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Velkommen til dette nummer af Liv i Skolen om Dannelse i skolen
Dannelse handler om måden man forholder sig på som menneske. Det betyder, at
dannelse ikke er et mål, men et formål for pædagogisk og didaktisk praksis, der aldrig
endeligt kan opfyldes. Når man zoomer ind på dannelse, zoomer man ind på skolens
opgave som den er beskrevet i folkeskolens formål. Et formål der er bredt formuleret med
tydelige markører af værdier og holdninger, og som indfanger skolens dobbelte formål,
markeret i begreberne uddannelse og dannelse. Et begrebspar der har en lang tradition i
dansk skolekontekst, og hvor kampen og pendulet mellem disse begreber bølger frem og
tilbage. Dannelsens grundlæggende pejling er at blive sig selv og blive en del af, og det
store spørgsmål er, hvordan skolen arbejder med den opgave?
Findes der midler og metoder til at få dannelsen til at ske? Hvordan kan vi have den for
øje i planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen? Sker den hele tiden,
også uden for skolen, og i givet fald hvad er skolens særlige dannelsesbidrag? Hvis
dannelsen er barnets, hvordan kan skolen insistere på dannelsen? Hvad kan den dialogiske undervisningsform bidrage med og kan vi overhovedet arbejde systematisk med
dannelse eller forsvinder den netop i det forsøg. Spørgsmålene er mange og Liv i Skolen
sætter gang i diskussionerne.

Med venlig hilsen
Morten Stokholm Hansen, redaktør
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Hvad vi taler om, når vi taler om dannelse
Artiklen forsøger at give et hurtigt idehistorisk overblik over nogle centrale
elementer ved dannelsesbegrebet. Der
fokuseres på træk ved dannelsen, som
stadig hentes frem i en aktuel diskussion
om dannelse. Dannelsesbegrebet er blevet hot igen, og der kommer en lind strøm
af udgivelser om dannelse. Der er dog
ikke en fælles forståelse af, hvad dannelse
betyder.
Af Ove Christensen, lektor

38
Dannelsens skole
Den danske skole har gennem de senere
år udviklet sig til en kompetenceskole,
der har som formål at udvikle elevernes
kompetencer, så de kan svare på frem
tidens udfordringer. I artiklen argumenteres der for, at vi bør gøre op med denne
instrumentelle forståelse af skolen, og der
gives et bud på, hvordan vi kan gentænke
skolen og dens formål, så den igen kan
blive en dannelsens skole.
Af Niels Jakob Pasgaard, lektor

14
Dannelse i skolen i et etisk perspektiv
Et særligt aspekt ved dannelse er, at
denne altid vil være normativ og gennemsyret af værdier og ideer af forskellig
art. Det kan f.eks. være etiske, kulturelle,
æstetiske, politiske og nationale ideer og
værdier. Jeg vil i denne artikel begrænse
mig til at argumentere for, at etik er et
uomgængeligt indhold, som danner en
klangbund for alle dannelsesprocesser.
Af Merete Wiberg, lektor

50
Naturvidenskabelig dannelse gennem
filosofisk dialog
Den samfundsmæssige debat handler i
stadig større grad om temaer og spørgsmål, der bunder i naturvidenskabelige
opdagelser og teknologisk fremgang.
Disse spørgsmål og temaer er ofte komplekse, og det kan kræve et stort overblik
og en grundlæggende forståelse for feltet
at forholde sig til dem. Det er interessant
at kigge i dannelsesteorien for at finde
frem til nogle konkrete bud på, hvordan
vi kan styrke elevernes evner til dette
gennem didaktiske valg.
Af Cæcilie Ketil Hejl, cand.mag

24
Vi skulle dreje hjernen rundt - når skolen
understøtter lærernes didaktiske arbejde
med elevernes dannelse
Der er i disse år en skærpet interesse for,
hvordan man kommunalt og institutionelt kan understøtte læreres didaktiske
arbejde med folkeskolens dannelsesopgave, herunder: hvordan lærerne kan tale
om, planlægge og begrunde undervisning
og didaktiske beslutninger i relation til
elevernes indre dannelsesprocesser i en
skole, som gennem længere tid har været
orienteret mod det ydre, synlige, evaluerog dokumenterbare.
Af Tina Visgaard Duedahl, Lektor, Niels
Bjerre Tange, Lektor og Thomas Iskov,
Lektor

58
Hvad skal religionsfagets dannelsesopgave være og hvordan kan den løftes?
Forholdet mellem skole og religion
er til stadighed et varmt emne, og
offentlighedens interesse er ikke
blevet mindre af det forhold, at stadig
flere elever har etnisk og (ikke-)
religiøs minoritetsbaggrund. Det rejser
spørgsmålet om, hvordan skolens
religionsfag skal udvikle sig, og ikke
mindst hvordan dannelse skal forstås i
faget. I denne artikel vil jeg give et bud
på dannelsesopgaven for folkeskolens
religionsfag og diskutere om dialogisk
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undervisning kan være med til at under
støtte arbejdet med dannelse i faget.
Af Søren Sindberg Jensen, ph.d., og
postdoc
68
Pissedårlig dannelse i læreruddannelsen?
- brudstykker af en adjunkts didaktiske
anmodninger
Grundlæggende har jeg fra begyndelsen
af mit folkeskolelærerliv været optaget
af dannelsesdidaktiske fordringer mod
eksemplariske valg af indhold, mål og
arbejdsformer i min professionspraksis.
I dag gentager disse sig i min profes
sionshøjskolepraksis i og med, at læreruddannelsen kan siges at skulle være
eksemplarisk for de studerendes kommende undervisningsvirksomhed i skolen.
Jeg skal her befordre, at de studerende
får mulighed for at udvikle et didaktisk
vokabular, kompetencer og mod til selv at
turde og kunne håndtere udfordringer i de
didaktiske sløjfers og hullers dilemmaer.
Af Anders Lervad Thomsen, lektor
78
(Pseudo)Dannelse i et studenter
perspektiv
Den nerve der løber igennem min dannel
sesrejse – er, hvordan jeg kan komme
til at mestre mit forestående hverv og
dermed min praksisverden i lærerlivet. Det
spørgsmål handler i sig selv igen om flere
ting: Det handler om at føle sig sikker, det
handler om at føle sig autentisk og det
handler om at være ansvarlig. Ansvarlig
for at varetage unge menneskers egne
dannelsesrejser i et flygtigt, men vigtigt
øjeblik af deres spirende liv.
Af Philip R. Hansen, traineelærer
studerende
86
Filosofisk dialog i børnehaveklassen
Betegnelsen ’Filosofi med børn’ dækker
over forskellige tilgange, men fælles er,
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at man beskæftiger sig med reelt åbne
spørgsmål (også kendt som ’autentiske
spørgsmål’ hos Olga Dysthe) og at det er
dialogens deltagere, der skaber indholdet
i dialogen og ikke facilitatoren (læreren).
Der er erfaring for, at filosofiske dialoger
giver deltagerne en oplevelse af at være
engageret i en fælles undersøgelse, hvor
man øver sig i at tænke og forklare sine
ideer, og der er plads til, at man kan sige
(og ændre) sin mening undervejs.
Af Caroline Schaffalitzky, lektor og
Anni Nielsen, videnskabelig assistent
96
Udlandspraktik som dannelsesrejse
Rejsen skulle vare to måneder, men viste
sig at blive en dannelsesrejse, som blev
længere end først forventet. De lærerstuderende læste i Jelling på tredje år og
ønskede i deres forlængede praktik at
blive klogere på, hvordan de kunne blive
gode lærere. De vidste, at formålet med
at gå i skole handlede om dannelse og
uddannelse, og de var interesserede i,
hvorledes de kunne opfylde dette. Det
var netop i denne søgen, at deres egen
dannelsesrejse begyndte.
Af Laura Kjær Hansen og Louise Ørbæk
Sørensen, lærerstuderende
104
Oplevelser af filosofiske dialoger
i uformelle læringsfællesskaber
Findes der børn, der vil ofre deres computertid til fordel for filosofi-klub? Gider
spejdere lave filosofi? Kan forældre
mærke, at deres børn deltager i filosofiske
dialoger? I vores projekt måtte vi svare
’ja’ til alle tre spørgsmål. Vi har gennemført filosofi-forløb i forskellige uformelle
læringsfællesskaber og undersøgt, hvordan dette bidrag til en dannelsesproces
blev oplevet af forskellige grupper af børn
i Billund Kommune.
Af Caroline Schaffalitzky, lektor og
Cecilie Tang-Brock, programleder
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Af Ove Christensen, lektor

Hvad vi taler om,
når vi taler
om dannelse
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Ove Christensen, Idehistoriker og lektor, ved professionshøjskolen Absalon

Artiklen forsøger at give et hurtigt idehistorisk overblik over nogle
centrale elementer ved dannelsesbegrebet. Der fokuseres på træk ved
dannelsen, som stadig hentes frem i en aktuel diskussion om dannelse.
Dannelsesbegrebet er blevet hot igen, og der kommer en lind strøm af
udgivelser om dannelse. Der er dog ikke en fælles forståelse af, hvad
dannelse betyder - og det kan tilsyneladende dække alt fra god og
ordentlig opdragelse over indsigt i en national kanon til det at udvikle
sig til selvstændige, myndige individer, der kan modstå det pres for
harmonisering og tilpasning, der blandt andet kendetegner de to
førstnævnte opfattelser af dannelse.
Når man kigger idehistorisk på begrebet dannelse, finder man en
tilsvarende forskellighed. Jeg vil her ridse begrebets historie op gennem
en række nedslag.
Dannelse i antikken
Dannelse er knyttet til udviklingen af det
moderne og oplysningstænkningen, der
sætter forestillingen om det frie individ
på dagsordenen. Men mange dannelsesforskere trækker tråde meget længere til-

bage i en forståelse af dannelsesbegrebet.
I det antikke Athenske demokrati var der
behov for uddannelse og oplæring, så
bystaten kunne styres på en rimelig og
fornuftig måde. Der opstod forestillinger
om, at bestemte typer af viden var nød-
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vendige for ‘de frie borgere’, der havde
politisk indflydelse. Undervisning af de
unge mænd blev et behov, og der opstod
også en gruppe af omrejsende lærere,
nemlig sofisterne.
Men det var ikke alene viden, der var
nødvendig for de unge, arbejdsfrie mænd.
Med Platon (427-347 fvt) blev også dialektisk tænkning og indsigten i ‘det gode’
(eller det godes ide) afgørende for forståelsen af, hvad uddannelse eller opdragelse
skulle lede til. Platons begreb om paideia
(opdragelse) indeholder en progression
i kundskaber, der ultimativt leder frem
til en indsigt i en idealitet, der går forud
for og i en forstand er mere virkeligt end
det levede liv. Platon taler om, at tingene
i verden kun har del i idéen om dem og
netop derfor også er mindre virkelige end
idéerne.
Idealismen, som Platon repræsenterer, er
netop den forestilling, at ideer har selvstændig eksistens.
Dette ser man tydeligt afspejlet i ‘hulelignelsen’, hvor der sættes en forskel i
virkelighedsstatus mellem skyggerne i
hulen og solen uden for hulen. Den egentlige virkelighed kan man ikke få direkte
adgang til i den levede virkelighed, men
kun gennem en dialektisk erkendelsesproces, der kan føre frem til, at man kan
skimte sandheden i idéernes verden.
Denne moralske erkendelsesproces mod
noget, der er mere virkeligt end det umid-
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delbare liv på jorden, kan man se som en
dannelsesproces.
Et andet element ved antikken, der ofte
trækkes frem som en del af dannelsestraditionen, er ordet skole, der kommer af det
græske ord for ‘fri tid’. Skole i det antikke
Grækenland er mødet mellem (arbejds)
frie borgere i fælles drøftelser om forståelsen af dette og hint. Dannelsesforskere
som eksempelvis Alexander von Oettingen trækker på denne idé om, at skole skal
være et område, hvor man er fri fra deltagelse i det samfundsmæssige liv. Og han
peger på, at kun med friheden fra omverdenens krav og pligter kan undervisning
være dannelse. (von Oettingen 2018)
Dannelse og det moderne
En forudsætning for det moderne begreb
om dannelse er opkomsten af humanismen i renæssancen. Det afgørende skridt
er her at gøre mennesket til centrum
for omverdensforståelse og erkendelse,
hvilket dog kun delvist sker med renæssancen. Erasmus af Rotterdam siger det
meget godt: “Mennesker fødes ikke, de
dannes.” (Jensen u.å.)
I uddannelsessammenhæng falder
opkomsten af dannelsesbegrebet dog
sammen med den nye tid eller det
moderne, som det udviklede sig med
oplysningstænkningen i 17- og 1800-tallet.
Lidt firkantet kan man sige, at man gik
fra en verdensforståelse, hvor Gud var
centrum og mennesket var skabt i Guds
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som bliver betragtet som et forfald fra det
naturlige.

billede, til en opfattelse af, at verden
kunne og skulle begribes med fornuften,
og i forlængelse af Erasmus, at mennesket ikke var skabt, men netop skulle
danne sig som menneske; som et frit
individ.
Mennesket skal dannes eller: mennesket
skal danne sig gennem sine interaktioner
med verden i både naturlig og kulturel forstand. I en moderne sammenhæng bliver
mennesket født i en ubestemthed.
Et tydelig eksempel på dette finder man
i Rousseaus (1712-1778) Emile eller om
Opdragelsen fra 1762, hvor Emile af sig
selv og isoleret fra omverden skal dannes
gennem en udviklingsproces, der fører
ham fra det naturlige og uspolerede hen i
det moralske og åndelige. Der er tydeligvis
en idealisme på spil her, men i modsætning til Platon fornægtes den levede
virkelighed ikke, selvom der er en kraftig
kritik af den kulturelle udvikling i bylivet,

Det er dog i den tyske idealisme og i
nyhumanismen dannelsesbegrebet får sin
mest markante prægning. Immanuel Kant
(1724-1804) præger dannelsesbegrebet
med sine forestilling om, at mennesket
kan træde ud af sin naturlighed gennem
anvendelsen af fornuften og herved blive
et myndigt individ, der er herre i eget hus.
Kants berømte definition på oplysning fra
1784 er samtidig en meget brugt defini
tion på dannelse. “Oplysning er menne
skets udgang af dets selvforskyldte
umyndighed. Umyndighed er manglende
formåen til at bruge sin forstand uden en
andens ledelse. Selvforskyldt er denne
umyndighed, når årsagen ikke skyldes en
mangel ved forstanden, men ved manglende beslutsomhed og mod til at klare
sig uden en andens ledelse. Sapere aude!
Hav mod til at bruge din egen forstand!
er altså oplysningens valgsprog.” (Kant
1987/1784)

Der er ikke en fælles
forståelse af, hvad
dannelse betyder.
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At sætte sig igennem
som et selvstændigt og
myndigt individ.

Her slår Kant fast, at det for mennesket
handler om at sætte sig igennem som et
selvstændigt og myndigt individ - man
bliver derved et moderne, selvstændigt
menneske, der står til ansvar (også
moralsk) for sine handlinger ved brug af
fornuftsevnerne. Man skal ikke holde fast
ved gamle dogmer og forestillinger, men
være kritisk undersøgende.
En anden vigtig strømning i oplysningstiden er nyhumanismen, hvor man taler
om, at mennesket skal udvikle sit fulde
potentiale ved at overskride sig selv. Her
bliver man til gennem selvoverskridelse
ved at nærme sig et ideal. Mennesket er
ubestemt og formbart, og det kan derfor
udvikle sig (dannes) til en stadig højere
grad af humanitet. Her ligger en ide om, at
mennesket gennem dannelse kan nærme
sig det perfekte gennem dannelsesprocessen.
Karakterdannelse og almendannelse
Dannelse indeholder både en række kundskabsområder, hvilket kan være klassiske
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sprog eller andre vidensfelter, og en
forestilling om moralsk udvikling og selvstændighed. Og her er en kilde til en klar
splittelse i måden at anvende begrebet
om dannelse på afhængig af, om man
lægger vægt på det ene eller det andet.
Med etableringen af det kapitalistiske
samfund og med borgerskabet som den
dominerende klasse opstod der en forestilling om ‘borgerlig kultur’. Det at blive
dannet kunne derfor også betyde, at
blive en del af det smagsfællesskab, som
borgerskabet etablerede. Her vil man
finde forestillinger om almendannelse og
klassisk dannelse som idealer, hvor det
handler om at have en særlig indsigt i
vidensfelter og særlig æstetiske præferencer.
En anden opfattelse af dannelse etableres i dønningerne efter oplysningstiden
med dens udartning. Som modsætning
til oplysningstænkningens universalisme
udvikler der sig en særlig opfattelse af
det nationale, som i Danmark blandt andet
ses i nationalromantikken hos N.F.S.
Grundtvig (1783-1872). Dannelse lægger
vægt på det nationale fællesskab. Folkekulturen, den nationale historie og den
nationale mytologi spiller en afgørende
rolle. Fællesskabet står over den enkelte,
som var udgangspunktet i oplysningstænkningen og som videreføres i liberalismens betoning af den enkeltes selv
bestemmelse.
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Frie og uartige børn
Når man ser på, hvordan dannelsen i forhold til skole udviklede sig i Danmark, er
det tydeligt, hvordan både det nationale,
men også det religiøse, blev det bærende
med fremkomsten af folkeskolen. Det er
en religiøs karakterdannelse, der er det
centrale i etableringen af en folkeskole.
Opdragelse i den kristne tro og udviklingen af en kristen moral står side om side
med, at der lægges vægt på bestemte
kundskaber.
Samtidig med fokus på enten at tilpasse
sig idealer, anvende fornuften, dyrke det
nationale fællesskab og en religiøst orienteret karakterdannelse, har der hele tiden
været en understrøm af noget uordentligt
og utilpasset i diskussionen om dannelse.
Dette kommer ikke mindst til udtryk i
forestillinger om det selvstændige barn.
Barnet kan være en projektion af romantiske forestillinger om uskyldighed og
renlighed, men der er også ideer, der ser
barnet som en direkte modkraft til kultur
og civilisation. At barnet skal finde sig selv
og udvikle sig.
Forskellige udgaver af reformpædagogik
er gået ud fra, at dannelse er knyttet til
barnets egenudvikling. I en dansk sammenhæng finder man det i Folkeskole
loven fra 1975, hvor barnets egen udvikling
med fantasi og selvvirksomhed frem
hæves sammen med åndsfrihed og med-
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bestemmelse. Denne folkeskolelov var
kulminationen på en modstrøm, der havde
virket i over 100 år som et modsvar til den
tilpasning til samfundet, som havde været
den dominerende tendens i det modernes
historie.
Netop 1975-loven kan betragtes som
et udtryk for, at dannelsen skal være
det centrale i skolen ved at fremme det
enkelte barns selvudvikling, men den kan
også betragtes som et skridt i retning af
afvikling af dannelsen som undervisningens ledetråd, hvilket er Jens Erik Kristensens pointe, når han konstaterer, at det
etisk-normative og karakterdannende
forsvandt med 1975-loven (Kristensen
2017). Tilsvarende, men med en anden
begrundelse, hævder Thomas Aastrup
Rømer, at 1975-loven betød et dannelsesforfald. Det begrunder han med, at loven
ikke knyttede an til et oplysningsfilosofisk
begreb om kundskaber (Rømer 2019).
Dannelsens genkomst
Når så mange nu taler om dannelse, kan
det ses som en reaktion på, at den er ved
at forsvinde som følge af en mere og mere
funktionelt defineret skole, hvor der lægges mere vægt på præstationer og læring
og ikke så meget på udvikling af det hele
menneske. Dannelse handler om at blive
til nogen, mens uddannelse handler om
at blive til noget. Modsætningen kan
også beskrives som forskellen mellem at
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udvikle sig som menneske i sin egen
bestemmelse på den ene side og udvikle
sig som borger i en samfundsmæssig
bestemmelse.
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Det er op til enhver tid at reformulere og
strides om, hvad dannelse er og skal være
- og det er da også det, bidragene i dette
nummer gør.

Det etisk-normative
og karakterdannende
forsvandt med
1975-loven.

VIA University College
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Merete Wiberg, cand.mag. i filosofi og musik og ph.d. i pædagogisk filosofi, ansat som lektor
ved afdelingen for pædagogisk filosofi og generel pædagogik ved DPU, Aarhus Universitet

Artiklen hævder, at etik er en uomgængelig klangbund for alle
dannelsesprocesser. Derfor er etik et vigtig og tema i folkeskolen.
Artiklen diskuterer forholdet mellem etik og dannelse og refererer
desuden til et aktuelt forskningsprojekt om etisk myndighed i
folkeskolen.
Introduktion
Dannelse er et vanskeligt fænomen at
håndtere, for dannelsesprocesser er på
mange måder uregerlige. En lærer kan
ikke fuldt ud styre og kontrollere den
enkelte elevs dannelsesprocesser. Dels
foregår der meget andet i et barns liv end
det, der sker i skolen, og dels kan læreren umuligt regne ud, hvordan det denne
tilsigter forstås og omsættes i eleven, og
hvordan det på sigt vil få betydning i dennes liv. Alligevel er det naturligvis vigtigt,
at læreren tænker over og forsøger at initiere dannelsesprocesser. Spørgsmålet er
imidlertid, hvad disse dannelsesprocesser
skal indeholde?

Svaret er, at det næsten er grænseløst,
hvad der er relevant indhold i dannelsesprocesser, for hvad i livet er ikke relevant for barnets dannelse (Se bl.a Rømer
2019)? Et særligt aspekt ved dannelse er,
at denne altid vil være normativ og gennemsyret af værdier og ideer af forskellig
art. Det kan f.eks. være etiske, kulturelle,
æstetiske, politiske og nationale ideer og
værdier. Jeg vil i denne artikel begrænse
mig til at argumentere for, at etik er et
uomgængeligt indhold, som danner en
klangbund for alle dannelsesprocesser. I
artiklen vil jeg først diskutere, hvorfor og
hvordan dannelse er et normativt begreb
og fænomen, hvorefter jeg vil introducere
til projektet ’Dannelsen af etisk myndig-

Liv i Skolen • 3/2019

DANNELSE I SKOLEN I ET ETISK PERSPEKTIV

Et vekselvirkningsforhold
mellem menneskets
modtagelighed og dets
selvvirksomhed.

hed i den danske folkeskole’ (Wiberg et al
2018) som et eksempel på empirisk dannelsesforskning.
Dannelse, normativitet og etik
Dannelse kan beskrives som et verdensforhold, der ifølge Wilhelm von Humboldt
handler om et vekselvirkningsforhold
mellem menneskets modtagelighed og
dets selvvirksomhed (von Humboldt 1960
[1793]: 237). Det vil sige, at mennesket
står i et spændingsfelt, hvor det på den
ene side initieres i allerede levet kultur
(modtagelighed) og på den anden side
selv aktivt forventes at bidrage ind i en
kultur og et fællesskab (selvvirksomhed)
Et vigtigt aspekt er, at mennesket i dette
vekselvirkningsforhold støder ind i noget
andet – noget der er andet end det selv,
men som det samtidig ikke kan undslippe,
fordi det selv er en del af det. Netop dette,
at vi uundgåeligt støder ind i verden og
dermed også ind i andre levende væsner
er et vigtigt udgangspunkt for overhovedet at tænke etik. I og med at vi støder ind
i andre mennesker, har vi også betydning
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for, hvordan deres liv former sig. Og lige
her er det, at dannelse viser sig at være
normativ, fordi vi ifølge en dannelsestænkning ikke blot forventes at støde ind i
andre mennesker, men også at have ideer
og principper, der regulerer, hvordan vi gør
det.
Det vi vil med andre mennesker kan i
princippet være strategisk og med egen
vinding for øje, men spørgsmålet er, om
det vil være muligt at tænke dannelse
uetisk? Har man set den meget populære
serie Game of Thrones, så bemærker
man, at stort set alle karakterer primært
tænker på egen vinding og magt. Man
forundres, når der endnu engang ryger
et hoved, og man undres over, hvad det
dog er for et monster af en fantasiverden,
som fortællingen hviler på. Kan mennesker virkelig være så nederdrægtige, eller
mangler de bare dannelse og ånd, for hvor
er godheden og respekten for det andet
menneske? Vi undres, når vi ser manglen
på dette, også selvom vi ved, at Game of
Thrones er fiktion, der dog også har en
snert af historisk sandhed.

