer 
med sig fra praksis til praksis og undervejs ændrer erfaringen sig. Når de står 
og skal håndtere den nye situation, er det kontekstuelt bestemt, hvilke erfa-
ringer de inddrager for at håndtere situationen. Det kan være erfaringer fra 
deres tidligere arbejde i fritidsordningen eller i de østrigske alper, de nu sætter 
i spil igennem en transitionsproces, så erfaringer bliver brugbare i den nye 
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praksis. De ændrer på den viden, de lærer, så det bliver tilpasset og anvende-
ligt i den nye situation, mens de skaber sammenhæng. De skal balancere nær-
hed og distance til eleverne, og de fleste nye lærere har udviklet en kompeten-
ce til at skabe sammenhæng mellem deres arbejdsliv og deres personlige liv, 
når de handler. 

At blive en kompetent lærer  
Mit studie viser, at det kommer an på situationen, hvordan og om de nye læ-
rere er kompetente. De bærer ikke rundt på kompetencer som en besiddelse 
men på erfaringer, læring og normativiteter, som de kan eller ikke kan sætte i 
spil i en kompetent håndtering af en situation. Det kommer an på situationen, 
om de oplever, at de kan skabe sammenhæng og anvende det, de har lært og 
fået erfaringer med. Det er ikke nødvendigvis gode råd om undervisning fra 
evidensbaseret forskning, der dukker op i deres bevidsthed, når de tvinges til 
at handle i situationen. De sætter i stedet ofte normativitet fra læreruddannel-
sens praksisser og tidligere erfaringer i spil, når de oplever at skulle handle. 
Det kan kun delvist planlægges, hvordan de får deres kompetencer, for det 
kommer an på situationen. Dog viser analysen, at deltagelsen i læreruddannel-
sens praksisser kan give erfaringer, som i deweysk forstand ikke er mangelful-
de, for mangelfulde erfaringer er vanskeligere at sætte i spil efter en transiti-
onsproces. Erfaringer skal ifølge Dewey (2008) have en vis kvalitet, hvis de 
skal indgå i en erfaringsdannelsesproces, så de efterfølgende kan sættes i spil i 
en anden situation. Når de nye lærere kan skabe sammenhæng mellem deres 
forskellige erfaringer og deres forskellige læring og sætte det i spil på passende 
vis i situationen, handler de kompetent. Hver situation kalder på en situeret 
lærings- og erfaringsbearbejdning og omsætning. I denne proces udvikles bå-
de erfaringsdannelsen og læringen. Der er en dynamik indbygget i erfarings-
dannelsen, som fører til at kompetenceudvikling bliver en tilblivelse i stedet 
for en besiddelse. De nye lærere håndterer ekstra-curriculære aktiviteter kom-
petent, når de formår i situationen at trække på normativitet, læring og erfa-
ring fra tidligere praksisdeltagelser og sætte det i spil i deres handlinger.   

Den skolebaserede læreruddannelses potentiale for lærer-
uddannelsen  
Når de nye lærere skaber sammenhæng, begynder de for det første processen 
i skolens praksisser, og for det andet defineres relevansen af teorien ud fra 
erfaringerne fra skolens praksisser. Der er et stort potentiale i at begynde en 
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læreproces i arbejdspraksisser fremfor i uddannelsespraksisser. Anna siger, 
”oplevelse og så kommer teorien bagefter”, og Jonas siger, ”hvis jeg ikke har set 
det, så er det bare teori, men jeg har set det her”. Begge udtalelser angiver, at hvis 
de nye lærere oplever skolens praksisser først, så opfattes teori bagefter som 
meningsgivende. Når uddannelsestendensen som beskrevet i kapitel 2 fore-
skriver mere uddannelse, så kan analysen af de nye læreres erfaringer pege på, 
hvilket potentiale for kompetenceudvikling, der kan opstå, hvis der blev fore-
skrevet mere arbejdspraksisdeltagelse. Hvis ikke arbejdspraksisdeltagelsen kan 
komme før den teoretiske bearbejdning i læreruddannelsens praksisser, så kan 
der inden for læreruddannelsens rammer og organisering skabes samtidighed, 
som der er blevet det i den SBL. Flere af de nye lærere gør opmærksom på, at 
samtidigheden kan skabe transitionslæring eller transformativ læring. De nye 
lærere oplever læreruddannelsens praksisser som mere sammenvævede med 
skolens praksisser, fordi de deltager begge steder samtidigt.  
 