VIA University College
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Som nævnt er dannelsesbegrebet normativt, men det er netop ikke ligegyldigt,
hvilke normer og værdier, som vi formidler
videre til vores børn. Folkeskolens formålsparagraf (folkeskolens formål) sætter
rammerne for det dannelsesindhold, som
lærere og pædagoger i skolesammenhæng skal understøtte hos børnene. Især
handler paragraf 1 stk. 2 og 3 om etik:
”Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejds
metoder og skabe rammer for oplevelse,
fordybelse og virkelyst, så eleverne udvik
ler erkendelse og fantasi og får tillid til
egne muligheder og baggrund for at tage
stilling og handle.
Stk. 3. Folkeskolen skal forberede elever
ne til deltagelse, medansvar, rettigheder
og pligter i et samfund med frihed og
folkestyre. Skolens virke skal derfor være
præget af åndsfrihed, ligeværd og demo
krati.” (Folkeskolens formål)
Jeg medtager her stk. 2, fordi denne
omhandler elevernes mulighed for egen
stillingtagen, der set i et dannelsesperspektiv er en moralsk evne, som befinder
sig i spændingsfeltet mellem modtagelighed og selvvirksomhed. Stk. 3 omhandler
demokratiske og etiske emner som frihed,
ansvarlighed, pligter, men også åndfrihed,
ligeværd. Nogle af disse ideer f.eks. frihed
og pligt viser sig ganske vist på forskellig
vis i Game of Thrones, men ikke på måder,
der spiller sammen med dannelsestænk-

ningens syn på, at alle mennesker har
rettigheder og frihed, men derimod på
baggrund af ideer om familiære, magt og
hæder.
De ideer, der udtrykkes i folkeskolens formålsparagraf kan genkendes i bl.a. Kants
oplysningstænkning (Kant 2017[1797]).
Man kan sige, at dannelsesbegrebet
altid indeholder, hvad man inspireret af
filosoffen Kant kan kalde regulative ideer
(Wiberg 2016), hvorved menes at der er
tale om ideer, som regulerer vores måde
at tænke og handle på. Men en vigtig
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pointe ved dannelsestænkningen er, at
den altid vil være uafsluttet i og med,
at der skal være plads til, at ethvert nyt
menneske kan få mulighed for at bidrage
med nye ideer og visioner. Filosoffen
Hannah Arendt udtrykker det således, at
mennesket står i et brud mellem fortid og
fremtid. Mennesket fødes ind i en allerede
eksisterende verden, som det må forholde
sig til samtidig med, at det skuer ind i en
ubestemt fremtid, som det selv har mulighed for at være med til at forme (Arendt
2006: 3-15).
Empirisk dannelsesforskning: Dannelse
af etisk myndighed
Hvordan kan lærere og pædagoger
arbejde med etiske ideer og værdier med
henblik på, at eleverne får mulighed for at
bidrage og selv tage stilling?
I 2018 gennemførte jeg i samarbejde med
en gruppe forskere et pilotprojekt med
henblik på at finde ud af, hvordan lærere
og pædagoger i den danske folkeskoler
arbejder med etik - gennem fag og i skolenshverdagsliv. Undersøgelsen foregik
på tre skoler og bestod af observationer
og interviews med børn, lærere, pædagoger og forældre. Resultatet af undersøgelserne henviser således kun til de
konkrete klasser og skoler, vi undersøgte.
På baggrund af projektet blev der udgivet
rapporten ’Dannelse af etisk myndighed i
den danske folkeskole’ (Wiberg et al 2018).
Ideen med projektet er dels at afdække,
hvordan lærere og pædagoger faktisk
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arbejder med etik i skolen, men også at
diskutere og teoretisk udvikle begreber
og didaktiske tilgange, som balancerer
forholdet imellem at formidle moral og
normer (modtagelighed) og at understøtte
elevernes kritiske tænkning og evne til
selv at tage stilling (selvvirksomhed).
Et af vores fund er, at børn i de skoler, som
vi undersøgte, typisk ikke kendte ordene
etik og moral, og at de lærere, som vi
observerede og talte med bevidst arbejdede indirekte med etik. Dvs. at de ikke
gør børnene opmærksomme på, når der
bliver talt om etiske emner og problem
stillinger. I interviewene med børnene
viste det sig, at selvom børnene ikke
kendte ordene, så var de typisk i stand til
at gå ind i dialoger om etiske spørgsmål.
En anden ting, som fremgik i samtalen
med lærere og pædagoger er, at disse er
meget opmærksomme på ikke at mani
pulere børnene, og derfor bevidst arbejder
med at få børnene til at diskutere de
holdninger, som de præsenterer for dem.
Dette kan være i form af spørgsmål eller
provokationer. Dette er i god tråd med den
demokratiske ånd i formål for folkeskolen.

Etik er en uomgængelig
klangbund for alle
dannelsesprocesser.

VIA University College
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Vi undrede os dog over, at etik ikke mere
direkte blev tematiseret af lærerne. At
børnene ikke kendte ordene moral og
etik er sandsynligvis en afledt effekt
af dette forhold. Man kan diskutere om
det er et problem at arbejdet med etik
foregår indirekte, men set fra et dannelsesperspektiv kan man argumentere for,
at en højere grad af opmærksomhed på,
hvad der karakteriserer etiske spørgsmål,
diskussioner og argumentation må kunne
kvalificere eleverne til i højere grad oplyst
at indgå i demokratiske dialoger om
aktuelle etiske problemstillinger. Vi arbejder derfor fremadrettet med begrebet
’etisk opmærksomhed’ med henblik på at
understrege dette.
Udfordringen, når man underviser i etik
Det kan være en demokratisk udfordring
at arbejde med moral og etik i skolen, for
hvordan arbejde med noget så normativt
som moral og etik?
Internationalt er fænomener som ’moral
education’, ’values education’, ’character
education’ og lignende termer udbredt,
og kan handle om alt fra en ret snæver og
direkte formidling af bestemte moralske
værdier til en tilgang, der ligner dannelsestænkningen (Wiberg 2007: se 31-53 for
en oversigt over forskellige termer).
At undervise i moral og etik kræver en
afbalancering med henblik på at undgå
indoktrinering og indsnævring af børnenes livssyn (Coop 2016)
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Det vigtige i den her sammenhæng er at
gøre opmærksom på udfordringen, når
man som lærer og pædagog skal undervise i og formidle moralske og etiske
værdier, normer og principper. I dannelsesprocesser er det uomgængeligt, at
etiske spørgsmål og problemstillinger
spiller en rolle, men det svære er at finde
en balance, som sikrer, at børnene forstår,
at der er handlinger, som moralsk kan
være forkerte eller tvivlsomme samtidig
med, at de lærer selv at tage stilling.
I projektet om etisk myndighed i folke
skolen er vi inspireret af den tyske
pædagogiske tænker Dietrich Benner og
dennes ikke-affirmative pædagogiske
tænkning (Benner 2005). Benners vigtige
dannelsesteoretiske pointe er, at undervisning i etik i en skolesammenhæng altid
skal være ikke-affirmativ. Det vil sige,
at tilgangen altid skal åben, kritisk og
reflekterende. Målet er ikke at opdrage
børnene til færdige kompetente moralske
aktører med fastlåste værdier og principper, men derimod i en demokratisk ånd, at
bidrage til, at de lærer at reflektere over
etiske problemstillinger, og at de øver sig
i at udkaste forslag til handlinger, når de
præsenteres for etiske problemstillinger
og dilemmaer. Benner har i den sammenhæng udviklet et begreb, som på dansk
kan oversættes til ’etisk-moralsk handlingsudkastkompetence’. (Benner & Nikolova 2016: 32.).
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Som nævnt anvender vi fremadrettet
begrebet etisk opmærksomhed med henblik på at finde en etisk didaktisk tilgang,
som tilgodeser den åbenhed, som er
nødvendig i en skole, der bygger på et
demokratisk og dannelsesorienteret
grundlag.
Etisk opmærksomhed
Begrebet etisk opmærksomhed er i
projektet tænkt som en indgang til en
dannelsesorienteret etik didaktik (se
Wiberg 2017), der primært handler om
at styrke både lærere, pædagogers og
elevers opmærksomhed på etiske spørgsmål og problemstillinger. En forudsætning for at diskutere moralske og etiske
spørgsmål er, at man overhovedet lægger
mærke til, at de er der. Oplagte sammenhænge, hvor eleverne kan understøttes
i at lægge mærke til etiske spørgsmål
er dels i fagene og dels i det daglige liv i
skolen.
Et eksempel fra vores observationer er en
undervisningstime, hvor børn i 2. klasse
i en natur og teknik time arbejder med
vand, og dettes rensning gennem forskellige jordtyper. Læreren talte her med
børnene om, at alle kan gøre noget, når
det handler om at sikre jordens ressourcer, så alle kan få glæde af disse (Wiberg
et al 2018, s.71).
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Vi havde forventet, at faget dansk ville
være et sted, hvor moralske og etiske
temaer fyldte en del, men i og med, at
det er begrænset, hvad børnene læser
af tekster i fællesskab, så er der tilsyne
ladende også blevet mindre tid til fælles
dialog i klasserummet og moralske og
etiske temaer, som relaterer sig til litteratur. I en historieundervisningstime var der
eksempler på temaer som retfærdighed
og straf. I rapporten giver vi eksempler
på, hvordan etiske temaer indgår i de
forskellige fag. I den mere hverdagslige
del af skolelivet stødte vi f.eks. på temaet
hemmeligheder og herunder at holde på
en hemmelighed og at være til at stole
på. (Wiberg et al 2018: 56-58). Andre
eksempler på denne genre var venskab og
hjælpsomhed.
Etisk opmærksomhed handler ikke kun
om at lægge mærke til, men også om
at understøtte opmærksomheden på,
hvordan man kan tale om etik, hvordan
man kan argumentere og diskutere etiske
temaer. Og så handler det også om, at
børnene aktivt kan medvirke til at pege
på, hvor etiske spørgsmål og problem
stillinger kan opstå. Således er der også
en undersøgende og opdagende side,
som handler om opmærksomhed i
forhold til spørgsmål, der kan opstå, f.eks.
i relation til sociale medier eller nye tekno
logier. Etisk opmærksomhed er således
også tænkt proaktivt, dvs. i forhold til
fremtidige udfordringer.
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I forhold til en dannelsestænkning, så kan
etisk opmærksomhed relatere til det tidligere nævnte spændingsforhold mellem
modtagelighed og selvvirksomhed. Modtageligheden handler om opmærksomheden på normer, værdier, argumentationer
og diskussioner i allerede eksisterende
kultur og historie, mens selvvirksomhed
handler om at være opmærksom på, hvor
etisk refleksion og stillingtagen er relevant, og hvordan man selv kan bidrage.

Mennesket står
i et brud mellem
fortid og fremtid.
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Opsamling
Jeg hævder i indledningen, at etik er en
uomgængelig klangbund for alle dannelsesprocesser. Grundlæggende ideer som
frihed, integritet, autonomi, ligeværd,
demokrati og retfærdighed henviser alle
til moralske og etiske spørgsmål og overvejelser. Det er vigtigt, at børnene opøver
en opmærksomhed i, hvornår der er tale
om etiske spørgsmål og problemstillinger,
og derudover øver sig i på kvalificeret vis
at argumentere og diskutere disse. Alt
andet lige må en sådan opmærksomhed
styrke deres evne til på oplyst vis at indgå
i diskussioner om vigtige etiske spørgsmål.
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Vi skulle dreje
hjernen rundt
- når skolen understøtter lærernes didaktiske
arbejde med elevernes dannelse
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Der er i disse år en skærpet interesse for, hvordan man kommunalt
og institutionelt kan understøtte læreres didaktiske arbejde med
folkeskolens dannelsesopgave, herunder: hvordan lærerne kan tale
om, planlægge og begrunde undervisning og didaktiske beslutninger
i relation til elevernes indre dannelsesprocesser i en skole, som
gennem længere tid har været orienteret mod det ydre, synlige,
evaluer- og dokumenterbare.

Odder er et eksempel på en kommune,
der, med ovenstående hensigt, har
igangsat et femårigt skoleudviklingsprojekt med fokus på professionalisering af
lærernes dannelsesdidaktik. Tilknyttet
projektet som deltagende forskere og
konsulenter har vi identificeret en række
dilemmaer, der gør sig gældende i et
sådant arbejde og mulige måder at håndtere disse på.

Nærværende artikel præsenterer erfaringer og viden knyttet til dette skoleudviklingsprojekt med særligt fokus på, hvilke
dilemmaer og udfordringer der er forbundet med det at udvikle sprog og tale om
dannelse, samt det at tilgodese dannelsen
didaktisk. Sidst i artiklen præsenteres en
didaktisk model og dannelsesdidaktiske
samtaler som bud på, hvordan skoler, med
blik for de iboende dilemmaer, kan under
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At udvikle et
professionelt sprog
om dannelse.

støtte professionaliseringen af læreres
dannelsesdidaktiske arbejde.
At udvikle et professionelt sprog for
dannelse
Det er problematisk, at dannelsesbegrebet er diffust og ofte anvendes upræcist
og tilfældigt (Rasmussen, 2015). For at
kunne arbejde og samarbejde professionelt med elevernes dannelse for øje er
det nødvendigt for læreren at have et
professionelt sprog herom. Dette af to
grunde: Uden et sprog om dannelse vil
lærere ikke kunne tale sammen, diskutere
og argumentere med dannelsesbegrundelser for deres didaktiske valg, og de vil
dermed ikke kunne forholde sig analytisk
eller kunne samarbejde om at udvikle
undervisningen. Endvidere vil læreren
uden begreber om dannelsesdimensionen
kunne henfalde til private og tilfældige
opfattelser af,hvad dannelse og dannelsesprocesser er.
Der er dog dilemmaer og udfordringer
forbundet med at udvikle et professionelt
sprog om dannelse. Her vil vi kort opridse
de væsentligste:
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- Dannelse er et begreb, der rummer
mange teoretiske, historiske og kulturelle betydningslag, hvilket gør, at ethvert
forsøg på at definere begrebet, vil være
udtryk for en forenkling. Omvendt risikerer teoretiske udlægninger af begrebet at
ende i omfattende akademiske udredninger, som er svært tilgængelige for pædagogiske praktikere.
- Dannelse er et normativt begreb, hvis
definition blandt andet influeres af, hvilke
værdier og holdninger samfundet har til,
hvad ’det gode menneske’ er. Moderniseringen af den vestlige verden har medvirket til et opgør med entydige udlægninger
heraf, samt med absolutte teleologiske
bestemmelser af, hvad det dannede
menneske er for en størrelse. Som følge
anvendes i stigende grad individualiserede
og formative bestemmelser, hvor dannelse forstås som fri- og myndiggørelse
og hvor det handler om at ’blive sig selv’
(Garff, 2008) eller udvikle ’smagens dan
nelse’ (Hammershøj, 2001).
- Dannelse lader sig ikke alene forstå
som et mål, men betragtes også som en
proces, der i dag oftest bestemmes som
indre og usynlig, og hvor barnet frit møder
ydre påvirkninger og gør dem til sine
egne. Sådanne forståelser af dannelse vil
således have en vis modstand mod dét,
at dannelse handler om at blive til ’noget
bestemt’.

VIA University College
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Som antydet er det således vanskeligt at
udvikle begreber og sprog for dannelse.
Udfordringen viser sig særligt i den paradoksale pointe, at dannelse på den ene
side kun vanskeligt lader sig udrede og
bestemme, mens den på den anden side
må bestemmes – og dette på en måde,
der besinder sig på dannelsens væsen og
”usynlige” karakter.

Som redskab til at illustrere vanskeligheden ved at bestemme dannelse brugte
vi i samarbejdet med Odder Kommune
nedenstående figur. Den illustrerer, i form
af et kontinuum, forskellige positioner,
hvoraf den ene yderposition indikerer, at
man ikke endeligt kan bestemme, hvad
dannelse er, mens den anden tilsiger, at
begrebet lader sig endeligt definere.

Udvikling af sprog for dannelse – med
Odder Kommune som eksempel
Forvaltningen, skolerne og de involverede
praktikere havde både vanskeligt ved og
oplevede et behov for, at indkredse og
definere begrebet som forudsætning for
kollegialt at kunne samtale om det og forbinde det til didaktisk praksis. Men de blev
ligeledes opmærksomme på og bekymrede for den begrænsning og forenkling,
der knyttede sig til definitive definitioner
af begrebet. Lærerne efterlyste altså et
sprog for dannelse, men var samtidig forbeholdne heroverfor. Fx når de gav udtryk
for, at sproget ”lukker”, at det ”ikke kan
rumme, hvad vi har blik for”, og at det
”dræber, hvis man prøver at fastsætte
dannelsen for meget”.

Med figuren ville vi vise, at begge yderpositioner er problematiske ud fra den
betragtning, at man i professionen må tale
om dannelse, som er en vigtig del af skolens opgave, men med en besindelse på,
at den ikke endeligt lader sig bestemme.
Som angivet med krydset indtog vi derfor
en midterposition med den ambition at
udvikle sprog, der gør det muligt at tale
om dannelse med besindelse på dens
usynlighed. En position som udtrykker
en kritik af tidens bestræbelser på frem
elskelsen af sprog for det synlige, målelige
og evidente. Et ofte reduktionistisk og
kausalt sprog, som ikke indfanger de mindre kausale og logiske sider af pædagogisk praksis – som f.eks. elevens dannelse.

Endelig definition

Ingen definition
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Til midterpositionen hører ligeledes en
åbnende - og ikke lukkende tilgang. Det vil
sige, at man sprogligt ikke insisterer på at
have udgrundet begrebet, men accepterer, at der alene er tale om udlægninger
og forenklinger, som kan hjælpe skolens
praktikere med at udvikle et sprog for
dannelse, men netop også skabe baggrund for at udfordre og udvikle egne,
andres og fælles forståelser. På den måde
bliver sproget og brugen af begreber
ikke blot en mulig fastholdelse af særlige
forståelser, men ligeledes muligheden for
overskridelse heraf.
I skoleudviklingsprojektet valgte vi derfor ikke at lade dannelse definere i den
gængse betydning af ordet definere, men
rettere at lade det afgrænse. Forstået
som det at finde frem til generelle termer, der i højere grad søger at udfolde
begrebets bredde frem for at vælge side
blandt de mange forståelser og tilgange.
Vi valgte med inspiration fra forskellige
traditioneri at afgrænse dannelse til at
vedrøre ’udviklingen af barnets forhold til
sig selv som menneske i verden’.
Herudfra formulerede vi i samarbejde
med lærere og ledere fem begreber eller

rettere forholdemåder, som kunne bringe
lærerne lidt tættere på dannelsens indhold:
- Etisk forholdemåde
- Demokratisk forholdemåde
- Selvoverskridende forholdemåde
- Kritisk-konstruktiv forholdemåde
- Æstetisk forholdemåde

Disse blev forenklende, åbnende og
afgrænsende begreber for dannelse
blandt de involverede praktikere i Odder
Kommune.
At arbejde med dannelse som hensigt og
begrundelse i didaktisk planlægning
Som det fremgik i afsnittet ovenfor, er
dannelse ikke et fænomen, som læreren
kan forudskikke og planlægge skal foregå.
Dannelsen kan ikke beherskes. Den er
elevens og er derfor uregerlig for læreren,
der overlades til at tilrettelægge undervisning, der gør det sandsynligt, at dannelse
forekommer ved at eleven inviteres til deltagelse i, hvad læreren skønner er dannelsesfremmende aktiviteter. Det er forsøgt
illustreret i nedenstående figur:

Lærer
Undervisning

Deltagelse

Dannelse
Elev

VIA University College
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At dannelsen er elevens, men at læreren har dannelse som en pædagogisk og
didaktisk hensigt, illustrerer et modsætningsforhold i pædagogikken, der omtales
som ’det pædagogiske paradoks’ (Oettingen, 2001). Dette må læreren besinde sig
på, og det indebærer en konstant varsomhed og påmindelse om, at dannelse ikke
kan betragtes som et mål, som bestemte
midler kan opfylde. Tværtimod er dannelsesdidaktikken hjulpet af, at man ikke
opstiller dannelsesmål, der risikerer at eleven gøres til objekt for tiltag, der skal føre
noget bestemt med sig. Dannelsens sigte,
elevens myndige og frie forholden sig,
udgør i stedet et formål for undervisningen - et udgangspunkt der ikke lader sig
nedbryde til specifikke mål (Iskov, 2018;
Qvortrup, 2019; Pasgaard, 2017).
Her er tale om et eksempel på ’Negativ
pædagogik’ (Oettingen, 2010; 2019), der
fokuserer på det, der ikke er og ikke lader
sig umiddelbart gøre. Denne pædagogik
understreger, at lærerens opgave først og
fremmest består i besindige overvejelser
over, om undervisningen tilgodeser og
muliggør dannelsesprocesser i elevens
vekselvirkning med verden (som den
kommer til syne i skolen gennem fagene,
institutionelle processer og relationer).

Barnets forhold til sig
selv som menneske i
verden.

Dannelsen foregår i den forstand i, og
er måske endda, praksis. Rømer (2019)
skriver, at dannelse er ”den pædagogi
ske praksis’ grundende grund”. Det, som
ligger til grund for og også udgør lærernes
begrundelser for undervisningen.
At tilrettelægge undervisning der tilgode
ser og sandsynliggør, at dannelsesprocesser kan foregå, indebærer overvejelser
over undervisningens begrundelsesniveau, og hvordan dette forbinder sig til de
betingelser, der er for at undervise, og de
didaktiske beslutninger, der træffes.
Disse udfordringer for didaktikken er forsøgt indarbejdet og imødegået i nedenstående didaktiske model, som lærerne
i Odder Kommune bragte i anvendelse i
deres fælles planlægning af undervisning.
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LÆRERENS PLANLÆGNINGSVALG
Didaktiske beslutningsmomenter:
Indhold, mål, metode, vurdering, dannelsesmiljø, mm.

LÆRERENS HENSIGT OG
UNDERVISNINGENS FORMÅL

LÆRERENS OPMÆRKSOMHED PÅ
VILKÅR OG OMSTÆNDIGHEDER

Didaktiske
begrundelsesmomenter:
Dannelse, uddannelse,
socialisering, mm.

Didaktiske
betingelsesmomenter:
Elev- og lærerforudsætninger,
rammefaktorer, mm.

Didaktisk planlægnings- og analysemodel (Iskov, 2019)ii

Modellen giver i nederste venstre hjørne
formålet, de dannelsesmæssige begrundelser og lærerens hensigt herom en selvstændig plads, som begrundelsesmomenter, der skal afstemmes med de øvrige
didaktiske kategorier (Iskov, 2018). Pointen er, at lærerens intentionalitet er afgørende - og at denne ikke udgør bestemte
dannelsesmål, der forsøges opfyldt med
risiko for tekniske og kausale logikker.
Denne kategori suppleres i modellen af
to øvrige kategorier, således at følgende
tredeling fremtræder:

-	Begrundelsesmomenterne vedrører
lærerens hensigt og formål med undervisningen, som danner afsæt for beslutningerne og afstemmes med betingelserne.
-	Betingelsesmomenterne vedrører de
vilkår og omstændigheder, som læreren
må være opmærksom på at afstemme
sine begrundelser og beslutninger med,
herunder elevens forudsætninger.
-	Beslutningsmomenterne vedrører de
valg, læreren træffer om f.eks. undervisningens indhold, mål og metode.
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Dannelse som begrundelse – med Odder
Kommune som eksempel:
Lærernes anvendelse af modellen indebar,
at de over tid fik blik for begrundelsesmomenterne og fokus på deres bagvedliggende hensigter om elevernes dannelse.
Et fokus og en bevidsthed som ellers ofte
viger for lovmæssige bestemmelser, standardiserede mål og evalueringer (Iskov,
Tange & Duedahl, 2019, in prep.)
Eksempelvis oplevedes det, at lærerne
gik fra alene at tale om, hvad de gjorde i
undervisningen, f.eks. at læse et digt af
Benny Andersen eller Michael Strunge i
dansk, til også at tale om hvorfor, altså
hvilke dannelsesmæssige begrundelser
de havde for at vælge at læse dette digt
med eleverne. Begrundelser kunne være,
at eleverne gennem mødet med litteraturen kunne få øje på sig selv i verden
og i sociale sammenhænge - og dermed
udvikle etisk forholdemåde.
Samtidig gav modellen anledning til, at
lærerne reflekterede over, talte om og
besindede sig på pædagogikkens iboende
dilemmaer og paradokser. Deres didaktiske beslutninger blev bragt i møde med
dannelseshensigter og forholdemåder
sammen med erkendelser om, at man ikke
kan forudskikke, hvordan disse indløses
via bestemte didaktiske valg, at dannelsen
kun vanskeligt lader sig målsætte, og at
den ikke lader sig måle eller evaluere.
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Lærerne udtrykte f.eks.
”Jeg tror, at man kommer til at ødelægge
noget, hvis man begynder at instrumen
talisere (..) for når man gør det, så begyn
der vi at blive dommere over, hvad der er
dannende. Det betyder ikke, at der ikke
er noget, der er bedre end andet at lave,
for det mener jeg helt klart, der er. Der er
noget vi skal vælge ud (…) spørgsmålet er
bare, hvad er det, vi vægter...”
”Hvis man prøver på at fastsætte det for
meget til noget, der skal komme senere,
så tror jeg, at man dræber det...Altså man
kan godt sætte nogle pejlemærker ud”.
Det blev klart, at dannelsen forbinder
sig tæt til den konkrete praksis, det
specifikke pædagogiske møde mellem
lærer-elev samt mødet mellem eleven og
undervisningens indhold. Som ”grundende
grund” for praksis foregår dannelsesprocesser, når læreren involverer sig professionelt og personligt med blik for eleven
som menneske, og når eleven involverer
sig i en vekselvirkning med modtagelighed for indholdet.
Dette indskærper lærerens besindelse på
den negative pædagogik og på, at pædagogisk praksis ikke er kausal - men paradoksal. En besindelse som kan udvikles og
understøttes i professionelle, refleksive
og kollegiale dialoger lærerne imellem.

VIA University College

At skabe rum for kollegial refleksion
gennem dannelsesdidaktiske samtaler
Det er i udviklingen af læreres praksis
en opmærksomhed, at de oftere lader
sig orientere mere mod egne erfaringer
og betydningsfulde kollegaers gode råd
end mod den etablerede forskning, når
de skal søge mening i og lade sig påvirke
i egen praksis (Lund, 2017). Væsentligt
er det således, at der etableres rum, hvor
lærerne i professionelle læringsfælleskaber kan reflektere over egen og andres
praksis, og hvor lærernes egne erfaringer,
forståelser og praksis-pædagogiske sprog
tilskrives betydning.
Dannelsesdidaktiske samtaler er én mulig
måde, hvorpå kommuner og skoler kan
organisere, rammesætte og strukturere
læringsfælleskaber, hvor lærere med
afsæt i en samtaleguide kan betragte og
komme på afstand af egen praksis, og
sammen med betydningsfulde kolleger
opøve refleksiv kompetence ved at indgå
i argumentative dialoger om sammenhænge mellem deres pædagogiske hensigter, didaktiske beslutninger og undervisningens betingelser.
De dannelsesdidaktiske samtaler har til
hensigt, at lærerne udvikler og tilegner sig
et fælles sprog, et didaktisk vokabular og
derved skaber grundlag for sammen at
begrunde og udvikle praksis (Dale, 1998;
Lund, 2017). En praksis som ikke blot
beror på rutine, kropslige erfaringer og
implicitte teorier men på didaktisk ratio-
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nalitet, og som i en tid af kompetence og
læring ligeledes finder sine begrundelser
i skolens og lærernes dannelseshensigter
(Wiberg, 2013; Lauersen, 2018; Iskov &
Tange, 2018).
Dannelsesdidaktiske samtaler – med
Odder Kommune som eksempel:
Skoleledere, pædagogiske ledere, lærere
og pædagoger blev i Odder Kommune
introduceret for de dannelsesdidaktiske samtaler i forbindelse med bl.a. en
pædagogisk dag og workshops afholdt
på de respektive skoler. Formålet var at
introducere de involverede parter til samtalens formål, principper, struktur, indhold
og roller samt at give lærere, pædagoger
og ledere mulighed for at gøre sig praktiske erfaringer med at indgå i sådanne
samtaler.
Siden afvikledes der på skolerne dannelsesdidaktiske samtaler i fag- og årgangsteams. Med henblik på at stilladsere
samtalen blev der i løbende dialog med
Kommunen og skoleledelsen, samt pædagogiske ledere, lærere og pædagoger
udviklet en dannelsesdidaktisk samtaleguide.
Samtaleguiden bestod af 5 overordnede
temaer, som hvert suppleres af nøglespørgsmål og yderligere hjælpespørgsmål
inspireret af dannelsesdidaktikken, som
den udtrykkes i planlægningsmodellen
ovenfor. Temaerne udgjorde en hjælp til
at spørge ind til og sprogliggøre, hvad
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lærerne ville med den pågældende undervisning (intentioner og begrundelser),
hvad de gjorde (didaktiske beslutninger),
hvilke rammefaktorer der fik betydning
(betingelser), og hvordan det gik (elevernes dannelsesprocesser).
Dannelseshensigter

Nedenfor er indsat et udsnit af samtale
guiden for bl.a. at illustrere samtalens
struktur og indhold.

- Vil du prøve at sætte
nogle ord på hvilke
dannelseshensigter
du har med forløbet?

- Kan du uddybe og sammen
holde de begreber du forbinder
med dannelse?
- Er der hensigter som har
med elevernes udvikling som
mennesker at gøre?
- Er der hensigter som har med
elevernes forholdemåder at
gøre?
- Oplever I, at der kunne
være andre mulige
dannelseshensigter med
forløbet?

Sammenhænge
mellem dannelses
hensigter og
didaktiske valg i
undervisningen

- Hvilke sammen
hænge oplever du, at
der er mellem dine
dannelseshensigter
og didaktiske valg?

Indhold
- Hvilke særlige kvaliteter har
indholdet?
- Hvordan understøtter indholdet
dine dannelseshensigter?
- Hvordan kan indholdet siges
at være aktuelt/vedkommende
for eleverne?
- Hvordan udvider indholdet
elevernes horisont/verden?
Arbejdsformer
- Hvorfor har du valgt, at de skal
arbejde på netop den måde,
som du har beskrevet?
- Hvordan understøtter
arbejdsformerne elevernes
dannelse?

VIA University College

Guiden var semistruktureret, hvilket
implicerede en åbenhed for at ændre
rækkefølgen af temaer og spørgsmål og
undervejs lade sig opholde ved dét, som
lærerne diskursivt lod sig optage af og de
begrundelser, de frembragte, herunder
også deres praktisk-pædagogiske sprog
og erfaringer. Samtidig havde guidens indhold og struktur til hensigt at sikre en vis
indholdsmæssig stringens og sammenhæng i samtalen.
I Odder Kommune lod forholdemåderne
sig spore i lærernes samtaler, og erfaringen var, at ledere og lærere oplevede, at
samtalerne skabte grundlag for en ændret
diskursiv praksis. At lærerne i stigende
grad lod sig optage af og satte ord på
undervisningens ’hvorfor’ - og at dette
var nyt og udfordrende for dem. En lærer
udtrykker f.eks. i forbindelse med et erfaringsopsamlingsmøde:
”Vi grinte lidt af os selv. Vi kunne næsten
ikke komme ud af læringsmålene. Vi
skulle ’dreje hjernen rundt’. Det føltes
næsten, som om vi snød. De (eleverne)
skulle ikke bare have viden om og kend
skab til. Vi har nu gjort det (gennemført
forløbet) to gange, og anden gang tvang
vi os selv til at begrunde. Vi spurgte hele
tiden hinanden, men ’hvorfor’? Og vi er
begyndt at vende vores hoveder”.
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Lærerne i Odder Kommune gav udtryk
for, at det var givende med tid til og rum
for kollegial refleksion som led i strukturerede og fagligt udviklende samtaler
om dannelsesorienteret undervisning.
Samtaler der understøttede et åbnende
sprog, satte fokus på lærerens intentioner
og begrundelser med henblik på undervisningens dannelsespotentialer, og som ikke
lod sig forstyrre af daglig drift, enkelte
elever og såkaldt ”brandslukning” i klasseværelset.
Over tid er det hensigten, at samtalerne
forplanter sig, så der også uformelt konstituerer sig en hverdag på skolerne, hvor
lærerne taler mere om undervisningens
hvorfor, stiller systematiske spørgsmål,
bliver hinandens kritiske men velmenende
kollegaer (Baskerville, Goldblatt & Ccje,
2009), og at der generelt opstår en øget
bevidsthed om, hvordan og med hvilke
begrundelser man agerer som udøvende
professionel (Biesta, Priestley & Robinson, 2017). Tillige at samtalerne tilbyder
lærerne rum for langsommelighed og
eftertænksomhed - øer af fordybelse,
refleksion og samhørighed i hav af drift,
rutine og privatisering.
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Den danske skole har gennem de senere år udviklet sig til en
kompetenceskole, der har som formål at udvikle elevernes
kompetencer, så de kan svare på fremtidens udfordringer. I artiklen
argumenteres der for, at vi bør gøre op med denne instrumentelle
forståelse af skolen, og der gives et bud på, hvordan vi kan gentænke
skolen og dens formål, så den igen kan blive en dannelsens skole.

Dannelse som vekselvirkning
I en tid hvor dannelsen (igen) er på alles
læber, er det naturligt, at der opstår en
fornyet kamp om, hvad dannelse er. Alle er
for dannelsen, men hvad mener vi egentlig, når vi siger dannelse? Umiddelbart
virker en indkredsning af begrebet som
en svær opgave, men lektor i pædagogisk
filosofi Thomas Aastrup Rømer gør det
ganske enkelt: ”Dannelse handler om for
bindelsen mellem mennesket og verden”.
(Rømer 2019: 13). Som grund for denne
forståelse af begrebet lægger Rømer

bl.a. den tyske nyhumanist Wilhelm von
Humboldt, hvis grundlæggende idé var,
at menneskets jeg måtte sammenknyttes med verden gennem den mest muligt
omfattende, livligste og frieste vekselvirkning for at give menneskeheden et så
rigt indhold som muligt (Humboldt 1960).
Skulle jeg selv definere dannelsesbegrebet (og det skal jeg), ville det, med inspiration fra bl.a. Rømer og Humboldt, lyde:
Dannelse er en levende vekselvirkning
mellem et frit tilblivende menneske og en
frit tilblivende verden. Det er altså det, jeg
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Dannelsens levende
vekselvirkning mellem
menneske og verden.

taler om, når jeg taler om dannelse i det
følgende.
I artiklen søger jeg at give et svar på, hvordan vi kan tænke om skolen, for at dannelsens levende vekselvirkning mellem
menneske og verden igen kan finde sin
plads i en skole, der i mange år har haft et
stadig større fokus på elevernes kompetenceudvikling, og et stadig mindre fokus
på netop dannelsen.
Dannelsens mulighed?
Den danske folkeskole har gennem de
senere år gennemgået en stor forandring.
Hvor spørgsmålet om skolens og undervisningens indhold tidligere har stået
centralt i forståelsen af, hvad skolens
opgave er, har fokus flyttet sig over mod
en opmærksomhed på de kompetencer,
eleverne kommer ud af skolen med. Vi har,
bl.a. inspireret af internationale strømninger i EU og OECD, der fokuserer på
at gøre ungdommen klar til en på forhånd defineret fremtid, fået en skole, der
i højere grad underlægger sig de idéer,
der præger de mere output-fokuserede
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og behavioristisk inspirerede dele af den
angelsaksiske skoletradition. Det har bl.a.
medført, at forligskredsen bag skole
reformen fra 2014, i samarbejde med en
snæver kreds af forskere, har forsøgt at
indføre en slags statsdidaktik i form af
den læringsmålstyrede undervisning.
Denne har været under kraftig beskydning
fra mange sider, men selvom forligs
kredsen og forskerne bag skolereformen
nu har stillet sig i kø for at vaske hænder
og erklære idéen om den læringsmål
styrede undervisning død, er det stadig
de kompetencebaserede mål for elevernes læringsudbytte, der definerer skolens
opgave.
I stedet for en dannelsesskole har vi
fået en kompetenceskole; eleverne skal
udvikle kompetencer, så de kan svare på
fremtidens udfordringer. Og det er vel at
mærke udfordringer, som vi foregøgler
allerede at kende, de skal kunne svare på.
På grund af foregøglingen om at vi kender
fremtiden og dens udfordringer, er det
også så let at opstille centralt definerede
kompetencemål; vi véd, hvad eleverne får
brug for – om 10, 20 og 30 år. Eleverne
behøver nærmest ikke tænke selv; de skal
bare opfylde målene, så de bliver læringsparate, skoleparate, uddannelsesparate
og arbejdsmarkedsparate. Den vigtigste
kompetence bliver konformitetskompetencen; evnen til at tilpasse sig målene, og
svare præcist dét, der forventes. Til sidst
belønner man den fremragende og totalt
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konforme målopfyldelse med et 12-tal:
Tillykke - du er fremtidsparat!
Det bør være klart, at en sådan skole
ikke muliggør dannelse som en levende
vekselvirkning mellem et frit tilblivende
menneske og en frit tilblivende verden.
En skole, der finder sin begrundelse i
foruddefinerede og fastlåste idéer om
fremtidens udfordringer og dertilhørende
forudbestemte mål for, hvad eleven skal
svare på disse udfordringer, kan aldrig
blive dannelsens skole.
For at gøre op med kompetencemål
styringen og give plads til dannelsen i
skolen, må vi gentænke og revitalisere
skolens formål og lade det tjene som
skolens og dannelsens grund.
Dannelsens grund
For at finde dannelsens grund, må vi gå til
skolens formål. Skolens formål er dannelsens grund. Men når vi taler om skolens
formål, taler vi oftest ikke om det som
en grund. Vi taler derimod om det som
en begrundelse; et ideal, en ledestjerne
eller en tilstand, som vi ønsker at arbejde
henimod - eller med ordbogens ord; som
det vi ”… ønsker at opnå som resultat af
en bestemt aktivitet.” (DDO.dk). Nogle
taler om formålsstyret eller formålsorien
teret undervisning, og også disse tilgange
abonnerer på at forstå formålet som en
form for ideal. Men formålet bliver dermed, fremfor at være dannelsens grund,
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en slags begrundelse for skolens virke;
vi sigter mod noget bestemt, som vi på
forhånd har bestemt som efterstræbelsesværdigt, og alt må virke med dette
bestemmende formål som begrundelse.
Den opmærksomme læser vil se, at der
ikke er langt fra denne forståelse af
skolens formål som bestemmende
begrundelse til idéen om at opstille for
uddefinerede, bindende og bestemmende
mål for, hvad eleverne skal kunne efter
endt undervisning. Lærings- og kompetencemålstyringen hviler da også netop
på denne forståelse af skolens formål,
og ethvert lærings- og kompetencemål
må i sidste ende bidrage til indfrielsen af
formålets bestemmelse. Formålet bliver
dermed selv til et overordnet læringsmål, der blot ikke er konkretiseret eller
operationaliseret tilstrækkeligt endnu (se
også Pasgaard 2017, kap. 4). På den måde
spærrer vores forståelse af skolens formål som begrundelse for, at vi kan finde
skolens formål som dannelsens grund. Vi
får kun øje på formålet som begrundelse;
som ideal og mål, der bestemmer alt vi
gør, fordi fremtiden kræver det. Denne
begrundelsens bestemthed umuliggør
den levende vekselvirkning mellem et frit
tilblivende menneske og en frit tilblivende
verden; vekselvirkningen er allerede
begrundet og styret gennem formålets
bestemmelser af det ideelle fremtidige
menneske og den ideelle fremtidige
verden. Der er således ikke langt mellem
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læringsmålstyring og formålsstyring/formålsorientering. Vi ender i begge tilfælde,
på lidt forskellige måder, i en instrumen
talisering af pædagogik og dannelse.

målet er nu, hvordan menneske og verden
kan sættes fri i dannelsens skole, så den
levende vekselvirkning kan sætte sig i
gang.

Men der findes også en anden, og ældre,
forståelse af formålsbegrebet. Den finder
man bl.a. i den historiske Ordbog over
det Danske Sprog. Her betragtes formålet ikke som noget, der sigtes mod, men
nærmere som et udgangspunkt; formålet
er ”… begyndelsen af det sted, mand skal
gøre noget fra.” (ODS.dk). Formålet bliver i
denne forståelse netop en grund; det sted
hvor man står, før man starter. Fra engelsk
kender vi formålsbegrebet som Purpose.
Det er afledt af de latinske begreber Pro
og Pausa. Førstnævnte betyder direkte
oversat ”før” og sidstnævnte betyder
”pause” eller ”position”. Formålet er altså
en ”før-pause” eller ”før-position” – en
slags suspension - det er den grund,
man står på, før vekselvirkningen sætter
menneske og verden i bevægelse. Skolens
formål er altså ikke dannelsens begrun
delse, det er derimod dens grund. Her - fra
grunden - er alle retninger mulige og intet
på forhånd bestemt.

At sætte mennesket frit
For at sætte mennesket frit må vi, med
Masschelein og Simons (2013), trække
på det antikke græske begreb for skole:
Schole. Skolen må være ”fri tid”; tid, som
er fri for arbejde, forpligtelser og samfundets dominerende logikker og samværsformer. I skolen bliver den voksne til en
lærer, hvorved hun træder ud af samfundets produktionslogik. I stedet tjener hun
sit fag. På samme måde bliver barnet i
skolen til en elev, hvorved det træder ud
af dets sociale baggrund og slipper de
forventninger, der er til dets udvikling og
læringsudbytte. Skolen bliver et suspenderende rum, der sætter samfundets
sociale forventninger og regler på pause.
Skolen bliver på den måde selv en slags
pause, hvorved den bliver selve samfundets formål: Den bliver dets ”før-pause”;
den grund, der går forud for dets funk
tioner og sociale strukturer. Det betyder
også, at den voksne og barnet – læreren
og eleven - er frie i skolen; der er ikke
på forhånd bestemte forventninger til
dem, udover det, at de aflægger sig disse
forventninger. At gå i skole, som lærer og
som elev, er at gå ind i et suspenderende
rum, hvor friheden hersker på dannelsens
grund.

Kun hvis vi begynder at betragte skolens formål som dannelsesprocessens
suspenderende grund, kan dannelsen,
som levende vekselvirkning mellem et frit
tilblivende menneske og en frit tilblivende
verden, igen fylde skolens virke. Spørgs-
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Det er tingenes
spørgsmål, der er
dannelsens årsag.

At sætte verden fri
Også hvad angår det at sætte verden fri,
kan vi trække på Masshelein og Simons
(Ibid.) og deres brug af det latinske begreb
Ludus. Ludus betyder skole, men det
betyder også leg eller spil. I skolen leger
man med tingene, man bringer dem i spil.
Man udfordrer den viden vi har om dem,
og man lader som om, at de er noget
andet, end vi har bestemt dem til at være.
En skov er ikke blot en samling af træer,
sten og mos, der kan bruges til det ene og
det andet, den er også et magisk gemmested for drager og alfer, ligesom regnbuen
ikke kun er vandpartikler, der brydes af
lyset, men også Heimdals bro, et vidnesbyrd om, at der aldrig igen kommer en
syndflod og vejen til en uvurderlig skat.
Skolen som Ludus gør verdens ting magiske; den genfortryller dem og sætter dem
fri af deres status som ”kolde og hårde
fakta” (Oral 2014).
Skolen som Ludus sætter verdens ting
fri ved at løsrive dem af vores idé om
dem som noget, vi kan navngive, optælle,
manipulere og bruge. Verdens ting er ikke
kun ”bestand” i Heideggeriansk forstand,
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de er ikke blot noget vi kan bestille noget
fra. De er også frie ting, der kalder os til at
lytte og tænke: “ … Thinking in this way,
we are called by the thing as the thing.
In the strict sense of the German word
bedingt, we are the be-thinged, the con
ditioned ones.” (Heidegger 1971: 178-179).
At gå i skole er at lade tingene tale, så vi
selv og vores forståelser bliver gjort til det
betingede; dét, der må lade sig tale til.
På den måde er ikke kun menneskets
frihed central i skolen; verdens frihed er
det også. Den viser sig i tingene, som ikke
længere er reduceret til fakta, som ikke
længere er, hvad vi troede, men som taler
til os og viser os nye sider af sig selv, og
som altid holder noget af deres væsen
skjult for os: I dannelsens skole bliver
verdens ting magiske og frie.
Dannelsens årsag
I dannelsesskolen må både menneske og
verden være sat fri i den suspenderende
grund. Kravet om den dobbelte frihed
betyder, at man ikke kan etablere en vekselvirkning gennem foruddefinerede mål
for, hvad eleverne skal lære, eller gennem
begrundende formålsidealer, som man må
sigte mod at indfri. Man kan heller ikke
etablere vekselvirkningen gennem kanonlister, der på forhånd binder tingene til
at være noget bestemt. Disse tilgange
bryder med den suspenderende frihed,
der udgør grunden for den levende vekselvirkning mellem menneske og verden.
Man må i stedet starte i grunden. Det vil
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sige, at man må starte i formålet, som
udgør den suspenderende før-pause, der
går forud for den levende vekselvirkning
mellem det frit tilblivende menneske og
den frit tilblivende verden. Og hvad er
der her i denne ubegrundede grund, hvor
ingen endnu har bestemt hverken verden
eller mennesket som noget bestemt?
Her er spørgsmålet. Det er spørgsmålet,
der giver liv til dannelsens vekselvirkning.
Ja, det er spørgsmålet, der er selve veksel
virkningens årsag.
Hvilket spørgsmål er det da, der sætter
vekselvirkningen i gang? Er det lærerens
pædagogiske spørgsmål, der leder eleven
hen mod de rigtige svar? Nej. Er det
elevens retoriske spørgsmål til stoffets
relevans – hvad skal jeg bruge det til? Nej.
Disse spørgsmål sætter derimod, med
deres uinteresserede arrogance overfor
tingene selv, vekselvirkningen i stå.
Spørgsmålet, der giver liv til vekselvirk
ningen, er derimod det spørgsmål, mennesket ikke stiller, men som det stilles i. Det
er det spørgsmål, der rejser sig og falder
læreren og eleverne ind, når de dvæler
ved tingene som frie ting: ”Hvad er jeg?”,
spørger træet, regnbuen, glasset og skole
gårdens asfalt. Det er spørgsmålene fra
tingene, der føder dannelsens veksel
virkning, som en kontinuerlig spørgen
og svaren, der bringer vekselvirkningen
i forskellige ubestemte retninger, og
som aldrig stopper, fordi der altid er flere
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spørgsmål, der kan stilles, og flere svar,
der kan gives. Tingenes spørgen er vekselvirkningens, og dermed dannelsens,
fødsel og årsag.
Vil man holde skole som dannelsens
skole, må man først og fremmest lytte til
tingene og deres spørgsmål. Det betyder,
at læreren må suspendere sine intentioner og sine forudindtagede svar på
tingenes spørgsmål. Nogen vil sige, at
pædagogik er at ville noget med nogen,
eller at viljen er didaktikkens nerve, men
i dannelsens skole må viljen vendes på
vrangen: Læreren må gøre sit bedste for
at ville ingenting for derved at give plads
til altings, alle tings, villen. Undervisning
– og pædagogik – handler her ikke om at
ville noget bestemt med nogen, men om
at lade noget, tingene, ville nogen noget
ubestemt; noget, der ægger til undren.
Man må stille sig åbent og lade tingene
tale frit, så de kan rejse deres spørgsmål
- for det er tingenes spørgsmål, der er
dannelsens årsag.
Dannelsens midler
Men betyder det, at man må undervise
uden mål? Ja og nej. For ja, udgangspunktet for undervisningen er formålets
suspenderende grund, og her hersker
målløsheden. Man må starte med at stille
sig målløst lyttende til tingenes spørgen,
og denne målløse lytten forudsætter, at
man ikke binder tingene eller mennesket
til forudbestemmende formål og mål.
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Men når man har fundet et spørgsmål
man vil fordybe sig i (og først her sætter
viljen sig igennem), må man sætte sig mål,
der ansporer og leder vekselvirkningen,
så den kan blive levende og målrettet.
Og hvad vil det sige, at vekselvirkningen
er målrettet? Det vil sige, at den kalder
på både menneskets og tingens fulde
opmærksomhed, at den, med Dewey’s
ord, insisterer på deres mentale integritet (Dewey 2005): Eleven må være fuldt
optaget af den ting, hvis spørgsmål han
søger at svare på, og tingen må være fuldt
tilstede som fri ting; ikke som en form for
bestand, der tjener et formål uden for sig
selv. Dette gensidige nærvær næres af en
dvælen, som nogle gange kan virke langsommelig og modstandsfyldt; det er ikke
let at fastholde den åbne interesse, når
tingene er svære. Lærerens opgave er ikke
desto mindre at sikre, at tingen forbliver
fri og at vise eleven til rette i den fortsatte
fordybelse i tingens spørgsmål. Hun må
sikre at elevens blik ikke vendes bort fra
tingen, som det er tilfældet i den synlige
læring, hvor de kontinuerlige feedback-,
feed-up- og feedforward-processer ikke
interesserer sig for elevens vekselvirkning
med tingen, men for læringsmålet og dets
opfyldelse. Idéen om synlig læring er et af
de stærkeste eksempler på tilgange, der
øver vold mod fordybelsen og målrettetheden.
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I dannelsens skole er målene ikke pålagt
udefra; her vokser målene for processen derimod ud af vekselvirkningen
selv: Vil man svare på træets ”Hvad er
jeg?”-spørgsmål, må man finde mål, der,
foreløbigt, kan lede frem mod mulige svar.
Hver gang et mål er nået, rejser der sig
nye spørgsmål, som igen kalder på mål,
der kan lede til svar. I dannelsens skole
er målene ikke at forstå som processens
slutning, det man sigter mod at opnå, ligesom de heller ikke kan være dens begyndelse, det der én gang sætter retningen
for processen. De er i stedet indlejret
i aktiviteterne, filtret ind i dannelsens
levende og fortsatte vekselvirkning
mellem tingen og eleven.
På den måde er målene at betragte som
midler for vekselvirkningens fortsatte
liv; de dikterer ikke dens retning eller
udkomme, men holder den i gang som
målrettet aktivitet. Målene er dannelsens
midler.
Tre bud om mål i dannelsens skole
I artiklen har jeg argumenteret for, at vi,
hvis vi vil en dannelsens skole, må gentænke skolen og lade dannelsens levende
vekselvirkning vokse ud af dens suspenderende grund. Jeg har givet et bud på
en sådan gentænkning og vil her til slut
opsummere med tre praksisrettede bud
om skolens mål. Det er min påstand, at en
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lærer må forsøge at efterleve disse bud,
hvis hun vil være lærer i dannelsens skole.
1. Betragt altid formålet som grund
Som lærer må man udvælge et stof for
herefter at suspendere sin egen og
elevernes forudindtagede mening med
og om stoffet og sine egne og elevernes
forventninger til, hvad der skal læres. Man
må sætte tingen og eleven fri for at give
mulighed for den levende vekselvirkning
mellem et frit tilblivende menneske og en
frit tilblivende verden.
2. Betragt altid spørgsmålet som årsag
Som lærer må man stille sig målløs med
eleverne for at give plads til tingenes
spørgsmål. Man må komme tingene nær,
ikke ved at tvinge dem hen til sine forforståelser, men ved at gøre sig selv til den
betingede; den lyttende; dén, der tales til.
Det er i suspensionen af den almindelige
mening, at tingenes spørgsmål rejser sig,
for at virke som vekselvirkningens årsag.
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3. Betragt altid målet som middel
Som lærer må man, når spørgsmålene
har rejst sig, sætte sig mål med eleverne.
Hvordan kan vi arbejde med tingene, for at
komme nærmere et svar på deres spørgsmål? Målene må vokse ud af vekselvirkningen og holde den i gang. Det betyder,
at de ikke må være fastlåste og rigide
- hvad de bliver, hvis de sættes uden for
situationen - men at de må være fleksible
og betragtes som midler, der gør den
fortsatte vekselvirkning mulig.
Forsøger man at efterleve disse tre bud,
vil man stå midt i dannelsens skole. Her
findes det suspenderende rum, der sætter
det tilblivende menneske og den til
blivende verden fri til at indgå i levende
vekselvirkning. Når klokken ringer ud,
strømmer ting og elever ud i samfundets
dialoger mellem unge og gamle generationer. Her virker de i spænding med
samfundets allerede etablerede krav og
forventninger, og de får det til at værke i
samfundets fakta; altid på jagt efter nye
og gamle spørgsmål at stille og stilles i.
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Cæcilie Ketil Hejl, cand.mag i filosofi med tilvalg i biologi og facilitator i filosofi med børn ved
Filosofi i Skolen

Den samfundsmæssige debat handler i stadig større grad om temaer
og spørgsmål, der bunder i naturvidenskabelige opdagelser og
teknologisk fremgang. Disse spørgsmål og temaer er ofte komplekse,
og det kan kræve et stort overblik og en grundlæggende forståelse
for feltet at forholde sig til dem. Det er interessant at kigge i dannelsesteorien for at finde frem til nogle konkrete bud på, hvordan vi kan
styrke elevernes evner til dette gennem didaktiske valg. Temaet for
denne artikel er således naturvidenskabelig og teknologisk dannelse.