I den SBL kan de nye lærere gøre sig erfaringer med håndteringen af forskel-
lige ekstra-curriculære aktiviteter, som de ikke kan få erfaringer med i lærer-
uddannelsens praksisser. Det gør dem til kompetente lærere på en række af de 
områder, jeg har undersøgt. I læreruddannelsen kan de især få erfaringer med 
curriculære aktiviteter, mens de kan få erfaringer med de ekstra-curriculære 
aktiviteter i skolens praksisser. Bjørnholt et al’s studie, (2017) viste, at den 
ekstra dygtige curriculære faglighed ikke spiller en stor rolle for elevers læring 
i 9. klasse. Det kunne tænkes, at de nye lærere, som gennem den SBL har ud-
viklet kompetencer i at håndtere ekstra-curriculære aktiviteter som relationer 
med elever, håndtering af egne og elevers følelser og håndtering af balancen 
mellem nærhed og distance i højere grad kunne skabe lystfyldte læringsrum, 
hvor eleverne kunne lære curriculær faglighed. Det kan dette studie ikke svare 
på, så jeg foreslår en ny forskningsopgave, hvor der er fokus på, hvordan læ-
rernes håndteringer af ekstra-curriculære aktiviteter bidrager til elevernes cur-
riculære læring.  
 
Der er potentiale for at udvikle læreruddannelsen, så nogle fag kan arbejde 
med at skabe undervisning, hvor lærerstuderende kan udvikle deres egne for-
ståelser af skolens praksisser i samspil med teorier om skolens praksisser. 
Hvis flere af læreruddannelsens praksisser tilbyder en undervisning, hvor læ-
rerstuderende kunne gøre sig relevante erfaringer i deweysk forstand med det 
curriculære indhold, er der mulighed for, at flere ville synes, at der var en 
sammenhæng med deltagelse i skolens praksis. Læreruddannelsens praksisser 
kunne med fordel skabe et læringsfællesskab, hvor de studerende kunne dis-
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kutere og udvikle deres praksis begribelse af de ekstra-curriculære aktiviteter i 
lærerarbejdet, gerne samtidigt med at de udvikler praksis forståelser i skolens 
praksisser. Så kan de gøre sig erfaringer med de følelsesmæssige arbejde i sko-
len samtidigt med, at de i refleksiv distance i læreruddannelsens praksisser kan 
udvikle forståelse af håndteringen af egne og elevers følelser. Derfor kan læ-
reruddannelsen med fordel skabe en organisatorisk samtidighed i stedet for 
en veksling mellem deltagelse først det ene sted og så det andet sted. Det har i 
den SBL vist sig, at samtidigheden medvirker til sammenhængsskabelse for de 
nye lærere. Læreruddannelsens undervisere skal være opmærksomme på de 
studerende fra den SBL, viser studiet fra Elle og Gulløv (2010). Hvis erfarin-
gerne ikke samles op i fagene og udfordres og bearbejdes kan der opstå risiko 
for socialisering til en bestemt forståelse af praksis (Ten Dam & Blom, 2006) 
eller at faglighed nedtones (Brouwer & Korthagen, 2005) i stedet for de gives 
mulighed for at udvikle lærerkompetencer. Den danske SBL har vist sig at 
kunne befordre en erfaringsdannelse, fordi de nye lærere har modtaget den 
viden, som læreruddannelsen praksisser har tilbudt i lyset af deres erfaringer 
fra skolens praksis. Dialektikken mellem erfaringsdannelsen i skolen og i an-
dre praksisser og refleksionen over erfaringerne i læreruddannelsens praksis 
og andre praksisser har vist sig at kunne føre til udvikling af lærerkompeten-
cer til at håndtere ekstra-curriculære aktiviteter i lærerarbejdet. 
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13. Resume af afhandlingen 
Afhandlingen, At blive en kompetent lærer: Et praksisbaseret studie af nye 
læreres håndteringer af ekstra-curriculære aktiviteter, er en undersøgelse af, 
hvordan nye lærere fra den skolebaserede læreruddannelse bliver kompetente 
lærere. Afhandlingen går i kritisk dialog med forskning i lærernes kompeten-
cer, som udråber bestemte lærerkompetencer som vigtigst (Nordenbo et al, 
2008; Wistoft, 2013). Den undersøger, hvilke lærerkompetencer de nye lærere 
peger på som væsentlige for at få undervisningen til at forløbe og deres ar-
bejdsdag til at hænge sammen. Den analyserer derefter, hvilke lærerkompe-
tencer de nye lærere anvender, og hvordan de har lært at handle kompetent i 
forskellige situationer. Afhandlingen anlægger en tilblivelsesmetaforisk forstå-
else af kompetencebegrebet. Kompetence anskues således ikke som en reifi-
ceret ejendom, som de nye lærere kan bære rundt på. I stedet kan en ny lærer 
blive en kompetent lærer i situationen, hvis hun formår at trække på relevante 
erfaringer, normativiteter og læring fra tidligere og nuværende praksisdeltagel-
ser.  
 