Det dannelsesteoretiske udgangspunkt
Dannelsesbegrebet er bredt og svært
at definere. Der er mange bud på, hvad
begrebet dækker (og ikke dækker) over,
men for at denne artikel kan behandle
spørgsmålet, om hvad naturvidenskabelig
dannelse er, må et udgangspunkt defineres. En af teserne for denne artikel er, at
for at det overhovedet er interessant at
arbejde med dannelse i en grundskolekontekst, må dannelse defineres som noget

man kan understøtte gennem didaktiske
valg.
Denne artikel tager udgangspunkt i Klafkis kategoriale dannelse. Dannelse er en
proces, som aldrig bliver færdig, men som
konstant foregår når et menneske tager
del i verden og udvikler sig. I en skolekontekst foregår dannelse mellem eleven
og det stof eller den metode, som eleven
tilegner sig.
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Dannelse er også en social proces. Det er
noget, der foregår sammen med andre,
f.eks. i skolen. I mødet med den anden
og det andet udvikler individet sig. Ifølge
Dewey er det afhængigt af andre mennesker, som kan indføre det i sproget, det
sociale og alle de kategorier som dette
indeholder (Dewey 2011).

er for nogle undervisningssituationer, vi
skal skabe i skolerne, for at vi er med til at
styrke elevernes dannelse.
Argumentet i denne artikel er således, at
dannelsen af eleverne i skolen styrkes,
når der træffes nogle didaktiske valg, som
åbner op for undervisningssituationer
hvor eleverne:

I denne artikel anses dannelse således
for at være en social proces, som foregår
mellem individet og verden, og som skal
medieres af en eller flere personer, der er
mere erfarne, så individets forhold til verden udvikler sig og det forstår og mestrer
flere af de kategorier, som vi inddeler
verden i.

1)	oplever frihed til selv at vælge og frihed
til at danne sig en mening (autonomi,
frihed, myndighed, selvvirksomhed,
emancipation, selvbestemmelse),
2) selv er aktive (selvvirksomhed),
3)	lærer noget om, hvad det vil sige
at være menneske i denne verden
(menneskehed, menneskelighed,
humanitet, verden),
4)	bliver klogere på forholdet mellem subjektivitet og objektivitet (objektivitet,
humanitet, verden), og
5)	får mulighed for at hæve indholdet
fra det konkrete til det almene og
abstrakte (almenhed, fornuft).

Uddannelse til dannelse
Klafki beskriver en række dannelsesbegreber, som er interessante at fremhæve,
fordi de kan fungere som udgangspunkt
for en undersøgelse af, hvilke didaktiske
valg og overvejelser der kan understøtte
dannelsen i undervisningen. Dannelses
begreberne er følgende:
Autonomi, frihed, selvbestemmelse,
emancipation, myndighed, fornuft, selv
virksomhed, humanitet, menneskehed,
menneskelighed, verden, objektivitet og
almenhed (Wiberg 2016).
Ovenstående række af dannelsesbegreber
er enormt omfattende og kan rumme et
hav af betydninger, men de kan alligevel
godt bruges som rettesnor for, hvad det

Disse fem kriterier er et sammenkog af
dannelsesbegreberne ovenfor, og listen
er ikke udtømmende, men blot et bud på,
hvad det er, vi skal sigte efter, når vi vil
styrke dannelsen i undervisningen.
Filosofi med Børn opererer med
dannelsesbegreberne
Filosofisk dialog med eleverne er et bud
på en undervisningsmetode, som skaber
situationer, hvor eleverne kan opleve alle
fem kriterier, som er beskrevet ovenfor
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(Daniel & Auriac 2011). Forskningsprojektet Filosofi i Skolen og andre spændende
tiltag rundt i landet arbejder med en særlig form for dialog, som bliver beskrevet
her:
Helt konkret sætter eleverne og læreren
sig i en rundkreds, så alle kan se hinanden
og læreren faciliterer dialogen. Først præsenteres eleverne for en stimulus, som
ender ud i et filosofisk spørgsmål som
f.eks., ”Er organismen den samme efter,
at alle generne er skiftet ud?”, ”Stopper
tiden, hvis alle ure i verden bliver stoppet?”, ”Er det muligt for et menneske at
elske en maskine?” eller ”Hvilken genstand er mest naturlig?”. Herefter får
eleverne taletid to og to, hvorefter spørgsmålet undersøges i plenum.
I en femte klasse undersøgte eleverne en
dag det sidste spørgsmål, og her kommer
nogle af deres overvejelser. Efter at have
rangeret en plante, et spillekort, en træske, en mobiltelefon og en bog i mange
forskellige rækkefølger og argumenteret for og imod, blev de spurgt om, hvad
naturlighed er:
Elev 9: ”Ja naturligt kan jo være to ting.
Det ene, der er naturligt, er for eksempel
at have en mobil. Og så græsset det er
naturligt, fordi det er ligesom noget der
er ude i naturen. Så jeg synes at naturligt
det kan være to ting.”

Elev 10: ”Altså jeg synes også naturligt
det er, ligesom elev 2 også sagde, det er
sådan noget, der er i hverdagen. Men det
kan også være noget naturligt for eksem
pel, at jorden går under på et tidspunkt,
for det er jo ikke unaturligt.”
Elev 13: ”Jeg synes, at når man siger, at
noget er naturligt, så er det sådan noget,
der ikke er blevet pillet ved eller lavet om
på som for eksempel i telefonen, der er
jo en hel masse ting som for eksempel
metallet, der er blevet blandet sammen
for at kunne lave den der telefon, men
med en plante så er det bare sådan,
den er skabt. Den er ikke ligesom blevet
ændret på.”
Herefter kom dialogen til at handle om
hvad natur er:
Elev 13: ”Jeg synes det er rigtig nok, at vi
er natur, men det vi laver er ikke natur. Så
mange af de ting vi gør, som for eksempel
at vi laver Iphones og sådan noget, det
skader naturen, det er ikke naturligt eller
natur.”
Facilitator: ”Så hvis det vi laver ikke er
natur, er vi så natur?”
Elev 13: ”Det er et svært spørgsmål.”
Elev 2: ”Uanset om vi laver unaturlige
ting, eller ting der ikke er naturen, så vil
vi altid stadig selv være det.”
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Dannelsesbegrebet
er bredt og svært at
definere.

Facilitator: ”I snakkede om noget her
nede, har du lyst til at fortælle om det
i snakkede om, om hvad natur er?”
Elev 17: ”Altså det kan være noget man
ønsker ikke er der, altså ligesom ukrudt
imellem ens fliser, det skal man jo gå og
brænde af eller fjerne. Det er jo noget
man ikke ønsker. Og så er der jo også
noget, man ønsker er der, ja. Altså det kan
både være noget, man ikke ønsker, og det
kan også være noget, som man ønsker.”
Elev 18: ”Altså jeg synes bare, at alting
det har jo på en måde været natur
engang. Som for eksempel huse de er jo
blevet bygget af ler, som også engang har
været en del af naturen og sådan noget.”
Disse udpluk af den 30 minutter lange
dialog viser, at eleverne i femte klasse
har mange spændende tanker om natur,
naturlighed og mennesket og hvordan
begreberne hænger sammen med hin
anden. Gennem dialogen forholder de sig
til hinandens bidrag, bygger oven på og
modargumenterer. Hvad man ikke kan se
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af uddragene her er, at nogle elever skifter
mening undervejs, da de bliver overbevist
af et bedre argument. Alt dette knytter
an til dannelsesbegreberne ovenfor,
men også lærerens rolle i dialogerne er
afgørende, for at eleverne for alvor kan
indgå frit i undersøgelserne.
Lærerens rolle
Gennem undersøgelsen tilkendegiver
læreren ikke sin holdning til spørgsmålet,
da det er meningen, at eleverne skal tage
ejerskab over dialogen og ikke lade sig
styre af, hvad de tror læreren tænker.
Dette er med til at styrke dannelses
begreberne autonomi, selvbestemmelse,
myndighed og frihed, da eleverne selv
kommer med argumenter for og imod og
styrer dialogens retning. Lærerens eneste
opgave er at stille uddybende og opklarende spørgsmål som f.eks. ”Hvorfor?”,
”Kan du sige noget mere om det?” eller
”Du mente noget andet før, hvad tænker
du om det X siger?” samt introducere nye
spørgsmål, hvis eleverne ikke selv bringer
nogen på banen (for mere om metoden se
f.eks. Worley 2019).
Der bliver således skabt et socialt fælles
skab, hvor eleverne lærer at lytte til
hinandens argumenter og måske selv
skifter mening angående et spørgsmål i
dialog med deres klassekammerater. En
af grundstenene i metoden er, at eleverne
skal respektere hinandens forskellige
holdninger og bidrag, men gerne må være
uenige. På denne måde bliver dialogfor-
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men også demokratisk (Echeverria &
Hannam 2017).
Spørgsmålet er så, hvilken plads denne
form for dialog har i naturfagene, og hvorfor det overhovedet er relevant at arbejde
med filosofiske spørgsmål her.
Dannelse i naturfagene
Naturfagene har en ekstra udfordring i
forbindelse med et fokus på dannelse,
fordi de traditionelt set ikke handler om,
hvad det vil sige at være menneske i verden. De humanistiske fag behandler alene
ved deres fagområder flere af dannelsesbegreberne, hvorimod naturfagene traditionelt set har profileret sig som nærmere
en objektiv skildring af verden uden for
menneskets subjektivitet.
Når der alligevel findes et begreb om
naturvidenskabelig dannelse, er det fordi,
der i denne traditionelle opfattelse af
naturfagene mangler et fokus på forholdet mellem videnskaben og individerne
eller samfundet.
Formålet med dialogisk undervisning
i naturfagene
Eleverne i grundskolen lagrer ofte den
naturfaglige viden parallelt med deres
opfattelse og forståelse af verden. Det
betyder, at når de skal forklare fænomener udenfor klasseværelset, tyr de ofte til
ikke-videnskabelige hverdagsforklaringer,
selvom de godt kender den videnskabe
lige forklaring (Sjøberg 2012; Dewey 2011:
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121; Paludan 2000). Det er ofte svært for
eleverne at få internaliseret den naturfaglige viden, og en del elever, som ellers
interesserer sig for naturvidenskab og
teknologi, forestiller sig ikke, at de kommer til at vælge en naturvidenskabe
lig karrierevej senere hen (Schreiner &
Sjøberg 2007). Der er således risiko for, at
der opstår en kløft mellem den naturfaglige viden og elevernes verdensforståelse,
som kan have konsekvenser for deres
videre liv og mulighed for at deltage i
samfundsdebatten.
Naturvidenskabelig dannelse må også
handle om at bygge bro over denne kløft,
da det er afgørende for, at eleverne i
fremtiden vil kunne forstå og debattere de
samfundsmæssige naturvidenskabelige
og teknologiske problemer og dilemmaer.
Det er nødvendigt, at de får internaliseret
den naturfaglige viden, hvis de senere hen
skal kunne finde den frem og benytte den
frit og myndigt til at tage del i samfundet.
I en klafkisk terminologi skal de virkelig
gribe naturvidenskaben og ikke blot lære
den udenad uden at være i stand til at
sætte den erhvervede viden ind i nye sammenhænge.
Et bud på en undervisningsmetode, som
i andre lande har vist sig at have potentiale til at styrke elevernes evne til at lave
koblinger til verden uden for klasseværelset, er netop filosofisk dialog (Scholl 2016;
Dunlop et al. 2015; Sprod 2011).
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Spændende temaer i læseplanerne
Et hurtigt blik på de naturfaglige læseplaner viser, at der er mange emner og
kompetenceområder, som kan danne
udgangspunkt for filosofiske dialoger.
I læseplanen for natur og teknologi i 5.-6.
klasse (UVM 2018) anvendes f.eks. begreber som naturgrundlaget og sundhed,
der kan bruges som udgangspunkt for
dialoger om, hvad natur er og ikke er, hvad
menneskets plads i naturen er, eller hvad
relationen mellem sundhed og det gode
liv er. Allerede i første klasse kan eleverne
indgå i en filosofisk dialog f.eks. om, hvornår noget er levende, eller hvordan en blå
chokoladeis smager.
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Ved at lade eleverne undersøge disse
temaer og spørgsmål i fællesskab får de
skabt koblinger til deres egen forståelse
af verden, og de får undersøgt nogle af
naturfagenes grundbegreber, hvilket
sikrer, at der er et fælles udgangspunkt
at arbejde ud fra. De lærer også at undersøge andre perspektiver end deres eget,
og måske bliver de endda overbevist af
et bedre argument og skifter mening.
Filosofi med børn er altså et bud på en
undervisningsform, som sagtens kan
integreres i naturfagene og bidrage til den
naturfaglige dannelse af eleverne på en
måde, så de i langt de fleste tilfælde vil
komme omkring alle Klafkis dannelses
begreber blot ved at deltage i dialogen.

Autonomi,
selvbestemmelse,
myndighed og frihed.
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Søren Sindberg Jensen, ph.d., postdoc ved Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk
Universitet

Forholdet mellem skole og religion er til stadighed et varmt emne, og
offentlighedens interesse er ikke blevet mindre af det forhold, at stadig
flere elever har etnisk og (ikke-) religiøs minoritetsbaggrund. Det rejser
spørgsmålet om, hvordan skolens religionsfag skal udvikle sig, og ikke
mindst hvordan dannelse skal forstås i faget. I denne artikel vil jeg give
et bud på dannelsesopgaven for folkeskolens religionsfag og diskutere
om dialogisk undervisning kan være med til at understøtte arbejdet
med dannelse i faget. Mit bud på religionsfagets dannelsesopgave
formulerer jeg med afsæt i Wolfgang Klafkis dannelsesbegreb,
Wanda Alberts religionsdidaktiske overvejelser og den interkulturelle
pædagogik. Empirisk bygger artiklen på mit feltarbejde i folkeskolen
i regi af Filosofi i Skolen-projektet ved Syddansk Universitet.

Religionsfaget historisk set
Oprindeligt var folkeskolens religionsfag
et fag med en klart defineret rolle. Det var
et fag der skulle forkynde lutheransk-kristendom og bidrage til elevernes religiøse
opdragelse og dannelse. Med skolereformen fra 1975 ophørte religionsfaget med

at være forkyndende, men det centrale
kundskabsområde forblev den evangelisk-lutherske kristendom. Siden er det
blevet betonet at undervisningen, dog
kun på de ældste klassetrin, ligeledes skal
omfatte andre religioner og livsanskuelser.
Ændringerne i faget afspejler samfunds-
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udviklingen, hvor religion i dag fremstår
som et langt mere mangesidet fænomen
og hvor ikke-kristne eller ikke-religiøse
livsanskuelser er mere fremtrædende
end tidligere. På den måde har faget også
udviklet sig i en retning, der bedre imødekommer den ændrede elevsammensætning, hvor stadig flere elever ankommer
til skolen uden lutheransk-kristendom i
skoletasken.
Religionsfaget nu og i fremtiden
Set i lyset af samfundsudviklingen er det
stadig et åbent spørgsmål, hvor faget skal
bevæge sig hen. Den fremtrædende tyske
forsker i religionsdidaktik Wanda Alberts
peger inden for en bredere europæisk
kontekst på, at religionsfaget bør tage
den religiøse pluralisme som sit udgangspunkt, hvilket blandt andet betyder, at
religionsundervisningen bør være for alle
uden undtagelse samtidig med, at faget
bør være non-konfessionelt. Den danske
folkeskoles religionsfag lever kun delvist
op til disse idealer, da elever stadig kan
fritages for faget, og fordi lutheransk
kristendom stadig kan siges at have en
kvantitativ og kvalitativ forrang på trods
af fagets non-konfessionelle karakter. Den
kvalitative forrang ser man blandt andet
i den rolle og position bibelske fortællinger har i faget på bekostning af andre
religionsfaglige kategorier og begreber.
Set i det lys er religionsfaget et særligt
fag i folkeskolen, og der ligger en særlig
udfordring i forhold til at formulere, hvad
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En fremtidig
religionsdidaktik bør
formuleres med afsæt
i Wolfgang Klafkis teori
om dannelse.

religionsfagets dannelsesopgave skal
være. Ét er sikkert: udgangspunktet for en
formulering af religionsfagets dannelsesopgave må være, at faget – i overensstemmelse med fagets mål – ikke skal bidrage
til at forme elevernes religiøsitet, og at
religion skal præsenteres som et dynamisk og mangesidet fænomen, der kalder
på en åben og undersøgende tilgang.
Et muligt grundlag for religionsfagets
dannelsesopgave
Alberts peger på, at en fremtidig religionsdidaktik bør formuleres med afsæt i
Wolfgang Klafkis teori om dannelse og
den interkulturelle pædagogik. Som det
vil være mange bekendt, skriver Klafki sig
op imod dannelse forstået som et sæt af
normer og regler for god smag og adfærd.
I stedet er dannelse for Klafki en tosidet
størrelse, der skal sætte eleverne i stand
til at begå sig i og bidrage til forandringen
af samfundet. Skolen skal således, på den
ene side, myndigøre eleverne og give dem
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blik for, at samfundet vedblivende kan og
bør forandres i en mere demokratisk retning. På den anden side skal skolen give
eleverne redskaber til at forstå og løse
samtidens og fremtidens tidstypiske
nøgleproblemer. I en religionsfaglig sammenhæng drejer det sig om at forstå og
være med til at give bud på svar på de
spørgsmål og udfordringer, der knytter
sig til et samfund præget af religiøs
mangfoldighed.
Men hvad med den interkulturelle pædagogik? Inden for den interkulturelle pædagogik arbejdes der på den ene side med
at forstå og analysere kultur og kulturel
mangfoldig og på den anden side med
at udvikle et kritisk blik på de samfundsmæssige strukturer, der sætter rammerne
for, hvordan vi forstår kultur og religion,
og som gør, at kultur- og religionsmøde
problematikker opstår og forstærkes.
I forlængelse af Klafki og Alberts kan man
sige, at religionsfaget får til dannelsesopgave at introducere eleverne til religion
og kultur som flertydige størrelser, der
konstrueres og gives mening af mennesker under en række potentielt ulighedsskabende magtforhold samtidig med, at
faget skal give redskaber til at analysere
spørgsmål og problemstillinger, der har
religion som omdrejningspunkt og give
plads til at formulere og afprøve løsningsforslag til disse problemstillinger.
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Dialogisk undervisning som
udgangspunkt for at løfte religionsfagets
dannelsesopgave?
Som Klafki peger på, indebærer bearbejd
ningen af nøgleproblemer i undervisningen, at eleverne opøver færdigheder i
form af kritik og selvkritik, argumentation
samt empati forstået som en færdighed
i at forstå en problemstilling fra modpartens synspunkt. Netop disse evner vægtes
særligt højt inden for filosofisk dialog og i
bredere forstand dialogisk undervisning.
Her bliver det et centralt element i
undervisningen, at eleverne i dialog med
hinanden bidrager med refleksioner og
fremførelse af synspunkter.
I en religionsfaglig sammenhæng bruges
filosofisk dialog undertiden i interkulturelt
pædagogisk øjemed til at sikre, at elever
med forskellige etniske og religiøse
minoritetsbaggrunde får en stemme i
undervisningen ved at invitere dem til
at bidrage med viden og erfaringer fra
deres baggrunde. En sådan didaktisk
fremgangsmåde kan i udgangspunktet siges at understøtte realiseringen af
religionsfagets dannelsesopgave, som jeg
har skitseret den ovenfor. Dels kan det at
invitere minoritetselever til aktivt at tage
del i undervisningen bidrage til en øget
selvbevidsthed og empowerment af
eleverne; dels kan minoritetselevernes
bidrag være med til at give en bedre og
mere nuanceret forståelse for nogle af de
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religiøse og kulturelle problemstillinger,
som præger elevernes hverdag og det
samfund, de er en del af.
Forskningsbaseret viden om dialogisk
undervisning i religionsfaget i den danske
folkeskole er endnu sparsom, men viden
fra pilotundersøgelser, vi har gennemført
i Filosofi i Skolen-projektet, peger på, at
filosofisk dialog og dialogisk undervisning
bredt set kan være et godt udgangspunkt
for at arbejde hen i mod at realisere religionsfagets dannelsesopgave. Omvendt
er det vigtigt, at holde sig for øje, at der
kan der være faldgruber forbundet med
at bedrive dialogisk undervisning på interkulturel pædagogisk grund.
I det følgende vil jeg med afsæt i eksempler fra mit feltarbejde i regi af Filosofi i
Skolen-projektet illustrere, hvorfor dialogisk undervisning kan være et godt sted
at starte, hvis man vil arbejde med dannelse i religionsfaget, og hvad man i den
forbindelse skal være opmærksom på.
Muligheder og faldgruber ved dialogisk
undervisning
Flere lærere, der enten har overværet
undervisning med filosofisk dialog eller
selv har faciliteret filosofisk dialog i
undervisningen giver i mit materiale
udtryk for, at de oplever eleverne i et nyt
lys. Som en lærer udtrykker det: ”Jeg er
meget imponeret over, hvad det er,
eleverne kan byde ind med, jeg oplever
en helt ny side af mange af mine elever,
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Dialogisk undervisning
i religionsfaget.

fantastisk”. Samtidig kan den filosofiske
dialog også være en øjenåbner for lærerne
ift. at blive opmærksomme på egen praksis. En lærer siger ligefrem: ”Hmmm hvad
har jeg lært... at jeg i mine 22 år som
lærer er blevet vant til en opsummerende
og mere styrende adfærd”.
Disse og lignende overvejelser hos
lærerne antyder, at introduktionen af
dialogisk undervisning i skolen herunder i
religionsfaget kan være med til rykke ved
magtbalancen mellem lærer og elev og
give eleverne mulighed for at træde stærkere og mere selvstændigt frem i undervisningen.
Omvendt er det væsentligt at være
opmærksom på, at en dialogisk undervisningspraksis, hvor elevernes bidrag gives
høj prioritet, i sig selv ikke er garant for, at
religionsfagets dannelsesopgave løftes.
I det næste eksempel er vi på besøg i en
3. klasse, hvor en større gruppe elever har
religiøs minoritetsbaggrund. Temaet er
ritualer og vi kommer ind et sted i timen,
hvor læreren drejer klassedialogen over
på Ramadan (eleverne optræder under
pseudonym):
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Lærer: Kan I høre, der er en tryghed
i ritualer? Nu er der Ramadan. Der er
nogen, der faster og nogen, der har mad
med?
Elev1: Lidt (mad)
Elev2: Jeg er med. Jeg faster også nu.
Lærer: Hvorfor faster I?
Elev3: [elev forklarer at det er fordi de
fattige ikke har noget, og derfor lever
man lige som dem]
Lærer: Ahmad, faster du?
Ahmad: Ja, jeg må spise kl. 10, Yasmin
kl. … [Ahmad fortæller om forskellige
tidspunkter på aftenen, hvor han og
andre elever må spise]
Lærer: Er I muslimer? [spørgsmålet er
rettet til Ahmad og de andre elever han
nævner]
Ahmad: Ja.
Lærer: Ja, men I har forskellige tro. Hvad
hvis I spiser en pølse i køleskabet er I så

I dialogen ser vi en lærer med en prisværdig intention om at få mange elever med
og lade elevernes bidrag være indholdet
i undervisningen. Det giver mulighed for,
at klassen som helhed lærer om Ramadan igennem elevbidragene. Samtidig er
læreren nysgerrig på elevernes opfattelse
af Ramadan. Læren spørger for eksempel

dårlige muslimer?
Elev5: Nej.
Lærer: [Læren henvender sig til Maria,
som har hånden oppe]. Faster I?
Maria: Ja, vi faster. Ingen slik, mig og
min mor.
Lærer: Wow, den er der mange
danskere, der kan være med på
Elev6: Det er første gang jeg faster
Elev7: Min bedstemor faster, men min
mor faster ikke. Min mor er gravid
Lærer: Hasan, faster du? [har vist ikke
hånden oppe]
Hasan: Ja, jeg må gerne drikke vand
Elev9; Mine forældre faster ikke, for de
tager piller
Lærer: Så der er undtagelser, hvis
de er gravide [læreren oplister flere
undtagelser og går over til at tale om
overgangsritualer]

ind til, om man er ’en dårlig muslim’, hvis
man bryder fasten. Samtidig er læreren
opmærksom på, ud fra elevbidragene, at
få nuancer frem ved fasten, for eksempel
at der er undtagelser for bestemte grupper ift. at faste under Ramadan. Endelig
giver dialogen anledning til, at en del af
eleverne kan påpege forskelle blandt dem,
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der praktiserer faste, og hvornår man må
bryde fasten. Disse elementer kan bidrage
til at give en bred, nærværende og nuanceret forståelse af Ramadanen og den
mangfoldighed, muslimsk religiøs praksis
rummer.

som jeg kalder Ahmad, påpeger at forskellige elever må bryde fasten på forskellige
tidspunkter om aftenen. I stedet for at
forfølge disse forskelle stiller læreren det
grammatisk og indholdsmæssigt lukkede
spørgsmål: ’Er I muslimer?’.