Afhandlingens empiriske materiale består af feltnoter genereret gennem ob-
servationer og transskriberede interview med syv nye lærere fra den skoleba-
serede læreruddannelse samt to politiske dokumenter, aftaleteksterne for læ-
reruddannelsesloven (2012) og for folkeskoleloven (2013). Observationerne 
foregik i 2014, mens de nye lærere var fjerde årgangs lærerstuderende og i 
2015, da de havde været nyuddannede lærere i et år. Alle syv nye lærere havde 
på fjerde årgang fået ansvaret for egne klasser og fungerede som lærere på de-
res skole. I den skolebaserede læreruddannelse er de lærerstuderende ansat i 
en skole, mens de læser til lærer. Det giver en særlig samtidighed, som får be-
tydning for, hvordan de nye lærere fra uddannelsen skaber sammenhæng mel-
lem deres læring på læreruddannelsen og deres læring i skolen. Under obser-
vationerne blev det klart, at de nye lærere har fokus på, hvordan forskellige 
ekstra-curriculære aktiviteter skal håndteres, for at de kan trives i skolen, og 
afhandlingen undersøger, hvordan de har udviklet lærerkompetencer til at 
håndtere ekstra-curriculære aktiviteter. 
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Afhandlingen er teoretisk inspireret af det praksisteoretiske perspektiv, som 
den amerikanske professor i filosofi Theodore Schatzki præsenterer (Schatzki, 
2002; Schatzki, 2013). Det har inspireret til at forstå den skolebaserede lærer-
uddannelse som bestående af en række praksisser, som kan eller ikke kan 
sammenvæves. Under analysen blev det tydeligt, at de nye lærere skaber for-
bindelser mellem deres læring på læreruddannelsen og deres læring i skolen, 
når det gælder normativiteter og forståelser af, hvad skolen kan og skal. Des-
uden kunne det praksisteoretiske perspektiv sætte lys på, hvordan deres delta-
gelser i tidligere og nuværende praksisser har haft betydning for deres udvik-
ling af lærerkompetencer. Praksisbegrebet har åbnet for at se sammenhænge 
og sammenvævninger i de nye læreres praksisdeltagelser.  
 
Analysen falder i tre kapitler i afhandlingen med hvert sit fokus. Det første 
analysekapitel diskuterer på baggrund af en diskursanalyse inspireret af Win-
ther Jørgensen og Phillips (1999), hvilke forestillinger af den kompetente læ-
rer, der fremstilles i aftaledokumenterne om reform af læreruddannelsen og 
skolen. De to dokumenter fremstiller den faglige lærer som den kompetente 
lærer. Forestillingen om, at stærk curriculær faglighed er det vigtigste element 
for en kompetent lærer modsiges af forskning (Wistoft, 2013; Klinge 2016; 
Laursen & Bjerregaard, 2009) og af de nye lærere. Flere af de nye lærere op-
stiller dikotomier mellem den personlige og relationelt orienterede lærer, som 
de ønsker at være og den fagligt dygtige lærer. De opstiller modsætninger mel-
lem den nærhedsorienterede lærer og den distancerede lærer, og mellem den 
grænsehåndterende lærer og den grænseoverskridende lærer. På den ene side 
trækker de på forskellige stereotyper i deres dannelse af dikotomier (Hargrea-
ves & Fullan, 2016), men på den anden side peger deres dannelser af dikoto-
mier på væsentlige overvejelser hos dem. De har fokus på, hvordan de kan 
håndtere en balance og grænsesætning mellem nærhed og distance. Det synes 
vigtigere for de nye lærere at kunne håndtere ekstra-curriculære aktiviteter end 
at være curriculært fagligt stærkt funderet. 
 
Det andet analysekapitel viser, hvordan de nye lærere håndterer klassens soci-
ale liv i en undervisningspraksis organiseret af materialet, normativiteter, fø-
lelser og regler. Analysen introducerer et begreb om den semi-lukkede dør, 
som betegner, at indgangsdøren sjældent forbliver lukket, da elever og andre 
lærere lukker den op. Der forhandles og overskrides regler omkring klasse-
rummets dør. Den semi-lukkede dør er overset og undervurderet i forskning 
om klasseledelse (Søndergaard et al, 2014; Jensen, 2013; Anderson & Ford, 
2013) og i de nye læreres opmærksomhed. Det andet analysekapitel viser end-
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videre, hvordan de nye lærere veksler mellem forskellige tilgange til eleverne. 
De veksler mellem nærhed og distance til eleverne og mellem anerkendelse og 
irettesættelse. Analysen præsenterer forskellige håndteringer af irettesættelse. I 
stedet for at overse, undervurdere eller dæmonisere irettesættelse undersøger 
analysen, hvad irettesættelse er, og hvorfor det benyttes. Når de nye lærere 
veksler mellem forskellige tilgange til eleverne er deres følelser involveret. Når 
de håndterer elevernes kærlige og ukærlige følelser og de tavsgjorte emner 
(Grensjö, 2003) i klasserummet er deres følelser involveret. Analysen viser, at 
det er en væsentlig lærerkompetence at kunne grænsesætte og balancere nær-
hed og distance i håndteringen af egne følelser over for elever, kolleger og le-
delsen på skolen. Nogle af de praksisser, de nye lærere deltager i, som team-
mødet og samarbejdet med kolleger, kan blive en basis for aflastning og bear-
bejdning af egne følelser til gavn for de nye lærere. Det andet analysekapitel 
undersøger de nye læreres håndteringer af ekstra-curriculære aktiviteter i klas-
serummet og uden for det. Analysekapitlet viser, at de nye lærere deltager i en 
række forskellige praksisser i mellemrummene mellem timerne, som gangvagt, 
samarbejde med kolleger, samarbejde med andet fagpersonale, samarbejde 
med ledelsen og i teammøder. Der er sjældent et rum til pause. Pausepraksis 
sniger sig i stedet ind i teammøder og samarbejdspraksisser.    
 
Det tredje analysekapitel har fokus på de nye læreres læring. Det undersøger, 
hvordan og hvor de nye lærere har lært deres håndteringer. Analysen viser, at 
de nye lærere trækker på læring og for dem relevante erfaringer fra nuværende 
og tidligere praksisdeltagelse, når de handler kompetent i situationen. De kan 
trække på læring fra deltagelse i tidligere eller nuværende arbejde, på lærerud-
dannelsen, i skolen, hos familien og i bilen frem og tilbage fra arbejde eller 
uddannelse til hjemmet. Det kommer an på situationen, hvordan og hvorvidt 
de nye lærere kan skabe sammenhæng mellem deres praksisdeltagelser. De 
ejer ikke kompetencer som besiddelser, men de ejer erfaringer, læring og 
normativiteter, som de i situationen kan udvikle og sætte i spil. Normativiteter 
fra læreruddannelsens praksisser spiller en vejledende og tydelig rolle, når de 
nye lærere handler kompetent i situationen. 
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Summary of the Dissertation  

The dissertation, Becoming a competent teacher: A practice-based study of 
new teachers’ handlings of extra-curricular activities, is an examination of 
how new teachers from the school-based teacher education programme be-
come competent teachers. The dissertation engages in a critical dialogue with 
research in teacher competences that pronounces specific teacher compe-
tences as being the most important (Nordenbo et al, 2008; Wistoft, 2013). It 
examines which teacher competences the new teachers indicate as being sig-
nificant in order for them to carry out teaching and provide a sense of coher-
ence in their working day. Thereafter, it analyzes which teacher competences 
the new teachers apply, and how they have learned to act competently in var-
ious situations. The dissertation applies an understanding of the concept of 
competences using the metaphor of becoming competent. Competence is 
thus not regarded as a reified property that the new teachers can carry 
around. Instead, a new teacher can become a competent teacher in a situa-
tion, if she is capable of drawing on relevant experiences, normativities and 
learning from her participation in current and previous practices.  
 
The empirical evidence for this dissertation consist of field notes generated 
through observations and interview transcriptions with seven new teachers 
from the school-based teacher education programme, as well as two political 
documents: The agreements regarding the Danish law on teacher education 
(2012) and regarding the Danish primary school law (2013). Observations and 
interviews were undertaken in 2014 while the new teachers were fourth-year 
teacher students, and at a point, when they had been new teachers for a year 
in 2015. All seven new teachers had been given the responsibility for their 
own school classes in their fourth year and were functioning as teachers in 
their schools. In the school-based teacher education programme, the teacher 
students are employed at a school while they study. This offers a certain syn-
chronicity that has implications for how the new teachers create linkages be-
tween their learning in the teacher education programme and their learning in 
the school. During the observations, it became clear that the new teachers 
were especially concerned about, how various extra-curricular activities 
should be handled in order for them to thrive in the school, and the disserta-
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tion examines how they have developed teacher competences to handle extra-
curricular activities.  
 