I et kritisk interkulturelt pædagogisk
perspektiv rummer eksemplet imidlertid
også momenter, der falder uheldigt ud.
Det handler især om lærerens spørgsmål og deltagelse i dialogen. Dialogens
struktur vidner om en samtale, der stadig
er bundet op på en vekselvirkning mellem lærer-bidrag i form af spørgsmål og
elevbidrag i form af svar. Gennemgående
er læreren optaget af spørgsmålet om
faste og spørgsmålet om, hvorvidt man
må spise eller ej, som bidrager til at lukke
og koncentrere samtalen om dette fokus.
Ved at anlægge en mere åben og undersøgende tilgang kunne man for eksempel
spørge eleverne, om de kender til Ramadan. Med afsæt heri kunne man spørge
til, hvad Ramadan går ud på, og hvad
det betyder. Hermed ville eleverne blive
inviteret til at bidrage med deres ideer om
Ramadan, men uden at blive tildelt rollen
som ’den praktiserende muslim’. I eksemplet er det interessant, at flere af eleverne
bidrager med nuancer til hvad Ramadan
er og betyder. Fx giver elev 3 en forklaring
på, at man faster, fordi det handler om
fattigdomsefterfølgelse, hvilket rækker
udover lærerens fokusering på spise/
ikke spise, men uden at læreren forfølger
fattigdomstemaet yderligere. Og eleven,

Risikoen for religifikation
Et af problemerne med manglen på åbne
spørgsmål, er, at der kan skabes for tætte
forbindelser mellem individuelle elever
og statiske identitetskategorier fx ’den
fastende muslim’, ’den gode muslim’ eller
lignende. En sådan forbindelse mellem
elev og en religiøs identitetskategori
kalder man undertiden for religifikation.
Problemet med religifikation kan være, at
elevens religiøse identitet får forrang frem
for andre identiteter (ift. køn, boligkvarter,
familie, etnicitet, nationalitet, region
eller andet). Det vil sige, at eleven med
tiden i stadig større grad forstår sig selv
og omverdenen i lyset af sin religiøse
identitet. En undervisning der bidrager
til religifikation kan med andre ord være
med til at skabe religiøse skillelinjer blandt
eleverne og fastholde eleverne langs disse
skillelinjer. Det er her interessant, at læreren i eksemplet kan siges at være med til
at installere sådanne identitetskategorier i klasserummet ved at italesætte en
forskel mellem ’danskere’ og ’muslimer’ i
kommentaren til eleven Maria.
Eksemplet kan hermed siges at rumme
elementer, der vanskeliggør realiseringen
af den dannelsesopgave for religions
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faget, som jeg skitserede overfor, da den
lukkede spørgehorisont og de for ufleksible religiøse identitetskategorier, som
eleverne tilbydes, kan være med til
at modarbejde elevernes selvstændigog myndiggørelse. Samtidig forbliver
muligheden for at udvikle redskaber til
at takle de udfordringer, der knytter sig
til den religiøs pluralisme, uforløst.
Det er vigtigt at understrege, at eksemplet med klasserumsdialogen er et
uddrag, der ikke nødvendigvis siger noget
generelt om den pågældende lærers
undervisning eller folkeskolens religions
undervisning generelt. Men det er et
eksempel på, hvor udfordrende det er at
udvikle dialogisk undervisning med vægt
på elevinddragelse. Og at dialogisk undervisning ikke i sig selv bidrager til at løfte
religionsfagets dannelsesopgave trods
alle gode intentioner om at udforske og
forstå religion og religiøs pluralisme.
Afrunding og anbefalinger
Hvis religionsfagets dannelsesopgave
skal løftes, synes dialogisk undervisning
at være et godt sted at starte, da man
herudfra kan arbejde sig hen imod et
klasserumsfælleskab, hvor magtbalancen
mellem lærer og elev mindskes, og hvor
eleverne gøres til aktive medproducenter
af den viden der formidles i klasserummet. Herved kan eleverne understøttes i
at formulere egne erfaringer og synspunkter, udfordre sig selv og hinanden og blive
klogere på de religiøse spørgsmål, der
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præger samtiden. Hvis det skal lykkes,
er det dog vigtigt at være opmærksom
på, hvor svært det kan være at sætte
rammerne for en reelt åben dialog.
Følgende anbefalinger er tænkt som
inspiration til udviklingen af en dialogisk
undervisningspraksis, der kan understøtte
realiseringen af religionsfagets dannelsesopgave. Forhåbentligt kan anbefalingerne
også være pejlemærker for at imødegå
nogle af de udfordringer, der er forbundet
med at introducere dialogisk undervisning
i religionsfaget.
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HVORDAN KAN DEN LØFTES?

Anbefalinger til at arbejde med religionsfagets dannelsesopgave:
- 	At arbejde med dialogisk undervisning
og dannelse i religionsfaget fordrer
en vedvarende åbenhed og nysgerrighed ift. det eller de religionsfaglige
temaer, der arbejdes med i undervisningen samt åbenhed overfor elevernes bidrag hertil. Det er derfor vigtigt
at arbejde med at formulere åbne
spørgsmål og være klar på at bede om
uddybninger, især når elever kommer
med udsagn, der er overraskende ift.
emnet
-	Når elever inviteres til at bidrage med
egne erfaringer og viden i undervisningen er det vigtigt vedvarende at
gøre sig egne forforståelser af fænomener som for eksempel religion,
kultur og rituel praksis klart, så man i
sine spørgsmål til eleverne ikke på forhånd forudsætter, hvilken forståelse
af fænomenerne, der er den rigtige
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-	Når der arbejdes med dialogisk undervisning i religionsfaget, er det vigtigt
at være opmærksom på risikoen ved
at forbinde elever
til bestemte religiøse identitets
kategorier, der kan være med til at
mindske elevens muligheder for
selvidentifikation og skabe grobund
for at eleven fastholdes i en bestemt
selvopfattelse på bekostning af andre
mulige selvopfattelser. Undgå
derfor at invitere elever til at dele
deres viden om religiøse praksispraksisformer eller idéer i kraft af, at de fx
er ’muslim’ eller ’kristen’
-	Det er en god ide, hvis man som
religionslærer i kortere eller længere
perioder arbejder i makkerskaber, hvor
man observerer hinandens undervisning, reflekterer over spørgsmål,
spørgeteknikker og elevbidrag, og
løbende analyserer og diskuterer
hvilke religiøse spørgsmål, der vurderes af vigtige i relation til tidstypiske
nøgleproblemer. På den måde bliver
den dialogiske praksis ikke kun noget,
der foregår i klasserummet, men en
del af den kollegiale kultur på skolen.
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Pissedårlig dannelse
i læreruddannelsen?
- brudstykker af en adjunkts didaktiske
anmodningeri
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Anders Lervad Thomsen, cand.pæd. i generel pædagogik og lektor ved Læreruddannelsen
i Jelling, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Grundlæggende har jeg fra begyndelsen af mit folkeskolelærerliv
(1984 – 2012) været optaget af dannelsesdidaktiske fordringer
mod eksemplariske valg af indhold, mål og arbejdsformer
i min professionspraksis. I dag gentager disse sig i min
professionshøjskolepraksis i og med, at læreruddannelsen kan
siges at skulle være eksemplarisk for de studerendes kommende
undervisningsvirksomhed i skolen. Jeg skal her befordre, at de
studerende får mulighed for at udvikle et didaktisk vokabular,
kompetencer og mod til selv at turde og kunne håndtere
udfordringer i de didaktiske sløjfers og hullers dilemmaer. Jeg
forestiller mig, at dette fordrer, at de studerende får lov til selv at
opleve, at deres egne teoretisk baserede refleksioner af at blive
”sløjfet af” og af ”opståede huller” bliver udfordret i mødet med en
mer-vidende og måske mer-erfaren professionskompetent.
Min refleksion kan understøtte sommerens sæbeopera startet sidste år på
Folkemødet på Bornholm 2018 om retten
til pissedårlig undervisning (Oettingen,
2018) i den forstand, at skuffet forventning, brud, møje, negation og manglende
overblik er nødvendige faser i enhver

lærerproces og professionsudvikling –
både for en studerende og en professionshøjskoleunderviser - der ikke vil nøjes med
alene at være akkumulerende og assimilerende i sin udvikling og læring, men også
vil inviteres til dybde og tranformativitet
de facto ”dannelsesanledninger”. Derfor
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Retten til pissedårlig
undervisning.

må lærerstuderende for mig at se – på
baggrund af mine livslange læsninger og
praksiserfaringer - gøre sig erfaringer med
didaktiske -, lærings- og dannelsesteore
tiske begreber anvendt på egne levede og
måske sprællevende erfaringer og fortællinger, hvorfor det ikke nytter, hvis jeg som
underviser konsekvent forsøger at lukke
alle huller ved misforstået at afholde mig
fra tidskrævende sløjfer. (Schnack, 2000).
Som nyuddannet folkeskolelærer erindrer
jeg fra min tid som novice, men også
som mere avanceret og kompetent
udøvende lærer, oplevelsen af at stå
med et mangelfuldt handlerepertoire i
genkendelige undervisningssituationer,
der tilsyneladende indeholdt uopløselige udfordringer? Hvordan kunne mine
pædagogisk-didaktiske valg f.eks. vække
elevers interesse og lyst til at lære tysk på
afgangsprøveniveau, når deres motiva
tion udeblev og undervisningen, i min
erindring af den, mest af alt var min kamp
om legitimation og anderkendelse af min
autoriserede myndighed som fremmedsprogslærer? Jeg var, så vidt jeg erindrer,
trods min opnåede viden og tilegnede
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teori i læreruddannelsens daværende fag,
pædagogik og undervisningslære, som jeg
forsøgte at bruge som refleksionsgrundlag til at handle anderledes med, jævnligt
frustreret over mangel på handleanvis
ninger og regler, jeg vidste ville virke, og
som kunne implementeres mere eller
mindre direkte i min praksis. At det er en
pædagogisk differens mellem teori og
praksis, der konstituerer pædagogiskdidaktisk professionalitet som selvstændig videns- og handlingsform, stod mig
dengang endnu ikke klart. Der er ikke
(altid) en direkte sammenhæng mellem
lærerens undervisning og elevens læring.
Refleksioner over forholdet mellem
undervisning og læring – og en praktisk
viden
For ethvert uddannelsesniveau gør den
pædagogiske filosofi gældende, at en
underviser aldrig kan vide, om det han
gør også fremmer den læringsintention,
han har med sine pædagogisk-didaktiske
handlinger, når han henvender sig til den
lærende og henviser til et kompetence
læringsmål og et stof eller en problematik
ved at vise (pege), spørge og opfordre
den lærende til at træde ind i en læreproces (selvvirksomhed). Denne almene
pædagogiske differens (Oettingen 2010)
fortæller mig, at der heller ikke i lærer
uddannelsen går en uproblematisk vej fra
mine pædagogisk-didaktiske handlinger til
den lærerstuderendes læring og profes
sionsdannelse. Det er samtidig et praksis-
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problem, der bliver diskuteret i uddannelsesforskningen (Qvortrup & Keiding
2014). Spørgsmålet bliver i nærværende
sammenhæng, hvordan denne pædagogiske forskel på undervisers anstrengelser
og den lærerstuderendes anstrengelser
kan anerkendes i mine pædagogiskdidaktiske handlinger i planlægningen,
gennemførslen og evalueringen af
professionshøjskoleundervisningen?
Specifikt for læreruddannelsen giver
det mening at sige, at to pædagogiske
differencer må reflekteres; én, der gør sig
gældende, når en folkeskolelærer underviser eleven i skolen, og én, når jeg som
læreruddanner underviser de kommende
lærere, der skal undervise elever i skolen.
Det kan også udtrykkes på den måde, at
læreforholdet mellem såvel folkeskolelærerens forhold til folkeskoleelever som
undervisers forhold til lærerstuderende i
dobbelt forstand ikke matcher henholdsvis folkeskoleelevers forhold til folkeskole
læreren og lærerstuderendes forhold til
underviser. Denne grundforståelse gør, at
både en læreruddanners og en folkeskole
lærers vidensgrundlag ikke kan stræbe
efter at være egentlig videnskab med et
naturvidenskabeligt objektivitetsideal.
Man kan sige, at der i undervisnings
situationer altid vil kunne handle anderledes: ”Dette er ikke nogen lille ting. Det
er selve kernen ved den pædagogiske
metier” (Schmidt 1999, s.199). Det er
ifølge Schmidt en pædagogisk viden i
sin egen ret, en praktisk viden, der må
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erfares i praksis. For at vække de lærerstuderende sans for denne difference
og dette kontingente vilkår, som de selv
kommer til at stå i, når de skal praktisere
deres profession, tilstræber jeg derfor
ofte at italesætte og udarbejde aktiviteter, hvorigennem de studerende kan
erfare, at det ikke er meningen, at de skal
bearbejde og tilegne sig pædagogisk-didaktisk teori som opskrifter og implementerbare fremgangsmåder i praksis. I givet
fald ville der være tale om undervisning i
undervisning og læring i en instrumentel
undervisningsteknologisk forståelse. Jeg
fokuserer på, at de studerende både gennem mine indholdsvalg af tekster og valg
af forskellige intenderede læringsrum får
stilladseret deres læring af dels teorien og
dels af deres egne vurderinger af transfer-værdien af den teori & de praksisformer, vi arbejder med på læreruddannelsen
i forhold til praksis.
Det er i holdundervisningens fortløbende
situationer i forlængelse heraf vigtigt for
mig eksplicit at stille og reflektere over
spørgsmål med de studerende om, hvorfor jeg netop har valgt at gøre en given
organisering af undervisningen gældende
lige nu; et indhold og en arbejdsform og
en målsætning. Det er vigtigt for mig at
reflektere sammen med de studerende
over, hvilke andre mål, hvilke andre indholdsvalg og arbejdsformer, jeg kunne
have valgt i forhold til mine læringsmål og
et moduls kompetenceområde. Jeg struk-
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turerer ofte de studerendes refleksioner i
dialogiske og konverserende læringsrum
(Pedersen, 2011), i hvilke de studerende
også bliver bedt om at genkalde sig - og
evt. forestille sig - undervisnings- og
læringssituationer, hvor den pædagogiske
differens og relaterbare uddannelses
videnskabelige resultater kan anvendes
som tænke-værktøjer i udøvelsen af en
forestillet lærerprofessionel dømmekraft.
Jeg stiler på den måde mod at inddrage
de oplevelser, erfaringer og refleksioner,
de studerende som lærende eller undervisende deltagere har gjort sig i deres
hidtidige livsbaner i uddannelsessfæren
eller på uddannelsesarbejdsmarkedet;
uanset om det er erfaringer, der er gjort i
forbindelse med deres skoletid, ungdomsuddannelsestid eller i deres foreløbige
studie- eller ansættelsestid (det være
sig praktikophold, vikararbejde, trainéeansættelse eller lignende).
Refleksioner over synlig
professionshøjskoleundervisning?
Hattie advokerer for, at opmærksomheden
skal flyttes fra, hvordan man underviser,
til hvordan man lærer. Lærerne må gennem opmåling af læringsudbytter hver
især se på, hvilken virkning deres undervisning har på elevernes opnåelse af
forudbestemte læringsmål (Hattie, 2013).
Og dertil er det ved at få feedback fra
eleverne ved at interviewe dem om undervisningen, at lærerne bliver klogere. Det er
for Hattie yderst vigtigt at vide, hvad eleverne ved, og hvad de ikke ved: ”Noget af
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det mest effektive er, hvis man har gang
i en diskussion i klassen og holder bøtte.
Så vil man kunne se og høre effekten af
undervisningen … Hvis læreren holder
kæft, kan man høre, om eleverne kan forstå og kommunikere og løse de opgaver,
de bliver stillet overfor. Desværre tror
lærere, at det er det modsatte: At jo mere
de taler, des mere lærer børnene” (Hattie
i interview i 2017, Gymnasieskolens hjemmeside). Det vil bl.a. sige at gøre den klar,
tydelig og struktureret i et elevorienteret
undervisningsklima, der også er eksperimenterende, anvender åbne spørgsmål
og opgaver og tillægger refleksioner og
dialog om fejl betydning. Det er slående i
Hatties analyse af enkeltfaktorers effekt
på elevers læringsudbytte, at elever bliver
lærerens informanter mere end med
didaktikere; forskningen afbilleder trods
sigtet om tilpasning af undervisningen ud
fra læringsresultater ingen egentlig pædagogisk filosofisk, socialpsykologisk eller
læringsteoretisk grundpræmis; grundlaget
er statistisk på baggrund af en fastlåst
generaliseret rollefordeling og asymmetri
mellem elev og lærer i overvejende angelsaksiske skoleklasser. En sådan generaliseret uddannelsesvidenskabelig viden
skal imidlertid altid oversættes situativt
og kulturelt, og kan da slet ikke være en
GPS, der kan navigeres efter i underviserog studenterhøjde fra didaktisk øjeblik
til øjeblik. Det er en statistisk genereret
viden på baggrund af hypoteser, tilstræbt renset for tilfældigheder og sikret
gennem systematiserede og kontrolle-
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rede observationer og korresponderende
præstationsmålinger, der ikke kan erstatte
læreruddannerens eller en lærers didak
tiske dømmekraft og fantasi. Undervisers
didaktiske gennemførsel af undervisning
er nemlig ikke renset for tilfældigheder og
sikret gennem systematiske observationer. Som den norske didaktiker Imsen har
udtrykt det: ”De (observationerne) er som
flyfoto fra 10.000 meters høyde, og da
er all interessant information om undervisningens indhold og rammer visket ut”
(Imsen, 2011, i Beck, 2017; min parentes).
Men de kan være orienteringspunkter.
Kan og bør undervisningsaktiviteter
f.eks. fra start til slut give mening for de
studerende? Skal faser i undervinsingen
hele tiden stemme overens? Skal læringsmål altid lægges til grund for en undervisningsgangs formål, der uddanner
lærerstuderende til at tænke selv og til at
tænke nyt? Og bør hver undervisningsgang altid evalueres?
Ofte har jeg oplevet, at studerende er
blevet optaget af noget andet, end det jeg
havde planlagt mere eller mindre deltaljeret og lært noget andet end det, jeg havde
planlagt og underviste under samtale.
Min undervisningsplanlægning har aldrig
kunnet styre alt. Ofte har jeg forsøgt at
få de studerende med på banen i undervisningsforløb ved situationelt at være
fleksibel og følge studerendes læringsmodstand og læringsbarrierer og ladet
ubehaget, spørgsmål, forundringer og
optagethed bestemme over noget af
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tiden, aktiviteter, indhold, opgaver osv.
Det har for mig altid været en didaktisk
udfordring at overveje, hvor lang tid ”sidespring” og ”omveje” og ”omveje på omveje”
kan og bør tage i forhold til, hvor mange
”huller” jeg indholds- og målmæssigt har
mod på, og gør klogt i, at lade opstå – og
overlade - til de studerende?
Refleksioner over state-of-my-art
For at de studerende fremadrettet kan
kvalificere deres kommende varetagelse
af undervisning i grundskolen allerede
under læreruddannelsen, må modulundervisningen på professionshøjskolen have
mindst en dobbelt dagsorden: De lærerstuderende og deres undervisere må, som
en del af undervisningsindholdet, løbende
give sig selv og hinanden rum til at reflektere, kommunikere og vurdere den modulundervisning, de er sammen om. Underviseren må invitere de studerende til at
se - og til at deltage i professionsundervisningen - både som ”indhold” og ”form”;
som var der, metaforisk sagt, tale om ”et
babushkadidaktisk praksisfællesskab”,
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hvor undervisning & læring såvel reflekteres og gøres deweysk i en vekselvirkende
”learning by doing & doing by learning”
(Madsen & Birkelund, 2010). Dels må de
lærerstuderende gennem deltagelse i
uddannelsesrummet opnå håndgribelige
indsigter i undervisningsmetoder og procedurer, som det er muligt at formulere og
læse sig til; og dels må de opnå begyndende kendskab til pædagogisk-didaktiske forholdemåder, der er af mere erfaringskarakter, og som det er vanskeligere
at sprogliggøre uden at de reduceres. For
at læreruddannelsens akademiske læring
for de studerende ikke kommer til at fremstå løsrevet fra uddannelsens egentlige
praksislæring i praktikken og i undersøgelsespraksissen i uddannelsens praksistilknytninger, mener jeg, at det essentielt
at udvikle didaktiske design i læreruddannelsens eget undervisningsrum, der også
kan komme til at fungere som ”rum for
praksislæring”.
Så de lærerstuderende ikke tilegner sig
teoretiske underviserkompetencer og
professionsdanner parallelt.
Refleksioner over undervisningens
æstetik
I min undervisningsplanlægning over
vejer jeg, hvordan undervisningens indhold, form, arbejdsformer og de former
for omgang med viden, som formen og
indholdet sætter rammer for, kan tage
hinanden i hånden? Det handler om tilrettelæggelse af rum for at undervisers og
studerendes rollebevidsthed i et samspil
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kan fremmes, og det handler om mine og
de studerendes muligheder for forskellige former for meddelelsesadfærd og
dannelse af relationer i undervisningens
forskellige rum; og ikke mindst om studerendes relationer til studerende! Afdøde
norske professor i didaktik, Erling Lars
Dale, har af relevans for denne pædagogisk-didaktiske udfordring skrevet om
undervisningens æstetik:
Dramaet skabes af deltagernes umiddelbare handlinger, og eleverne er centrale i
realiseringen af den pædagogiske fortælling. Undervisningen har derfor ikke én
kategori for aktører (underviserne) og én
for publikum (studerende som tilskuere).
De scenisk optrædende skifter hele tiden.
Og ikke mindst er de ydelser, eleverne
præsterer som aktører, relateret til med
elevernes værdsættelse (som publikum).
Pointen er, at der eksisterer et vedvarende
dynamisk samspil mellem det, som deltagerne gør som aktører, og den vurdering,
de bliver gjort til genstand for af andre
deltagere i undervisningen. Der er derfor
god grund til at være skeptisk over for
formuleringer i stil med… at det ”vigtigste
læremiddel er lærerne selv…” (Dale 1998,
s.255).
Citatet er i betragtning af afsenderdatoen
interessant, når vi i dag kan læse evidensbaserede kendetegn på effektiv undervisning, hvor læreren siges at være den
(enkelt-) faktor, der har størst indflydelse
på elevers præstationer – måleligt set.
Know Thy Impact – you see (Hattie, 2013).
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Jeg tillader mig med Dale at være skeptisk
over for muligheden for at kunne sige
noget om undervisningen effekt ved at
isolere kategorien læreren som én faktor.
De roller i undervisningen, som min planlægning tiltænker og positionerer de
studerende i, må nødvendigvis korrespondere med de underviserpositioner eller
roller, jeg selv planlægger at påtage mig
– uden at de på nogen måde skal tænkes som de selvsamme! De studerende
skulle gerne gennem indhold og form
blive sig bevidste, at ”min” undervisning
og ”deres egen” læreproces kan ses som
spejlbillede på deres ”egen” kommende
undervisning og ”egne” elevers læring.
På forskellige måder hænger rollerne
sammen uden at være sammenfaldende.
Der kan tales om en så at sige ”æstetisk
fordobling”. Hvis undervisningen skal
udvikle de studerendes ansvar, autonomi
og engagement i egne og andres læreprocesser, er denne didaktiske spejling
– babushkadidaktisk set - helt afgørende:
Med fordobling forstår jeg, at underviser
og studerende løbende agerer, re-agerer,
supplerer og komplementerer hinandens
udspil i undervisningen/ læreprocessen,
hvorved der udvikles yderligere udspil og
ny indsigt etc. Det særligt analytiske ved
den æstetiske fordobling er, at deltagelse
i undervisning kan ses som et spil, hvor
man er til stede; som sig selv (personligt)
og som ”fiktiv” rollefigur (fagpersonligt).
Man kan så at sige gå ind og ud af sine –
og andres – roller. Jeg tilstræber, at de studerende bliver bevidste om sig selv, såvel
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som sig selv og som en undervisende eller
lærende, som de og andre indtager og
spiller lige nu, samtidig med at de lever sig
ind i, at det gør de også i en fremtid som
nogle andre.
Når det, der spilles eller ”opføres” lige nu,
kan fortolkes som et ”undervisnings- og
læreprocespil”, hvor alle personer i rummet spiller med og har noget ”på spil”,
kan den enkelte studerende på en gang
komme til at se sig selv- og de andre som en anden og andre; og til at se sig
selv og de andre som andre end den og
dem, de er uden for spillet. Identifikationsmulighederne mangegøres med andre ord
i et gensidigt spil mellem at se sig med
den andens øjne som person og som fagperson; både fra ”det virkelige liv i skolen”
og fra professionshøjskolens ”prøverealitet” eller øverum. Ved på den måde at se
forholdet mellem underviser og studerende som ”et spil”, kan den forståelse,
man erhverver sig gennem ”undervisnings-læreproces-spillet”, transformeres fra et subjektiv til et inter-subjektiv
oplevelse af fælles forståelse og fællesskab(en); og det ikke alene på baggrund
af egne og andres empiriske erfaringer,
men også på de forestillede erfaringer.
Afsluttende babushka-didaktisk
selvrefleksion
Når jeg ovenfor gør brug af et sprogligt
billede, er det inspireret af sprogvidenskabelige underbyggede metaforstudier,
der er anvendt for at finde ud af, hvordan
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lærere og lærerstuderende forestiller og
forholder sig til lærer- og studenterpositioner i forhold til undervisning og læring
(Salo 2014). Gennem den russiske babushkadukke, der er af træ med en række
mindre hule trædukker indeni - et russisk
symbol på moderskab, frodighed, frugtbarhed og velstand – forestiller jeg mig, at
en udbytterig og levedygtig undervisning
kan udtrykkes i overskridelse af passive,
modtagende og ydmyge studenterposi
tioner, der mest ”ser på og lytter”; og som
en overskridelse af en ensidigt givende
og formidlingsaktiv underviserposition
for underviseren. Håndtering og leg med
trædukker i trædukker peger billedligt talt
således på et mangedoblende perspektiv
på undervisningens ”håndværksmæssige”
og ”kunstneriske” pædagogisk-didaktiske
aspekter; både på et undersøgende og
analytisk-adskillende perspektiv og på
et mere legende, samlende og helhedsskabende professionshøjskoledidaktisk
perspektiv. Det er med denne ide ikke
tilstrækkeligt at lade lærerstuderende
forblive i en forestilling og forventning om,
at det er tilstrækkeligt at lade mig som
underviser opdele, præsentere og formidle
et planlagt teoretisk indhold for praksis
gennem udvalgt forberedte tekster, som
de studerende så i forlængelse heraf i
ansvar for egen læring fortløbende har til
opgave at tilpasse sig og skabe sammenhæng i med henblik på forskudt overførsel til lærerpraksisfeltet. ii I stedet lægger
billedet af pædagogisk-didaktisk omgang
med babushkadukker op til dynamisk
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underviserpraksis i uddannelsesrummet,
der gør sig selv til en del af modulundervisningens indhold. Det er et forslag om
en professionsdidaktisk tænkning, der
søger rum for selviagttagende refleksion
og læring i uddannelsesrummets forskellige undervisnings- og læringsrum; formidlingsrum, opgaverum, dialogiske rum
og projektrum (Beck 2017).
For med tiden at kunne gøre billedet til
virkelighed og være adækvat med ideen,
må underviser som reflekterende prak
tiker ifølge min babushka-idé invitere sig
selv og de studerende til i et samspil at
artikulere refleksioner over didaktiske
spørgsmål om, hvordan læringsarbejdet
og læreprocesser i læreruddannelses
rummet både kan tilpasses og udfordre
holdets, den enkeltes og gruppers behov
og forudsætninger. Dette principielt
analogt med didaktiske spørgsmål i
grundskolens professionspraksis. Det kan
være spørgsmål om, hvad de vigtigste
rammefaktorer er; hvad læringsmålene for
den aktuelle undervisningssituation er og
kan være; hvilket fagligt indhold og hvilke
begreber og faglige discipliner, der er, og
som kan være væsentlige ”at besøge”
for at opnå forståelse og erfaringer med
professionsrelevante prøvehandlinger i
medplanlægning og medudførelse. Det
er tænkt som et metaforisk træk, der
lægger op til en indledende og fortløbende
didaktisk forventningsafstemning mellem
underviser og studerende.

VIA University College
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i

Artiklen er let redigerede brudstykker af min aktuelt positivt bedømmede lektoranmodning efter 5
års ansættelse i læreruddannelsen ved UCL-Jelling. Anmodningen kan i sin helhed hentes ned på:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=
2ahUKEwjJyZ7wo-7jAhVlx4sKHUQKDqcQFjABegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ucviden.
dk%2Fportal%2Ffiles%2F63327873%2FLektoranmodning_Anders_Lervad_Thomsen.pdf&usg=
AOvVaw3p1viwl_vTRozvCw0qc2cM

ii

Også generationsforholdets pædagogiske moment kan trække på figuren; undervisers større
erfaring kan være fødselshjælpende for den studerendes mindre erfaring i forhold til undervis
ningens professionsfelt.
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(Pseudo)
Dannelse i et
studenterperspektiv
- en faglig refleksion over almendannelse i læreruddannelse
og profession i et reformpræget arbejds- og studiemiljø
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Philip R. Hansen, traineelærerstuderende på 4. årgang ved UCL - Jelling

“Oswald Spengler anvendte i sin Der Untergang Des Abendlandes
(1918) et udtryk fra mineralogerne: pseudomorfose. Morfe er græsk
og betyder form. En metamorfose er en forvandling. Mineralkrystaller
kan være indelukket i et stenlag. Der kan ske det, at vand med tiden
udhuler krystallen, men at den bevarer sin ydre form. Og efterhånden
kan varm lavamasse trænge ind. Når lavamassen krystalliserer sig,
kan lavaen imidlertid ikke følge sin egen naturlige form, men må
tilpasse sig den ydre form, som den er trængt ind i. Der opstår her-med en modsigelse mellem den indre struktur og den ydre form.
Materialet må så at sige krystallisere sig på en unaturlig måde, sam-tidig med at strukturen inde i, ikke er hvad det ligner udefra. Dette
kalder mineralogerne en pseudomorfose.” (Nørmark & Jensen, 2018)

Hvad er en lærer? Hvordan udfylder læreren sin form og fylde – sin professionalitet? Hvordan holder læreren sig opdateret? Hvordan varetager læreren sit ansvar?
Hvad er det læreren kan, som gør læreren
til lærer - og hvordan kender vi forskel på
en udmærket og en fænomenal lærer?

Jeg kunne fortælle om mange flere
spørgsmål, som jeg for indeværende og
undervejs i min fortløbende uddannelse
har stillet mig selv. Det centrale spørgsmål - den nerve der løber igennem min
dannelsesrejse – er, hvordan jeg kan
komme til at mestre mit forestående
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hverv og dermed min praksisverden i
lærerlivet.

læringsfælleskaber, og før det talte den
om synlig læring.

Det spørgsmål handler i sig selv igen
om flere ting: Det handler om at føle sig
sikker, det handler om at føle sig autentisk og det handler om at være ansvarlig.
Ansvarlig for at varetage unge menneskers egne dannelsesrejser i et flygtigt,
men vigtigt øjeblik af deres spirende liv.
Det er det spørgsmål, jeg vil udforske
videre, ikke for at løse det (et tåbeligt
ærinde), men for at undres og gennem
undringen (gen)åbne mine og læserens
øjne for dannelsens evige hvad-går-dethele-egentlig-ud-på verden.

Når lærerstuderende kigger ud i verden og
spørger, hvem vi er, og hvem vi skal blive,
får vi mange bud tilbage.

Jeg er ikke alene. Danmarks lærerstuderende (som talerør for dimittender og
studerende på landets læreruddannelser)
taler om praksischok, om at være bedre
rustet til den praksis de, som studerende,
senere skal ud og handle kompetent i.
De - vi - taler også om en anden praktik.
En praktik der kan udgøre en større del
af studiet, og en praktik som varetages
af skoler, der er bedre rustet til at hjælpe
praktikanter med at finde fodfæste i skolens hverdag. Det er bud på, hvordan vejen
mod at blive en dygtig lærer skal justeres
for at opnå en bedre uddannelse og derigennem en bedre professionel praksis.
Danmarks lærerforening (DLF) taler om
mere forberedelsestid og om et opgør
med den læringsmålstyrede undervisning.
Vejle kommune taler om professionelle

Professionsdannelse som
pseudomorfose?
Antropologen Dennis Nørmark og filosoffen Anders Fogh Jensen har skrevet
en bog, som har sat griller i hovedet på
mig. I bogen udforsker de pseudoarbejde.
Pseudoarbejde er på kort dansk de aktiviteter, vi giver os i kast med, der på overfladen minder om arbejde, men mangler
reel værdi. Bogen giver mange eksempler
på pseudoarbejde, men lærerværelset og
ledelseskontoret har sine egne eksempler.
Timelange møder om store visioner, der
ændrer 2% af praksis hos 5% af staben.
Eller de store visioner skoleåret starter
med, der eroderes og udhules efterhånden som skoleåret skrider frem, planerne
vælter og overskuddet tømmes. Jeg kender flere, der har brugt betragteligt tid på
at mødes om anvendelsen af MinUddannelse (læringsplatform), hvis inderligste
ønske er at glemme alt om det og vende
tilbage til deres praksis. For dem må
møder om nye læringsplatforme opleves
som et tydeligt pseudoarbejde.
Mine griller stammer fra en simpel
syllogisme:
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A: N
 år mennesker arbejder, er noget
af arbejdet ligegyldigt
B: J eg er et arbejdende menneske
C: N
 år jeg arbejder, er noget af mit
arbejde ligegyldigt.

Den tanke forstyrrer os. Den presser vores
behov for at føle, at vi beskæftiger os med
noget meningsfuldt. Det er da heller intet
under, at Danmarks lærerstuderende vil
bruge mere tid på studiearbejde, (det)
der giver mening, og mindre tid på det,
vi kunne kalde pseudo-uddannelse. Det,
der i folkemunde pessimistisk omtales
som ligegyldig teori. I håbet om at blive
dygtigere fagligheder søger vi evidens,
metoder og autoriteter – og i den søgen
oplever vi ofte, at evidensen er tvetydig,
at metoderne er kontekstafhængige og
at autoriteterne taler mod hinanden.
Vi ender i et grundlæggende dannelses
dilemma – at være kritiske i omgangen
med viden, men åbne for dens forandrende potentiale. Fra mit perspektiv
ligner disse situationer hinanden: Danmarks lærerstuderendes bekymringer
om læreruddannelsen, mine egne
bekymringer om min professionsudvikling,
eller kommunens bekymring om lærerens
professionelle læringsfællesskaber og
DLF’s bekymringer om svindende forberedelsestid. De er hvert sit bud på det næste
skridt mod en bedre folkeskole.
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Vores institutioner på uddannelsen, i
skolen og i staten identificerer egne
barrierer for en bedre lærer, et bedre
arbejdsliv og en bedre skole – og
advokerer for dem i fagblade, kommunale
projekter og i politiske møder. Det er en
apolitisk (og derfor uholdbar) indstilling
at møde visioner med øjeblikkelige nega
tioner af deres betydning og vigtighed.
Alligevel må lærere og lærerstuderende
være indstillet på at møde det nye med
kritiske spørgsmål, i lige stor grad som
vi må indstille os på at fremelske poten
tialet. Det er min påstand, at den dynamiske spænding mellem disse to ståsteder
er lige så nødvendig som den er besværlig.
Det er et (bredt) bud på, hvordan individet
kan stå i et åbent forhold mellem traditionen, kulturen og tidsånden (den ydre form)
på den ene side og sine værdier, holdninger og drømme (indre struktur) på den
anden side.
Er skolen barmhjertig eller ubarmhjertig
– et metaforisk socioøkonomisk
perspektiv på lærerens dannelse
Vi diskuterer lærerens dannelse af sin
professionelle person og repertoire. Dannelsesformålet er tydeligt - at være bedre
undervisere i morgen, end vi var i går. Så
nu ser vi på en verden af forskning, der
handler om ekspertise og dømmekraft.
To begreber der har høj relevans for
diskussionen.
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At koge et æg er let at lære. I en bakke
æg er hvert æg omtrent lige stort, og hver
gang man koger et æg for længe eller
for lidt, får man øjeblikkelig feedback på
processen, som man kan applikere til det
næste æg, man vil koge. Hvis man hver
dag i en måned koger æg, ville vi forvente,
at man blev bedre og bedre til at koge et
æg til ønsket konsistens, jo tættere på
månedens udgang man kommer. At koge
et æg er det, der kaldes et kind learning
environment - et barmhjertigt læringsmiljø.
At lære en elev at lave naturfagsforsøg er
svært at lære. Vær særligt opmærksom
på formuleringen - det er svært at lære,
som lærer, hvordan man lærer elever at
lave forsøg. Elever er hverken lige store,
lige gamle, lige modne, lige erfarne, lige
studerede, lige interesserede eller lige
motiverede. Feedback-løkken kan også
være enormt forsinket, således at eleven
først i 9. klasse høster udbyttet af et øvelsesarbejde, der startede i 7. klasse, mens
eleven på den kortere bane feedbacker (til
læreren): at det her forsøg, det er utroligt
kedeligt og svært. Hvis vi giver en lærer
en måned til at lære at lære elever at lave
forsøg, står det ikke klart, at læreren vil
have større succes sidst på måneden
end først på måneden. At lære elever at
gøre noget er det, der kaldes et wicked
learning environment - et ubarmhjertigt
læringsmiljø (Hogarth, Lejarraga & Soyer,
2015).
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Begrebsparrene kind/wicked og barmhjertig/ubarmhjertig stammer i første tilfælde
fra ekspertiseforskning, og i andet tilfælde
er det min egen danske oversættelse. Den
bærende pointe her er, at læreprocessen
mod at blive en bedre æggekoger er simpel og progressiv, mens processen mod
at blive en bedre lærer er alt andet end
simpel og progressiv. Det at blive en bedre
underviser i morgen, end man var i går, er
ikke en lineær proces. I den ene instans er
der stor kongruens mellem det vi foretager os (at koge æg),til det resultat, det
afføder (vi har lært at koge æg), og det er
der ikke i den anden.
Når Danmarks lærerstuderende efterspørger mere praktik for at forberede de
studerende på at stå i en lærerpraksis,
ligger der implicit en antagelse om, at den
slags aktiviteter, der finder sted i praktikken, er bærende for det at mestre et
lærerarbejde. Det er også rigtigt, så vidt
nogle af de aktiviteter en lærer foretager
sig (klasseledelse, brug af arbejdsformer,
kommunikation og gestik i relations
arbejde etc., forsøg, kollegialt samarbejde
osv.) kun kan øves i praksis. Det er nødvendigt med praktik, men ikke tilstrækkeligt, når den kunnen skal udfordres
og udvikles efterhånden som læreren
erkender sine mangler. Her bliver læreren i
stedet støttet af teori der problematiserer,
kontrasterer og provokerer - det er her der
sker professionel gen-dannelse.
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Overordnet set er der for indeværende
hverken tilstrækkelig praksis eller undervisning i læreruddannelsen, det oven
stående eksempel er derfor ikke en kritik
af Danmarks lærerstuderendes politiske
vision, men et syn på dannelsens drilske
dobbelthed.
Pindsvin og ræve – eksperter af forskellig
art
I ekspertforskning karakteriserer Philip
Tetlock eksperter i begrebsparret hedge
hog / fox eller pindsvin / ræv (Tetlock,
2017). Pindsvin er karakteriseret ved
at have en dyb ekspertise i et snævert
anvendelsesområde. Det kunne fx være
læsevejlederen, der ved utroligt meget
om læsning og læsevanskeligheder. Det
kunne også være Einstein, der producerede den berømte relativitetsteori i sin
helt egen niche af fysik.
Ræve er karakteriseret ved at have en
bred og mere overfladisk ekspertise. Et
eksempel er Charles Darwin: manden der
hittede på evolutionsteorien , revolutionerede biologi og ændrede vores selvforstå-

83

else radikalt. Darwin havde korrespondancer med 229 forskellige videnskabsfolk,
og skulle have læst teologi for senere at
blive præst som sin far. Darwin var ikke en
udpræget ekspert i noget biologisk emne,
men forstod at trække på en bredde af
eksperter, lære af dem og drage nye konklusioner. Den viden Darwin havde adgang
til, havde en lang række andre fagfolk
også adgang til, men Darwins bredde af
interesse hjalp ham til at se på tværs af
discipliner og komme med ny banebrydende teori.
For at sætte det på en forsimplet spids ræve har bredde og pindsvin har dybde.
Pindsvin klarer sig bedre i barmhjertige
miljøer med lav usikkerhed, hvor deres
tidligere læring (ekspertise) kan bruges til
at løse nye problemer, mens ræve klarer
sig bedre i ubarmhjertige miljøer med høj
usikkerhed, hvor tidligere læring ikke har
relevant applikation for nye problemer.
Ræve har større chance for at finde brugbare indgangsvinkler til deres nuværende
problem ved at trække på en bred portefølje af erfaringer.
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Noget tyder på, at skolen er et ubarmhjertigt læringsmiljø, der kalder på både
ræve og pindsvin. Det tyder også på, at
læreren med sine mange ansvarsområder
(klasseledelse, undervisning, planlægning
osv.) vil være bedre tjent med at være ræv
end pindsvin, fordi ræve ser på tværs af
discipliner, mens pindsvin kigger dybt ned
i enkelte discipliner. Det fører til pseudodannelse, hvis lærerstuderendes ønske
om hyper-relevans tilgodeses for at passe
bedre i en bestemt undervisningsniche
(fx naturfag). Det er en misforståelse at
tro, at læreruddannelsen og lærerstuderende kan vide, med nogen større præcision, hvilket sæt af værktøjer og viden
den enkelte lærerstuderende netop har
brug for i netop den praksis, de skal ud i. I
fraværet af en præcis viden, indlejret i et
barmhjertigt læringsmiljø, er det meget
bedre at have bredde - det er meget bedre
at vide lidt af alt om lidt af hvert. Den indstilling bør vi fostre.
En frugtbar indstilling til dannelse
Min egen baggrund er naturfaglig. Før jeg
startede på lærerstudiet, ville jeg gerne
læse fysik, og jeg har i store dele af min
opvækst været interesseret i videnskabens processer og konklusioner. Til næste
sommer vil jeg være uddannet lærer med
undervisningskompetence i biologi, natur/
teknologi, fysik/kemi og engelsk. Mine
egne tanker var i udgangspunktet at blive
specialist i naturfagsdidaktik. Jeg tænkte,
at jo mere jeg genbesøgte naturfags
didaktikken i forskellige naturfag, jo bedre
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rustet til at være en excellent naturfagsunderviser ville jeg være. Alt imens brokkede jeg mig lystigt over alt det fagfaglige
materiale, der skulle læses. Citat: jeg skal
jo ikke være ekspert i biologi, men i at
undervise elever i biologi. Jeg er ikke sikker på, om jeg kunne have taget mere fejl.
Pseudomorfosemetaforen – trods dens
nytte - risikerer at negligere arbejdsprocesser, hvis udbytte ikke er tydeligt i øjeblikket, men som bidrager til den bredde
der kan gøre forskellen, i det øjeblik hvor
rutinerne falder fra. Bekymringen om at
lave spildarbejde modsiges af behovet
for at have et bredt fundament og samarbejde, der kan favne det komplicerede
arbejdsliv, læreren skal ud og leve. Bredde
kan hjælpe os til at se ud over egen næsetip og skue verden fra fremmede perspektiver, hvilket er nyttigt i uvante, dynamiske
og uforudsigelige situationer.
Jeg husker fra første studieår en episode,
hvor vi blev bedt om at læse en tekst
om et særligt folk: enreksnaderne. Dette
folk havde en række mærkelige vaner og
ritualer, og de lød meget eksotiske. Indtil
vi i klassen opdagede, at det vi læste var
en outsider-beretning om danskerne. Det
var en rejse, der startede med at læse om
noget nyt, der endte med et nyt syn på
noget velkendt. Det var vidunderligt at se
sig selv med fremmede øjne.
Jeg håber med denne artikel at have tilbudt dig det samme.
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Caroline Schaffalitzky, lektor i Filosofi og leder af projektet Filosofi i Skolen, SDU og Anni
Nielsen, cand.mag. i filosofi og videnskabelig assistent tilknyttet Filosofi i Skolen, SDU

I skoleåret 2018/2019 gennemførte Undervisningsministeriet
udviklings- og forsøgsprogrammet ”Sprog i Børnehaveklassen” om
sprogvurdering og sprogstimulering i børnehaveklasserne i skoler i
socialt udsatte boligområder.

Den politiske aftale bag programmet blev
kritiseret af mange for at udsætte de små
elever for tests, der i sidste ende kunne
betyde, at de ikke ville få lov at fortsætte i
1. klasse sammen med de øvrige. I praksis
viste det sig dog, at en række af de 24
skoler, der havde meldt sig til i programmet, tog godt imod de materialer, som
forskere ved Syddansk Universitet havde
udviklet til sprogvurderinger og sprogstimuleringer. Et af disse elementer er brugen af filosofisk dialog til generel sprogstimulering i klassen. I et survey foretaget
i juni 2018 siger 100% af respondenterne
fra skolerne, at det er sandsynligt, at de vil

anbefale aktiviteterne til en kollega. Heraf
angiver 80%, at det er ’meget sandsynligt’.
I denne artikel beskriver vi aktiviteterne
og erfaringer fra programmet. Et interessant træk er, at det lader til at personlig
og social dannelse naturligt også bliver
støttet, når man bruger filosofisk dialog
som sprogstimulering.
Om programmet Sprog i
Børnehaveklassen
Målet med ’Sprog i Børnehaveklassen’ var
ikke at understøtte dannelse, men at vurdere og styrke børnehaveelevers sproglige
kompetencer. Forløbet bestod af fire spor:
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Dialogtræningen
tager udgangspunkt i
filosofiske dialoger.