The dissertation is theoretically inspired by the practice theoretical perspec-
tive as presented by the American Professor in philosophy Theodore Schatzki 
(Schatzki, 2002; Schatzki, 2013). It has inspired the understanding of the 
school-based teacher education programme as consisting of a number of 
practices, which can or cannot be entwined. During the analysis, it became 
clear that when it comes to normativities and the understanding of what the 
school could and should be, the new teachers create linkages between their 
learning in the teacher education programme and their learning at school. 
Furthermore, the practice theoretical perspective could shed light on how the 
new teachers’ current and former practice participations have influenced their 
development of teacher competences. The concept of practice has enabled 
the detection of linkages and entwinement within the new teachers’ practice 
participations. 
 
The analyses in this dissertation fall in three chapters, each with a particular 
focus. Based on a discourse analysis inspired by Winther Jørgensen and Phil-
lips (1999), the first analysis chapter discusses, which conceptions of the 
competent teacher are reflected in the political agreements regarding the Dan-
ish law on teacher education (2012) and the new Danish primary school law 
(2013). The two documents depict a competent teacher as one who is profi-
cient in subject matter content. The notion of strong curricular proficiency as 
the most important factor for being a competent teacher is contradicted by 
research (Wistoft, 2013, Klinge 2016, Laursen & Bjerregaard, 2009) and by 
the new teachers. Several of the new teachers establish a dichotomy between 
the personal and relationally oriented teacher, that they aspire to be, and the 
subject matter proficient teacher. They set up contradictions between the 
teacher who is oriented towards proximity and the distanced teacher, and be-
tween the teacher who manages boundary setting and the transgressive teach-
er. On one hand, the new teachers draw on various stereotypes when estab-
lishing their dichotomies (Hargreaves & Fullan, 2016), but on the other hand, 
their establishing of dichotomies indicates some of their major concerns. 
They are concerned with how to handle the balance and the boundary be-
tween proximity and distance. It seems more important for the new teachers 
to be able to handle extra-curricular activities than to be proficient in the sub-
ject matter. 
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The second chapter of analysis shows how the new teachers handle the social 
life within the classroom in a teaching practice organized by materiality, nor-
mativities, emotions and rules. The analysis introduces a concept of the semi-
closed door, which reflects that the classroom door seldom remains closed, 
since pupils and other teachers tend to open it. The classroom door is subject 
to negotiation and to breaking of rules. The semi-closed door is an over-
looked concept and its importance seems underestimated in the research on 
classroom management (Søndergaard et al, 2014; Jensen, 2013; Anderson & 
Ford, 2013) as well as in the awareness of the new teachers. The second chap-
ter of analysis furthermore shows how the new teachers alternate between 
different approaches to the pupils. They alternate between proximity and dis-
tance to the pupils and between approval and correcting the pupils’ behavior. 
The analysis presents various handlings of correcting the pupils. Instead of 
overlooking, underestimating or demonizing corrective actions, the analysis 
examines what corrective actions are and why they are used. The new teach-
ers’ emotions are involved when they alternate between different approaches 
to the pupils. Emotions are involved when they handle the pupils’ loving or 
unloving feelings, and when they handle silenced issues (Grensjö, 2003) in the 
classroom. The analysis indicates that being able to draw up boundaries and 
balancing proximity and distance in relations to pupils, colleagues and school 
management is an important teacher competence. Some of the practices that 
the new teachers participate in such as the team meeting and the collabora-
tion with colleagues may provide a space for relief and an opportunity to pro-
cess own emotions to the benefit of the new teachers. The second chapter of 
analysis examines the new teachers’ handlings of extra-curricular activities 
both in the classroom and outside of the classroom. The analyses show that 
the new teachers participate in a range of different practices in the intervals 
between classes, corridor guard responsibilities, and collaboration with col-
leagues and with other staff, interaction with management and in team meet-
ings. There is rarely room for a break. Instead, the break practice sneaks into 
team meetings and collaborative practices.  
 
The third chapter of analysis deals with the learning of the new teachers. It 
examines how and where the new teachers have learned their handlings. The 
analysis shows that when they act competently in the situation, the new 
teachers draw on learning and experience relevant to them from current and 
previous practice participations. They can draw on learning from participa-
tion in current or previous work, from the teacher education, from school, 
from the family and from the car during the commute between work or edu-
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cation and their home. Whether and how the new teachers can create linkages 
between their practice participations depends on the situation. They do not 
own competences as possessions, but they own experience, learning and 
normativity, which they can develop and put into play in the situation. When 
the new teachers act competently in the situation, normativities from practic-
es of the teacher education programme are prominent and play a guiding role. 
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