1) Sprogprøver (i form af kollektive lege)
som danner grundlag for en vurdering
af elevens sproglige kompetencer inden
1. klasse
2) M
 ålrettet og generel sprogstimulering
(i form af aktiviteter og dialogtræning)
3) Forældreinvolvering
4) S
 ommerskole for de elever der ikke har
klaret sprogprøverne i løbet af året.
Programmets elementer blev udviklet
af et team fra Syddansk Universitet, UC
Absalon, UC Lillebælt og UC Syd under
ledelse af Deloitte. En central del af spor
2 om sprogstimulering var generel sprogstimulering gennem dialogtræning. Denne
aktivitet var ikke en del af sprogvurderingen, men skulle være med til at styrke og
understøtte elevernes sproglige udvikling
og sociale kompetencer i løbet af skoleåret.
Erfaringer på skolerne
I forbindelse med programmet fik alle
skolerne tilbud om besøg af en erfaren
facilitator (fra Filosofi i Skolen ved SDU),
som kunne demonstrere dialogtræning
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med skolens egne elever og/eller supervisere børnehaveklasseledernes arbejde
med dialogtræning. De fleste af skolerne
takkede ja til dette tilbud. Besøgene gav
os samtidig mulighed for at høre om
børnehaveklasseledernes mening om
dialogtræning som sprogstimulerings
redskab. Vi har desuden mødt dem i forbindelse med afholdelse af et kursus og
en workshop og kommunikeret med dem
via en elektronisk platform i projektet. Og
endelig har vi fået svar på spørgsmål i en
survey i juni måned. Vi kan ikke her fremlægge en egentlig afrapportering af hele
programmet, men artiklen her rummer en
sammenfatning af vores egen vurdering
på baggrund af projektperioden.
Hvad er dialogtræning?
Dialogtræningen i programmet tager
udgangspunkt i filosofiske dialoger, sådan
som de kendes fra feltet ’Filosofi med
børn’. Betegnelsen ’Filosofi med børn’
dækker over forskellige tilgange, men
fælles er, at man beskæftiger sig med
reelt åbne spørgsmål (også kendt som
’autentiske spørgsmål’ hos Olga Dysthe)
og at det er dialogens deltagere, der
skaber indholdet i dialogen og ikke facilitatoren (læreren). Der er erfaring for,
at filosofiske dialoger giver deltagerne
en oplevelse af at være engageret i en
fælles undersøgelse, hvor man øver sig i
at tænke og forklare sine ideer, og der er
plads til, at man kan sige (og ændre) sin
mening undervejs. Og det er netop disse
træk, der gør dialogerne egnede til generel
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sprogstimulering. Vi ved nemlig fra forskningen, at de optimale betingelser for
sprogtilegnelse fx er at være engageret, at
være accepteret, at høre flere stemmer og
selv at producere sprog – ting som netop
kendetegner den filosofiske dialog. Lige
som at lege med LEGO styrker finmotorik,
er tanken at lade de filosofiske dialoger
styrke sproget. Kort formuleret er målet
med dialogerne at få flest muligt elever til
at tale mest muligt om flest mulige ting.
Det følgende beskriver den tilgang, som vi
valgte for at nå dette mål.
I en børnehaveklasse vil en dialogtræningsaktivitet vare mellem 25 og 45
minutter. Den starter typisk med at indledningsleg (ca. 5-10 min), som ”varmer
hjernen op” og skaber fokus. Legene er
desuden valgt, så de giver mulighed for
at træne sproglige, sociale eller kognitive kompetencer på en sjov måde. Efter
indledningslegen kommer selve dialogen
(kan vare ca. 15-35 min). Som indledning
præsenterer børnehaveklasselederen en
stimulus og et spørgsmål, som sætter dialogen i gang. Stimulus kan fx være en kort
historie, billeder, en lille video eller genstande, som kan konkretisere et filosofisk
tema. Emnerne kan være alt lige fra superhelte, kæledyr og følelser, til ansvar, løgn
og venskab. Det er vigtigt at vælge nogle
engagerende temaer, så eleverne får lyst
til at deltage. Men man skal ikke undervurdere børns interesse for ret abstrakte
emner såsom ”tid” eller ”ingenting”.
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Børnehaveklasselederens rolle
Under selve dialogen understøtter børnehaveklasselederen dialogen gennem
forskellige spørgeteknikker, men selve
indholdet kommer fra eleverne selv. De
bestemmer temaer og retning gennem
den fælles undersøgelse af emnet, og de
deler ideer og synspunkter, lytter til hinanden og kommenterer ting, der er blevet
sagt. En grund til at filosofiske temaer
egner sig godt til dialogtræning er, at de
handler om noget upersonligt (fx ’hvad er
ansvar’) snarere end personlige oplevelser og holdninger, som hurtigt kan blive
følsomt. En anden grund er, at filosofiske
temaer er reelt åbne, så der er plads til
flere gode, men forskellige ideer. Målet
bliver således ikke, om eleven kan ’svare
rigtigt’, men derimod om han eller hun kan
forklare og begrunde sin opfattelse. Dette
format åbner dialogen op, så alle kan være
med, men det gør også at dialogen kan
bevæge sig i mange retninger alt efter,
hvad der optager deltagerne.
Undervejs i dialogen sørger børnehaveklasselederen for ikke selv at blive part i
samtalen, men at give eleverne de bedste
betingelser for at tale sammen i hele
gruppen og i mindre grupper og makkerpar. Ved aktivt at bruge de mindre grupper
sørger man for at flere får taletid, men
også at de har mulighed for at vende ideer
med en makker først, inden de skal dele
dem med hele gruppen. Dialogtræningen
afsluttes med en afslutningsleg (ca. 5-10
min), der kan fungere som en form for
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”mental afspænding” med plads til mere
fysisk bevægelse, konkurrence og pjat.
Filosofisk dialog som didaktisk værktøj
Vores generelle indtryk er, at børnehaveklasselederne og skolerne generelt har
taget virkelig godt imod dialogtræningen
og de materialer og redskaber, vi har
stillet til rådighed. Mange af de teknikker
vi anbefaler er i direkte forlængelse af
børnehaveklasseledernes egen faglighed
og bliver er derfor uden videre meningsfulde i den daglige praksis. Det gælder fx
anbefalingerne om at placere eleverne i
en rundkreds, om at bruge makkersnak,
om at holde fast i det spørgsmål man taler
om, indtil alle har fået mulighed for at dele
deres tanker, og om at tale om abstrakte
begreber og svære dilemmaer. Den filosofiske dialog føles dermed ikke som et
fremmedlegeme og flere af teknikkerne
kan ovenikøbet anvendes i andre sammenhænge.
De materialer, vi har udarbejdet, består
helt konkret af 30 ”dialogmanualer” og
forslag til indlednings- og afslutningslege,
og børnehaveklasselederne har været
glade for den inspiration, det har givet.
Flere børnehaveklasseledere er endda
selv begyndt at lave deres egne historier
og dialogmaterialer til temaer, som de
kunne se, at eleverne var meget optaget
af, fx jul og tro.
Dialogtræning giver desuden børnehaveklasselederne mulighed for at notere sig
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Hvordan kan man
gennem en styret
dannelsesproces styrke
børns selvstændige
tænkning?

elevernes styrker og svagheder. Det kan
fx være en elev, der har et fattigt ordforråd og behøver mere sprogstimulering,
men også elever som har større sproglige
færdigheder end forventet. Det sidste kan
fx ses, når eleverne bliver engagerede i
dialogen og kommer med udtalelser som
børnehaveklasselederne ikke har oplevet
før, eller når en elev argumenterer for
et synspunkt på samme niveau som en
voksen. Flere børnehaveklasseledere har
givet udtryk for, at de ser stort potentiale
i materialet og fortæller, at de enten selv
har anvendt det i andre klasser eller anbefalet det til kollegaer.
Den største udfordring for børnehaveklasselederne har været, at nogle af eleverne
kan blive frustrerede over, at der ikke er
nogle endelige svar og løsninger i dialogtræning og har haft svært ved at finde
ud af at bidrage. Der kan være forskellige
forklaringer på dette forhold, men det er
værd at være opmærksom på, at forholdet kan skyldes, at eleverne ikke er vant
til, at det bliver forventet af dem, at de
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selv formulerer deres tanker og reflekterer over dem. Ligeledes har arbejdet med
dialogerne afsløret, at nogle elever har
svært ved at tænke i abstrakte begreber/
temaer, formentligt fordi de kun er vant
til at arbejde med og tale om meget konkrete emner i skolen og hjemmet. Begge
disse udfordringer kan dog løses gennem
træning – og selve det at udfordringerne
findes taler for, at dialogerne kan være
nyttige for elevernes dannelse.
Oplevelse af positive dannelseseffekter
Det er svært at måle effekten af sprog
stimulering i denne generelle form. Og det
er også vanskeligt at indkredse præcist,
hvad der ligger i dannelsesbegreberne.
Men børnehaveklasselederne oplever,
at dialogtræningen har understøttet
en række af færdigheder, som man kan
beskrive som karakterdannende.
Knap 87% angiver således i vores survey,
at de har oplevet at dialogtræningen i
høj eller nogen grad har understøttet
eleverne i at formulere deres tanker. 87%
mener, at dialogtræning enten i høj eller
i nogen grad har understøttet børnene
i at lytte til de andre børn. Og knap 83%
af de adspurgte mener, at børnene er
blevet understøttet i at indgå i en samtale
med andre børn. Disse tilbagemeldinger
er interessante, fordi det flere gange er
blevet nævnt af børnehaveklasselederne
(både ved skolebesøg og ifm kurser), at
det er en udfordring at lære eleverne at
tale med de andre, og det derfor er godt at
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få redskaber til at understøtte dette.
Ca. 78% af de adspurgte mener, at dialogtræningen understøtter børnene i at
engagere sig i fælles dialog.
Det er dog vigtigt at supplere disse tilbagemeldinger med et lille forbehold om
vigtigheden af at dosere aktiviteten. En
børnehaveklasseleder nævnte i forbindelse med et skolebesøg, at dialogtræning
kræver meget koncentration fra børnene,
og at de derfor havde været meget
opmærksomme på at være fleksible med
længden på dialogen fra gang til gang (alt
lige fra 15-45 min). Flere har også nævnt,
at det er vigtigt at lave dialogtræning
på det rigtige tidspunkt på dagen, hvor
eleverne ikke er for trætte.
Generelt har tilbagemeldingen ifm skole
besøgene dog været, at de oplever, at
dialogtræningen har en indvirkning på
elevernes tænkning, sprog, og personlige
og sociale kompetencer, og at de er ivrige
for at snakke og fortælle, ligesom at de
gerne vil lytte til hinanden. En af børne
haveklasselederne formulerede det sådan,
at det har været dejligt at opleve, at børnene har skullet tænke og bruge hjernen i
forbindelse med dialogtræningerne.
Dialogtræning er en svær disciplin
En grundlæggende gordisk knude i
pædagogikken er, hvordan man gennem
en styret dannelsesproces kan styrke
børns selvstændige tænkning. Og det er
velkendt at dialogisk undervisning nok har
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været set som et ideal gennem årtier, men
også at det er svært at realisere i praksis. Hvordan leder man en proces uden
at fratage eleverne ejerskab? Og hvordan skaber man fx nysgerrighed uden at
bestemme retningen?
En ting som nogle af børnehaveklasselederne har kommenteret i forbindelse
med besøgene er, at spørgsmålsformen
i dialogtræningen kunne virke kedelig,
fordi det blot er ja/nej spørgsmål - fx ’Ville
I tage usynlighedsringen på, så I blev
usynlige?’ Eller ’Er det det samme skib,
eller ikke det samme skib?’. Men der er en
mening med galskaben. I filosofisk dialog
er det nyttigt at skelne mellem gramma
tisk åbne og lukkede spørgsmål og så ind
holdsmæssigt åbne og lukkede spørgsmål. Et grammatisk lukket spørgsmål er
ét, hvor man kun kan svare ja/nej eller
meget kortfattet på (fx ’det samme skib!’)
på, mens et grammatisk åbent spørgsmål
kan tillade mange typer af svar (fx ’hvad
synes I om Zombier?’ eller ’hvad vil det
sige at være en god ven?’). De grammatisk lukkede spørgsmål kan måske virke
kedelige, men i virkeligheden er de didaktisk nyttige, bl.a. fordi de er overskuelige
for eleverne – det er nemmere at byde
ind med et ’ja’ eller ’nej’ end med en lang
forklaring.
Det man til gengæld skal sørge for er, at
spørgsmålene er indholdsmæssigt åbne
og ikke lukkede. Et spørgsmål er indholdsmæssigt åbent, når der lægger op til, at
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man kan tale både for og imod. Spørgsmål
som ’Står solen op i morgen?’ eller ’Hvad
hedder hunden i historien?’ er indholdsmæssigt lukkede og derfor ikke egnede
til filosofisk dialog. De har i stedet karakter af ’tjek-spørgsmål’ af den type, som
eleverne ofte forbinder med skolesammenhænge, hvor det gælder om at svare
rigtigt. Så hvis vi ønsker en reel åben
dialog, er det vigtigt at vi så vidt muligt
arbejder med indholdsmæssigt åbne
spørgsmål.
Åbne og lukkede spørgsmål
Ideelt bør man begynde dialogerne med
indholdsmæssigt åbne, men gramma
tisk lukkede spørgsmål. Hvis man stiller
elever (og alle andre for den sags skyld)
et grammatisk og indholdsmæssigt åbent
spørgsmål, fx ’Hvad vil det sige at være
lykkelig?, så vil mange gå i stå, fordi det er
et uoverskueligt spørgsmål. Men hvis man
i stedet spørger: ’Er pigen i historien lykkelig?’, giver det mere lyst til at engagere
sig og svare enten ’ja,’ ’nej’ eller ’både og’.
Og dette svar lægger så altid op til, at man
kan bede om uddybelse med et gramma
tisk åbent spørgsmål. Et eksempel på
denne struktur i børnehaveklassens dialog
kunne være:
Børnehaveklasseleder: ’Er zombierne
uhyggelige?’
Elev: ’Ja!’
Børnehaveklasseleder: ’Okay, hvorfor er
zombierne uhyggelige?’
Elev: ’Fordi de bevæger sig mærkeligt.’
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Trods simpelheden i denne struktur kræver det tilvænning, og det nævnte er kun
et enkelt eksempel på de didaktiske teknikker man skal tilegne sig. At facilitere en
filosofisk dialog er med andre ord ikke helt
nemt og kræver introduktion til spørgeteknikker og megen træning. Knap 62% af
børnehaveklasselederne angiver da også,
at introduktionskurset var yderst vigtigt, og 100% angiver, at supervisions- og
demonstrationsbesøgene på skolerne har
været nyttige. Evalueringen viste ligeledes
at knap 96% mener, at de var klædt på til
at varetage dialogtræning i klassen efter
kurset og med de rette materialer/manualer som støtte.
Vigtigheden af sparring mellem
undervisere
Det er også værd at få med, at vi i programmet ’Sprog i børnehaveklassen’
opfordrede til kollegasparring i forbindelse
med aktiviteterne. Og i nogle skoler var
det muligt at gennemføre dialogtræningerne sådan, at to personer kunne skiftes
til at stå for dialogerne, mens den anden
observerede. Dette har været en fordel på
to måder. Dels har det givet mulighed for
at børnehaveklasselederne kunne observere deres elever fra sidelinjen, hvilket
har givet godt indblik i elevernes individuelle styrker og svagheder. Flere børnehaveklasseledere har i forbindelse med
skolebesøgene bemærket denne fordel
sammenlignet med en normal situation,
hvor man ikke har mulighed for at lægge
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mærke til alle ting, og har nævnt at det har
givet overraskelser.
En anden fordel ved at være to er, at man
har en sparringspartner, og at man kan
at observere hinanden nu og da for at
blive inspireret af hinandens arbejdsformer, men også for at evaluere og hjælpe
hinanden til hele tiden at blive en bedre
facilitator. Det er naturligt, at man har
blinde vinkler, når man er står for en dialog
og derfor er en guld værd. Flere har da
også givet udtryk for, at denne praksis er
god for både fagligheden og samarbejdet i
fagfællesskaberne.
Mere taletid til børnene
En sidste ting, vi vil fremhæve, er for
delingen af taletid i klassen. Børnehaveklasseledere har lige som andre under
visere typisk meget af taletiden i klassen.
Men ud fra et sprogstimuleringsperspektiv er dette ikke optimalt, for det er
vigtigt, at eleverne selv producerer sprog.
I den filosofiske dialog er det imidlertid
eleverne, der taler, mens børnehaveklasselederen lytter og understøtter sprogstimuleringen ved at stille spørgsmål. I
forbindelse med skolebesøgene har netop
dette været et fokuspunkt, fordi det har
været det sværeste af det hele for børnehaveklasselederne at holde sig i baggrunden.
Der er flere grunde til, at det er svært. Ud
over at det ligger naturligt i rollen som
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underviser, kan børnehavelederen have
et ønske om at hjælpe de børn, som de
ved fx har svært ved sprog, svært ved
at udtrykke sig, er generte eller bruger
meget betænkningstid. Ofte skyldes det
at børnehaveklasselederen bliver revet
med, fordi dialogens indhold er spændende. Selvom det er vanskeligt, anbefaler vi dog at man så vidt muligt holder
sig tilbage. Vi kan nemlig se, at eleverne
er meget opmærksomme på at følge
børnehaveklasselederen, og hvis hun
eller han først byder ind, vil eleverne have
svært ved at gå i andre retninger efter
følgende. Men det er vanskeligt selv at
holde regnskab med, hvor meget man selv
taler i forhold til eleverne – og derfor et
af de punkter, hvor kollegasupervision er
ekstremt nyttig.
Sammenfattende bemærkninger
Programmet med sprogstimulering
gennem dialog har været spændende
og opløftende at være en del af. De
mange besøg på skolerne har givet en
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unik mulighed for at møde alle eleverne
og opleve deres gåpåmod, nysgerrighed
og kreativitet. Samarbejdet med børnehaveklasselederne har været en fornøj
else, og det har været en lærerig proces
at arbejde med at udvikle materialer på
baggrund af deres erfaringer og faglighed
på området. Børnehaveklasselederne har
taget godt imod de filosofiske dialoger
og givet udtryk for, at dialogerne er et
godt værktøj til at understøtte elevernes
sproglige læring, og fordi det sjovt, og
eleverne lærer af hinanden. Så selvom det
kræver træning og sparring at praktisere
det i klasseværelset, opleves det som et
mindset og et værktøj, som er i tråd med
de pædagogiske idealer og praksisser,
som børnehaveklasselederne allerede har.
Samtidig tyder alt på, at denne dialogiske
form kan være et godt didaktisk værktøj
til samtidig at understøtte elevernes
karakterdannelse i form af fx nysgerrighed, social fornemmelse og formulering af
egne tanker.
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Laura Kjær Hansen og Louise Ørbæk Sørensen, begge lærerstuderende - UCL Jelling

Der var engang to lærerstuderende, som drog på en rejse ud i verden
for at finde den gyldne opskrift på at undervise. Rejsen skulle vare to
måneder, men viste sig at blive en dannelsesrejse, som blev længere
end først forventet. De lærerstuderende læste i Jelling på tredje år
og ønskede i deres forlængede praktik at blive klogere på, hvordan
de kunne blive gode lærere. De vidste, at formålet med at gå i skole
handlede om dannelse og uddannelse, og de var interesserede i,
hvorledes de kunne opfylde dette. Det var netop i denne søgen, at
deres egen dannelsesrejse begyndte.

Frihed og tvang
Som Karsten Schnack (2000) engang
har beskrevet det, er undervisning skabt
for læring og indbefatter læreres samvær
med elever med henblik på, at eleverne
skal lære et indhold. Dette var før læringsmålene tog over og satte sig i indholdets
sted. Da elever ikke kan lære noget uden
at lære om noget bestemt, er det imidlertid stadig holdbart at tage udgangspunkt
i, at lærere og elever altså er sammen om
et fælles tredje indhold. Ifølge Folkeskolens formålsparagraf skal skolen “... give

eleverne kundskaber og færdigheder..”,
der: ”… forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere...”
(Bekendtgørelse af lov om folkeskolen,
§ 1). Det er således lærerens grundvilkår
gennem indholdsvalg og læringsmål at
skulle ville noget med eleverne (Bjerresgaard & Hermansen 2016). Endvidere skal
skolen ifølge formålsparagraffen: “.. forberede eleverne til deltagelse, medansvar,
rettigheder og pligter i et samfund med
frihed og folkestyre...” (Bekendtgørelse
af lov om folkeskolen, § 1, stk. 3). Denne
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formulering leder tanker hen mod det,
som Alexander von Oettingen (2012) kalder undervisningens og pædagogikkens
paradoks. Han stiller spørgsmålstegn ved,
hvordan lærere gennem ydre indvirkning
kan bringe elever til ikke at lade sig styre
af ydre henvendelser? Eller hvordan man
kan opdrage til frihed gennem tvang?
(Oettingen 2012).
Netop dette paradoks er vi som lærerstuderende optagede af. Vi har fulgt med
i debatten om test og karakterer i den
danske folkeskole og er bekymrede for en
udvikling, hvor den ydre motivation for at
præstere godt i test står i fare for at sætte
elevernes indre motivation ud af spillet.
Vores praktikerfaringer - og egne erfaringer i lærerstudiet - tilsiger os, at idealet i
en undervisningssituation netop er, at
eleverne og studerende også selv ønsker
at gå ind i indholdet og at gå efter
læringsmålene i læringsprocessen, så
der kan finde et tilstræbt møde sted. Det
er med andre ord vores praksiserfaring,
at læringen ikke kan overføres direkte til
eleverne, uden at eleverne selv og sammen med andre er aktive i processen.
Vores ønske som kommende lærere er, at
eleverne med afsæt i vores opfordring og i
vores tilrettelæggelse skal lære sig noget
af den planlagte og gennemførte undervisning, men også at de selv får lyst til at
lære, at de tager initiativer og deltager
af interesse (jf. formålsparagraffen). Vi
ser og har oplevet en problematik i dette
paradoksale forhold; at vi på den ene side,
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i folkeskolen, har pligt til at undervise i
– og at danne elever til - selvstændigt at
kunne tage medansvar for deres egen og
andres læring, men at dette i et elevperspektiv på den anden side uden interesse
og lyst samtidig kan opleves som “tvang”.
				
En rejse til en fremmed verden
Rejsens destination var blevet Island, og vi
havde inden afrejsen teorier om klasse
ledelse, didaktik og relationsarbejde med
i bagagen. Det var en rejse til en fremmed
verden, som på nogle områder var meget
anderledes end den verden, vi kendte
hjemmefra, og hvor vi kom til at møde
store udfordringer på vejen. Praktikken
skulle finde sted på Vættaskóli i Reykjavik,
hvor vi blandt andet skulle undervise
7. klasse i engelsk. De fleste elever var
åbne for at skabe et fælles tredje sammen
med os, mens særligt to af eleverne skulle
vise sig at være svære at tænde. Hvor
meget vi end forsøgte at trylle, skabte
de en følelse af afmagt hos os begge. De
to elever ville ikke indgå i de planlagte
aktiviteter, og når vi forsøgte at få dem
med, ville de ikke tale med os, og vi kunne
således ikke få lov til at ville noget med
dem. Det var en situation, vi oplevede
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næsten hver gang, vi skulle undervise
dem, og når vi forsøgte at sparre med
deres lærere, var beskeden blot, at
eleverne havde meget svært ved det
engelske sprog. Det var en problematik, vi
reflekterede over, både når vi underviste,
men også i samtaler med hinanden efter
undervisningen. Vi fandt dog ikke nogen
løsninger, og problematikken blev derfor
også et naturligt udgangspunkt for refleksion i forskellige skriftlige opgaver og
eksaminer, da vi kom hjem. Disse refleksioner har været meget værdifulde for os.
Det er netop i denne mulighed for, med
teoretiske briller, at kigge på og reflektere
over os selv i praksis, at vi har udviklet
vores forståelse af os selv og vores til
blivende lærerprofessionalitet.
Læring
Undervejs i vores opgave- og refleksionsprocesser har det været naturligt for os
at dykke dybere ned i begrebet læring.
Når man beskæftiger sig teoretisk med
læring, kan der skelnes mellem læring som
et alment pædagogisk grundfænomen
i menneskets eksistens og læring som
grundkategori i undervisningen (Oettingen 2012). Rettes blikket mod den første
forståelse af læring, betragtes læring som
en del af menneskets natur på samme
måde som det at tænke, tale og at trække
vejret. Læring har os altså i sin magt, og
man kan derfor ikke ikke-lære. Når læring
anskues som en grundkategori i undervisningen, kan man tale om læringens refleksivitet. Det som eleven ved skal i under-
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visningen omsættes til læring om denne
viden og disse færdigheder, og det, som
eleven har oplevet og erfaret, skal i undervisningen således forklares og begribes.
Derfor sker læringen i en skolekontekst
ikke blot af sig selv naturligt, men eleven
må derimod beslutte sig for at ville lære.
Den der lærer er, ifølge Oettingen (2012),
således altid undervejs og bevæger sig fra
en ikke-mere tilstand frem mod en endnu-ikke tilstand. Overgangen sker gennem
en negation i den forståelse, at der må
være en læringsmodstand. Læringen
begynder, når eleverne – eller de lærerstuderende! - erfarer, at deres forud-viden og
forud-kunnen ikke er nok, og eleverne må
derfor blive bevidste om, hvad de endnu
ikke ved og endnu ikke kan, før de kan
træde ind i en læringsproces (Oettingen
2016). Det er netop i positionen, hvor eleven er sig bevidst om sin egen manglende
viden og kunnen, at læringspotentialet
ligger. Hun, eleven, må nemlig opfordres
til at lede efter en løsning som om hun
kunne, men som hun ikke kender endnu,
men er i gang med at lære. Ovenstående
er noget vi har reflekteret over i forhold
til problematikken med de to elever, men
også noget vi sidenhen er blevet bevidste
om i forhold til vores egen læringsproces.
Både i praktikken, hvor vi gennemlevede
problematikken, men også i vores opgaveog eksamensprocesser, har der været
udfordringer og modstand, eller som
Oettingen ville kalde det; negationer. Det
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er netop i disse negationsprocesser, at
vi har udviklet os og lært noget, fordi vi
besluttede os for at ville lære noget af
de negationer, vi oplevede. Vi har været
bevidste om, at der var noget vi ikke
vidste og kunne endnu og derved søgt
at overkomme negationerne. Gennem
mange refleksioner, hvor vi fik mulighed
for at begribe og forklare vores oplevelser
med forskellige pædagogiske, psykologiske og didaktiske teorier søgte vi at finde
nye løsninger på udfordringerne, og vores
læring fik derved et refleksivt grundlag.
Selvom vi ikke har fundet ét præcist svar
på, hvorledes vi kunne løse problematikken, er vi sikre på, at vi er bedre klædt på
og er tættere på at kunne løse et lignende
problem i fremtiden.
				
Relationsarbejde gennem fagfaglighed
For at vende tilbage til problematikken
omkring de to elevers manglende deltagelse kan ovenstående umiddelbart
lyde nemt. Eleverne skal blot beslutte sig
for at ville lære og så overkomme negationerne, men hvordan får vi dem til at
ville det? Og hvordan kan vi bedst støtte
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eleverne i disse negationsprocesser? I et
interview til en artikel i Politiken Skoleliv
(Grønkjær 2019) udtaler Oettingen, at hvis
de lærerstuderende skal klædes bedre på
til lærerrollen, handler det ikke om at give
dem flere adskilte kurser i klasseledelse
og relationskompetence. Han påpeger
i stedet vigtigheden af de studerendes
fagfaglighed som vejen til en succesfuld klasseledelse. I forlængelse af dette
understreger han vigtigheden af ikke at se
undervisningen i det faglige indhold som
en adskilt størrelse i forhold til klasse
ledelsen og relationsarbejdet. Mange af
de konflikter, der opstår i klasselokalet, er
fagligt funderede, og må således hånd
teres fagligt.
Læreren som turistguide
I forlængelse af ovenstående blev vi optagede af Thomas Ziehe (2003) og hans
tanker om skolen som værende under
pres – en diagnose vi med Island bag os
og trods diagnosens år på bagen oplever
relevant. Han beskriver, hvordan eleverne
er blevet egenverdensorienterede og
herved kulturelt selvforsynende. Deres
hverdagskultur har en effektfuld socialiserende virkning og trænger ind i deres
mentaliteter uden at lade sig begrænse
til deres fritid (Ziehe 2004). Ziehe (2003)
beskriver, hvordan det sætter andre
vidensformer, som for eksempel dem,
der findes i skolen, under et retfærdiggørelsespres i forhold til, hvad eleverne
finder attraktivt, spændende og nydelsesværdigt. På denne måde bliver elevernes
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egenverden en relevanskorridor, som
skolen og den enkelte lærer må presse sig
igennem for at nå ind til eleverne.
Ifølge Ziehe handler det altså om forståelses- og acceptproblemer af det, eleverne
ikke umiddelbart kan få til at passe ind i
deres egenverdens tolkningssystem. De
kommer hurtigt til at føle, at graden af
fremmedhed er meget høj og kommer
derved til at føle et tilsvarende ubehag
og får svært ved at skabe åbenhed over
for verdensforståelser, der er fremmede.
Det at blive konfronteret med fremmede
verdener bliver i stigende grad opfattet
nærmest som kognitivt umuligt og følelsesmæssigt ubærligt (Ziehe 2004).
I denne forbindelse beskriver han læreren
som en turistguide, der skal lede eleverne
ind i fremmede verdener. Disse rejser i
fremmede verdener indeholder chancen
for, at eleverne kan få et andet forhold til
sig selv, og lærekulturen må derfor forføre
eleverne til at afprøve andre holdninger og
meninger. Det må således være lærerens
opgave at gøre de anstrengelser, der er
ved at træde ind i sådanne fremmede
verdener, lettere forståelige. Læreren
må være klar over elevernes relative
uvidenhed i disse fremmede egne (Ziehe
2004) og må som turistguide ledsage de
rejsende elever for således at gøre det
lettere for dem at bære oplevelsen af ikke
at forstå. Ifølge Ziehe (2004) må læreren
fremstille glæden ved det fremmede, men
ikke underkende det trygge og hjemlige,
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som eleverne også har brug for. Læreren
må derfor kunne invitere eleverne ind i det
fremmede i momenter af undervisningen
for således at vende tilbage til det, de kender. Disse momenter beskriver han som
god anderledeshed (Ziehe 2004). Gennem
Ziehes betragtninger kan det altså påpeges, at lærerens relation med eleverne må
foregå gennem momentane forførelser
og invitationer til momenter af fremmede
verdener af fagligt indhold. Hvis dette lykkes i undervisningen, er der mulighed for,
at læreren understøtter relationerne med
eleverne gennem sin fagfaglighed uden
at relationen fastholdes i en indholdsløs
positioneringskamp. Diagnosen er for os
at se en opfordring til at lede efter stier i
fagene, der gennem eksperimenteren og
opøvelse i forførelsens kunst kan invitere
og lede eleverne ind i fagenes jungle.
God anderledeshed
Vi har efter praktikken reflekteret videre
over den følte fremmedhed for eleverne,
som kan have været meget stor for nogle
af dem, både i sproget, men også i vores
tilgang til det at undervise. Således har
undervisningen og vores ”læreragtighed”
og stil muligvis ikke været en god anderledeshed for eleverne, men i stedet fuld
af fremmedhed, og oplevelsen af ikke at
forstå kan have været kognitivt og følelsesmæssigt ubærligt for dem. I praktikken mødte vi klassens engelsklærer, hvis
tilgang til eleverne og måde at undervise
på for os var ”dårlig anderledes” i forhold
til det, vi havde med os i bagagen. Lære-
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ren gik meget op i test og karakterer, og
vi oplevede hendes tilgang til undervisningen og eleverne som værende præget
af ydre motivation og med stor grad af
traditionel “røv-til-sæde undervisning”.
Vi havde gode faglige diskussioner med
hende om vores forskellige syn på det at
undervise.
For os har dette møde med en “fremmed
verden” i refleksionens klare lys derfor på
trods været en god anderledeshed. Vi er
netop i dette møde med andre holdninger
blevet klogere på os selv og vores tilblivende lærerprofessionalitet.
Den dobbelte åbning
Verdenen må altså åbnes for at man kan
åbne sig for verdenen. Dette er netop et
omdrejningspunkt i Wolfgang Klafkis teori
om kategorial dannelse.
Oettingen (2016) beskriver gennem Klafki
en tilgang til dannelse, som ikke prioriterer mellem mennesket og verdenen, men
i stedet ser dannelsen i vekselvirkningen
mellem disse. Ifølge Klafki er dannelse
kategorial, idet den fører til nye erfaringer,
erkendelser og forståelser; både individuelt og på et alment plan. I dannelsen
udvikles kategorier til at forstå sig selv,
men også kategoriseringer af verdenen,
så den kommer til syne i sin sammenhæng
og mangfoldighed. Den kategoriale dannelse beskriver således en forandringsproces i dobbelt forstand, hvor verdenen
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åbnes for individet og individet åbner
sig for verdenen. I mødet med et indhold
opnår individet kategorier til at begribe,
ordne og åbne verdenen, men samtidig
også kategorier, der kan hjælpe dem til at
forstå deres indre stemninger, følelser og
indsigter. (Oettingen 2016).
For at vende tilbage til de to lærer
studerende, som drog ud i verden for at
finde den gyldne opskrift, fandt de ud
af, at denne ikke fandtes. Men gennem
muligheden for at komme i udlandspraktik åbnede verden sig for os, og vi fik
således mulighed for at åbne os for nye
forståelser af verdenen og os selv og har
fundet ud af, at der ikke findes én gylden
opskrift på at undervise. Den rejse, der
til at starte med blot skulle være et to
måneders langt eventyr, viste sig at blive
en dannelsesrejse, som ikke sluttede, da
vi kom hjem. For hvornår bliver vi nogensinde færdige med at dannes og at danne
os, hvis vi overhovedet gør? Vi har fundet
ud af at for at danne elever, må man altid
selv være klar til at indgå i en dannelsesog forandringsproces. Siden vi er kommet
hjem, har refleksionerne over praktikken
fyldt meget, og vi er blevet mere bevidste
omkring vigtigheden af koblingen mellem
teori og praksis. Efter vores erfaring
forbliver teori blot teori, hvis ikke den
afprøves og udfordres i praksis, og praksis
forbliver uændret, hvis ikke den reflekteres gennem teori.
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Caroline Schaffalitzky, ph.d. og lektor i filosofi og leder af projektet Filosofi i Skolen,
SDU, og Cecilie Tang-Brock, uddannet lærer og cand. pæd. i pædagogisk filosofi,
programleder hos CoC Playful Minds

Findes der børn, der vil ofre deres computertid til fordel for filosofiklub? Gider spejdere lave filosofi? Kan forældre mærke, at deres børn
deltager i filosofiske dialoger? I vores projekt måtte vi svare ’ja’ til alle
tre spørgsmål. Vi har gennemført filosofi-forløb i forskellige uformelle
læringsfællesskaber og undersøgt, hvordan dette bidrag til en
dannelsesproces blev oplevet af forskellige grupper af børn i Billund
Kommune.

Introduktion
I første halvdel af 2019 stod vi for et projekt kaldet ”Filosofisk eksperimentarium”,
som var et samarbejde mellem Institut for
Kulturvidenskaber ved Syddansk Univer
sitet og CoC Playful Minds. Målet med
projektet var at udforme en model for en
slags ”filosofikum for børn” med fokus på
karakterdannelse og kapabiliteter som
selvindsigt og refleksion. Modellen skulle
kunne danne udgangspunkt for et grundmodul i programmet Our World Academy,
som er målrettet uformelle læringsfællesskaber, og som tager udgangspunkt i

visionen om, at børn skal have mulighed
for at være reelle samskabere af egne liv
og den verden, de er en del af.
I projektet gennemførte vi blandt andet
en række forløb, som var baseret på filosofiske dialoger med en gruppe spejdere,
en gruppe børn fra en behandlingsskole
samt en gruppe af børn fra forskellige
skoler og med forskellige nationale og
kulturelle baggrunde. Vi var bl.a. nysgerrige efter, hvordan børnene på tværs af de
meget varierende målgrupper oplevede
aktiviteterne, fordi det er afgørende for,
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at aktiviteter som disse faktisk bidrager
til en meningsfuld dannelsesproces. Der
var forskellige grunde til at være pessimistiske i forhold til modtagelsen, men
alle bekymringer blev gjort til skamme,
og vi vurderer, at de filosofiske dialoger
har et kæmpe potentiale også uden for,
hvad vi traditionelt ser på som de formelle
læringssammenhænge.
Om udviklingsprojektet ”Filosofisk
eksperimentarium”
Målet med projektet ”Filosofisk eksperimentarium” var at udforme et grundmodul til programmet Our World Academy
ved CoC Playful Minds i Billund. Formålet
med Our World Academy er at afprøve,
samskabe og beskrive ideelle rammer til
at fremme børns muligheder til at være
samskabere af egne liv og som grundlag
for børnenes engagement som skabende
verdensborgere. Ligeledes er formålet
med Our World Academy at fremme børns
kompetencer og styrker til at være reelle
samskabere af egne liv og den verden, de
er en del af. Our World Academy er målrettet det uformelle læringsmiljø og bygger
på en legende, eksperimenterende og
samskabende didaktik og pædagogik.
Konkret betyder det, at Our World Academy vil understøtte læringsmiljøer:
-	hvor børns perspektiver fremkommer
-	hvor der sættes fokus på, hvilke udfordringer børnene selv identificerer
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-	hvor børnenes kompetencer til sam
skabelse og demokratisk deltagelse
fremmes
-	hvor børnene reelt er med til at skabe
løsninger
Et sådant læringsmiljø, der er centreret
om børnenes livsverden, erfaringer og
udfordringer, kræver rammer og voksne,
der kan udvikle og facilitere processer og
læringsmiljøer med og omkring børnene.
Det skal ske sådan, at de oplever at blive
styrket i hvem de er, hvad de kan og hvordan de kan deltage, og i at forstå deres
egne læreprocesser og deres særlige
bidrag til et konkret fællesskab og en fælles verden. Det er et miljø, som fremmer
børnenes kompetencer til samskabelse
gennem en værdig, legende og eksperimenterende tilgang til verden i både små
og store problemstillinger. Der er således
tale om dannelsesprocesser, der på én
gang angår kundskaber og personlige,
sociale, intellektuelle og praktiske færdigheder.
Grundmodul
På sigt er det hensigten, at modulerne
i Our World Academy skal understøtte
færdigheder inden for specialiserede
områder (som fx kultur eller teknologi),
men de hviler alle på et ”grundmodul”, der
etablerer erfaringer med samskabelse,
kritisk og kreativ tænkning i et engagerende og anerkendende fællesskab. Som
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didaktisk grundlag for modulet valgte vi
filosofiske dialoger fra traditionen ”Filosofi med børn”, som er en stærkt dialogisk
pædagogisk praksis. Det dialogiske har
været et ideal i pædagogikken i årtier, men
har vist sig vanskeligt at realisere (jf. fx
Høegh 2018 for en oversigt). Erfaringsmæssigt gælder dette også filosofiske
dialoger med børn, for selvom der findes
gode undervisningsmaterialer (fx Haynes
2002 og Worley 2019), kræver det øvelse
at lykkes med dialogerne.
I projektet kunne vi dog trække på erfaringer fra SDU-projektet Filosofi i Skolen,
som siden begyndelsen af 2017 har arbejdet med at designe og afholde filosofiske dialoger i både formelle og uformelle
læringsfællesskaber (fx skole, dagtilbud
og fritidsklub), herunder også grupper,
som måske ikke umiddelbart selv ville
opsøge filosofiske dialog (fx sygeplejersker og et hold på tømreruddannelse ved
EUX).
Hvad ville vi vide?
Et vigtigt element i projektet var en
grundtanke om, at en dannelsesproces
bør udvikle af kapabiliteter (fx selvindsigt,
autonomi, karakterdannelse og refleksion)
som er grundlag for trivsel og læring. Med
kapabiliteter forstår vi de anlæg, færdigheder og beredskab, som gør én i stand
til at forvalte muligheder i tilværelsen.
Man har således meget lidt hvis nogen
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glæde af en bog, hvis man ikke kan læse,
men man har heller ikke glæde af at få
undervisning i at læse, hvis man ikke kan
holde ud at befinde sig i skolen. Teoretisk er kapabilitetstænkningen oprindelig
kendt fra velfærdsøkonomiske overvejelser (fx Amartya Sen 1985 og 2010). I dette
projekt har særligt Martha Nussbaums
kategorisering været inspiration (Nussbaum 2011). Det gælder fx redegørelserne
for betydningen af forestillingsevne og
tænkning, følelsesmæssig forbundethed,
respekt for selv og andre, og evnen til at
lege og være engageret. Vi har dog også
trukket på en række andre kilder (her
under Worley 2009, OECD 2005, P21
Framework 2015).
Andre vigtige antagelser i projektets
dannelsesopfattelse har drejet sig om
værdisyn og et menneskesyn. Essensen i værdisynet er, at værdier ikke kan
læres isolereret og rent abstrakt, men
skal forankres gennem egne refleksioner,
praksiserfaringer og møder med andres
værdier. Essensen i menneskesynet er
antagelser om betydningen af oplevelse
af medejerskab, fællesskab, anerkendelse,
meningsfuldhed og autonomi for trivsel,
læring og udvikling. Litteraturen om
betydningen af disse faktorer for læring
er omfattende, men fx er betydningen af
oplevelsen af autonomi og meningsfuldhed velkendt (se fx Sokol 2013). Og med
disse baggrundsantagelser giver det sig
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selv, at vi var interesserede i at få indsigt
i børnenes oplevelse af anerkendelse og
trivsel i aktiviteterne, og ikke kun i om de
kunne gennemføres i praksis.
Beskrivelse af aktiviteterne:
Hvad lavede vi?
I projektet lavede vi flere forløb for at
informere vores design af grundmodulet
fra varierede praksisser og børnegrupper.
De tre vigtigste forløb var: 1) en gruppe
spejdere som deltog i dialoger og supplerende aktiviteter (forløbet strakte sig over
13 gange), 2) en gruppe engelsktalende
børn i alderen 9-13 som deltog i dialoger
og workshops (i weekend og fridag), og 3)
’filosofiklub’ med en lille gruppe af børn og
to ansatte på behandlingsskolen Chryselis (forløbet strakte sig over 6 gange). Ved
alle forløb har børnene mødt forskellige
facilitatorer, som har stået for aktiviteterne. Dette for at sikre, at det der blev
undersøgt, var formen og ikke personlige
relationer til en bestemt facilitator.
I udførelsen af forløbene besluttede vi at
udstyre os selv med nogle ”benspænd”,
der gjorde opgaven vanskeligere at gennemføre. Tanken med dette var, at hvis vi
kunne levere et ”proof of concept” under
disse betingelser, gjorde det det mere
sandsynligt, at vi faktisk stod med en
robust tilgang. Blandt vores benspænd var
følgende:
-	vi lavede et forløb for grupper af børn,
som vi ingen grund havde til at forvente ville være særligt interesserede i
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filosofisk dialog, snarere tværtimod (en
gruppe spejdere samt en gruppe børn
på tværs af klasser i en behandlingsskole).
-	vi organiserede aktiviteterne, så de lå
i børnenes fritid (fx skulle spejderne
møde 2 timer tidligere til spejder,
børnene i behandlingsskolen skulle
give afkald på fri computertid, og den
blandede gruppe skulle bruge flere
weekender).
-	vi lavede ingen særlig tilpasning af
aktiviteterne ift børnenes interesser,
viden eller færdigheder.
-	vi forklarede dem så lidt som etisk
forsvarligt om formålet, eller hvad
aktiviteterne gik ud på (andet end at
vi gerne ville vide om aktiviteterne var
noget for dem).
-	i to af forløbene (de engelsktalende
børn og på behandlingsskolen) kendte
børnene ikke hinanden i forvejen på
tværs af gruppen.
-	forløbet på behandlingsskolen var for
elever og ansatte på lige fod i dialogen
trods magtrelationer
Helt konkret var det bærende element i
aktiviteterne filosofiske dialoger, som var
designet af os selv eller af Peter Worley
(Worley 2019), som i øvrigt stod for weekendkursus med de engelsktalende børn.
Erfaringer fra aktiviteterne:
Hvad har vi lært?
I projektet indsamlede vi løbende data,
herunder om børnenes oplevelse af at del-
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tage i de filosofiske aktiviteter. Projektets
data omfatter interaktionsobservationer,
surveys med børnene for at opnå indsigt
i deres oplevelser, semi-strukturerede
interviews med børn, voksne og forældre.
Formålet med data var at informere de
valg, der skulle træffes undervejs og en
egentlig systematisk behandling af disse
data lå uden for projektets formål, men de
betyder dog, at vi har mulighed for at dele
og fremhæve nogle af de indsigter, vi har
opnået igennem projektet.
Spejdernes reaktioner
Surveys fra spejderne viste, at de lige fra
begyndelsen var mere begejstrede, end
både vi og deres leder havde vurderet, de
var (ud fra forhåndsforventninger og vores
observationer). Surveys og interviews
senere i forløbet viste endda stigende
tilslutning.
Eksempler på reaktioner:
-	”Det jeg bedst kan lide er det, at jeg kan
være mig selv og lære nye ting, og jeg
har det sjovt.”
-	”Jeg synes, det er spændende. Og jeg
synes altid der er noget nyt, som jeg
ikke har tænkt på før. Så jeg føler, at jeg
lærer noget nyt hver gang.”
-	”Jeg føler min hjerne bliver vredet på en
ny måde, når vi har de her spørgsmål,
så er man nødt til at være kreativ på en
ny måde.”
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Reaktioner fra spejdernes forældre
Forældrene til spejderne havde ikke hørt
meget fra deres børn eller fra spejderlederne om det nærmere indhold af
aktiviteterne med de filosofiske dialoger,
men forældrene rapporterer, at de kunne
observere ud fra deres børns adfærd,
at dette var en anderledes aktivitet,
som havde en anden betydning for deres
børn, end aktiviteter de tidligere havde
deltaget i.
Eksempler på citater fra forældrene:
-	”Hun blev helt euforisk [når hun kom
hjem], helt høj … for muligheden for at
sætte sig selv i spil.”
-	”Han har et helt andet drive. Før
mistede han appetitten [for fritids
aktiviteter], men med det her kan han
bare blive ved og ved og ved.”
Lille indsats med stor betydning
For begge de længere forløb (med spejderne og med børnenes på behandlingsskolen) var det kendetegnende, at der var
bemærkelsesværdige virkninger efter få
gange. Og dette på trods af en indsats,
der var kortvarig og simpel (som ikke
var ledsaget af forklaringer af målet med
aktiviteterne).
Eksempler på citater fra børnene og
feltobservationer:
-	”Jeg synes, det er rigtig rart, at jeg kan
komme og sige min helt egen mening.”
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-	”Jeg har fundet ud af, hvor kloge de
andre er. Og jeg lærer de andre bedre at
kende. Og så er jeg blevet mere klog.”
-	De fagprofessionelle på behandlings
skolen bemærker, at børnene har glæ
det sig meget til, at der var filosofiklub
igen – også dem som ellers havde fri
adgang til at spille computer (en akti
vitet der er attraktiv og der er sat græn
ser for) på det samme tidspunkt.
-	Et af børnene på behandlingsskolen
spørger: ”Hvorfor kun os fire der må
være med?” og tilføjer at andre også
ville synes om det.
Yderligere indikerer nedenstående citat,
at forløbene også allerede havde indvirkning på de fagprofessionelles kendskab til
børnene.
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En af de ansatte på behandlingsskolen
bemærker (til facilitatoren) efter en filosofiklub:
-	”Jeg vidste slet ikke, at [barnet] havde
det sådan”.
Ikke behov for tilpasning
Aftalen med behandlingsskolen var
omstændelig at indgå, fordi de ansatte
dér er vant til at tage en række hensyn
til eleverne i planlægningen af aktiviteter. Ikke desto mindre blev disse afviklet
uden tilpasning af materialer, indhold eller
dialogformen til målgruppen på skolen,
og der viste sig ikke i forløbet grund til
at ændre denne beslutning. Det eneste
særlige hensyn var et par grafiske illustrationer til ophængning i rummet (som
reminder om rammerne for aktiviteterne)
som fx denne:
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Det videre arbejde:
dialoger om FNs Verdensmål
Vi fandt mange interessante forhold i
projektet, som det ville være relevant
arbejde videre med. Et af disse er at
arbejde videre med nogle af de materialer,
vi udviklede i perioden, og som i efteråret
skal prøves af i nye sammenhænge og finpudses sammen med nye børnegrupper.
Det drejer sig fx om dialogvejledninger og
andre aktiviteter, vi har lavet om FNs 17
verdensmål og ideen om den skabende
verdensborger.
Undervejs i processen blev vi nemlig
opmærksomme på, at disse temaer ville
være velegnede som indholdsmæssig
ramme for filosofiske dialoger. En af
grundene hertil er, at verdensmålene på
den ene side er udtryk for værdier, som er
bredt anerkendt som vigtige, men på den
anden side er vanskelige at indtænke i en
dannelsespædagogik, fordi det stærkt
normative præg risikerer at lægge op
til affirmativ moralisering, snarere end
inddragelse, refleksion og selvstændig
stillingtagen.
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Verdensmålene indeholder engagerende
filosofiske begreber (fx bæredygtighed,
fattigdom og ulighed) samtidig med, at
de ikke har et bestemt fagligt tilknytningsforhold, men kan indgå i både uformelle og formelle læringsfællesskaber
og med fordel på tværs af fag. Det er
også værd at lægge mærke til, at en del
af verdensmålene risikerer at lægge op
til en forfaldshistorie for en ukendt og
utryg fremtid, som børn ikke oplever at
have indflydelse på (Børnerådet 2009). Vi
vurderer, at filosofiske dialoger om temaer
som skabende verdensborgerskab og
FNs verdensmål kan hjælpe med at give
en ny mulighedsramme, som inviterer til
samskabelse og nytænkning og således
understøtter en dannelsesproces med
fokus på både personlige, sociale og intellektuelle færdigheder.
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Kommende temaer
Nr. 4 – 2019
Samarbejdets betydning for udvikling af
skolens praksis

Nr. 1 – 2020
Reformen 5 år efter

Der foregår meget samarbejde i skolen for
at understøtte elevernes muligheder for at
kunne deltage i skolens sociale og faglige
fællesskaber. Dette samarbejde foregår bl.a.
mellem forskellige faggrupper og i forskellige
arenaer i og omkring lærerens undervisning
og arbejde.
Samarbejdet mellem de forskellige aktører
i og omkring skolen kan vise sig at få stor
betydning for både børns og voksnes dag
ligdag i skolen, da de deltagende og de
professionelle ofte kommer frem til en fælles
forståelse af de udfordringer og opgaver,
der skal løses og hvilke indsatser, der efter
følgende skal sættes i værk. Samarbejde kan
opleves og være meget givtigt i forhold til at
understøtte arbejdet med inklusion og sam
arbejde kan opleves problematisk og støde
på forskellige barrierer og udfordringer.
I dette temanummer belyser og diskuterer vi
nogle af de muligheder og udfordringer, der
ligger i at skulle samarbejde om den inklude
rende skole.

På en konference i december 2019 sæt
ter VIA University College, UCL Erhvervs
akademi og Professionshøjskolen fokus på,
hvordan det går med arbejdet med Skole
reformen, der trådte i kraft i august 2014.
Siden dengang har skoler og kommuner
arbejdet intenst på at udvikle svar på, hvor
dan reformens intentioner kan omsættes til
praksis. Både konferencen og dette nummer
af Liv i Skolen rejser flere spørgsmål med det
formål at give bud på, hvor vi er i dag - 5 år
efter reformens indtræden:
Hvordan står det til med det professionelle
arbejde i lærende fællesskaber og udviklin
gen af professionel dømmekraft? Hvordan
anvendes data til at kvalificere praksis?
Hvordan sikrer vi, at alle elever bliver så
dygtige, de kan? Arbejder vi med feedback?
Er der ledelse tæt på? Hvordan står det til
med ambitionen om at minimere betyd
ningen af social baggrund?
Der kunne stilles mange flere spørgsmål.
Liv i Skolen forsøger i dette nummer at
besvare nogle af dem.

Liv i Skolen vil gerne gøres bekendt med gode eksempler fra praksis i forbindelse med
temaerne, og vi vil gerne sende på flere kanaler.
Kontakt os omkring et tema, og vi vil vurdere, om det skal belyses i bladet, i en artikel
på nettet eller eventuelt i en video på nettet.
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