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Teopæd-‐opgaven	  	  
og	  den	  fagdidaktiske	  udfordring	  
 
Peter Hobel 
 
 
 
Hvordan bliver man klogere på verden? 
 I denne sammenhæng taler jeg ikke om hele verden, men 
om den verden, der har været i centrum for Erik Dambergs 
professionelle liv, og som jeg har været en del af siden 
efteråret 2000. Altså pædagogikum. Og jeg taler ikke om 
alting i forbindelse med pædagogikum, men om kandida-
ternes skriveopgaver til kurserne og om prøven i teoretisk 
pædagogikum (ofte blot kaldet teopæd-opgaven).  
 Mit særlige fokus er den fagdidaktiske udfordring. Det har 
altid været centralt for Erik, hvordan kandidaterne i teopæd-
opgaven kan reflektere deres undervisningspraksis med ud-
gangspunkt i relevant teori og med henblik på pædagogisk og 
didaktisk udvikling. Erik har altid peget på, at denne reflek-
sion både skal være almendidaktisk og fagdidaktisk. Stof og 
begreber fra både de almendidaktiske kurser og de fagdidak-
tiske kurser skal sættes i arbejde, når kandidaten reflekterer 
over et undervisningsforløb fra sin praksis på skolen. Og da 
der skulle skrives ny studieordning for teoretisk pædago-
gikum i 2014, købte Erik straks ideen om, at kandidaterne på 
det første kursus – almendidaktik 1 – skal præsenteres for og 
diskutere et alment fagdidaktisk begrebsapparat, som er kom-
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plementært med og kan komme i dialog med det almen-
didaktiske begrebsapparat. Kandidaterne kan tage dette 
dobbelte begrebsapparat med sig til praksis på skolen, til de 
fagdidaktiske kurser og til teopæd-opgaven. 
 Og det er vigtigt. Så længe jeg kan huske tilbage (og i 
denne forbindelse går min hukommelse tilbage til foråret 
2001), har det været et tema på censormøderne, at det fag-
didaktiske ikke har været godt nok integreret i teopæd-
opgaverne. Problemet har som sagt haft Eriks bevågenhed, og 
han har gentagne gange sagt, at det var noget, jeg måtte 
overveje nærmere. Så det har jeg sat mig for at gøre i denne 
artikel. 
 Jeg har genlæst nogle – absolut gode – teopæd-opgaver fra 
de sidste år, og de bekræfter en hypotese, jeg har haft i mange 
år, og som jeg nu er nået frem til at formulere på følgende 
måde: Kandidaterne reflekterer almendidaktisk i teopæd-
opgaven. Når opgaveformuleringen taler om it & læring, om 
vejledning & evaluering, om progression og om gymnasie-
fremmede unge, inddrager kandidaterne teorier om læring, 
arbejdsformer, dannelse, lærer- og elevroller, motivation, mv., 
og de reflekterer over, hvad disse teorier kan levere i forhold 
til de problemer, de ser i de gymnasiale uddannelser. De ser 
problemerne i denne optik. Og så eksemplificerer de det med 
et undervisningsforløb fra ét af deres fag. Men det er netop en 
eksemplificering. De viser, at de kan planlægge undervis-
ningsforløb, og de dokumenterer det i solide bilag, og med 
udgangspunkt i dét reflekterer de over, hvordan f.eks. evalu-
ering kan støtte forskellige elevtyper.  
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 Selvfølgelig skal man reflektere over, hvorfor evaluering, 
progression og bestemte arbejdsformer er nødvendige i gym-
nasiet. Men ikke kun alment. De fagdidaktiske refleksioner 
skal styrkes, bl.a. fordi fagdidaktikken har en højere konkre-
tiseringsgrad end almendidaktikken. Når der undervises, er 
der jo altid nogen, der underviser nogen, ja, om noget. Og 
dette noget er organiseret i fag eller i fagligt samspil, og det 
må der reflekteres fagdidaktisk over. 
 I forbindelse med denne fagdidaktiske udfordring vil jeg i 
denne artikel diskutere tre temaer: fag, relationen mellem 
almendidaktik og fagdidaktik og teori/praksis-relationen.  
 Disse temaer er relevante i forhold til hele uddannelses-
stillingen, men bestemt også i forhold til den afsluttende 
skriftlige opgave. I dén kan hele forløbet reflekteres, og det er 
en god ide at gøre det skriftligt. Skriftsproget kan noget 
særligt – noget, Erik for resten flere gange har sat mig til at 
holde foredrag om på kurserne i fagligt samspil (hvilket har 
resulteret i Hobel 2011). 
 
 
Hvad	  kan	  skrivning,	  og	  hvornår	  skrives	  der?	  
 
Jeg nærmer mig skrivning fra den sociokulturelle lærings-
teoris vinkel (Vygotsky 1971: specielt bd. 2: 272-281; Iversen 
2014). Lad mig repetere nogle hovedpunkter. Skriftsproget er 
en specifik sproglig funktion. Der er ikke blot tale om en 
mekanisk eller teknisk overførsel af talesprog til skrift, altså 
om en ren repræsentation af talesproget. Tværtimod sker der 
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et erkendelsesmæssigt spring, fordi skriftsproget tvinger til 
refleksion. Det gør det bl.a. fordi læseren ikke er samtidig 
med skribenten i tid og rum, og derfor er skriftsproget nødt til 
at være fuldt udfoldet for at kunne forstås. Det må have en 
sikker logisk struktur og en begrebslig abstraktion for at 
kunne tale præcist ind i sin kontekst. Det må skribenten 
reflektere over, og det er både en refleksion over skriftsproget 
som funktion, over dét, der bliver ’talt’ om, og over de 
begreber, der bliver ’talt’ med. I denne tredobbelte forstand er 
skriftsproget tænkningens medie – eftertænksomhedens lang-
somme medie. Dermed indeholder skriftsproget et lærings-
potentiale. Man kan blive klogere på undervisningsverdenen, 
når man skriver en teopæd-opgave. 
 Som talesproget medierer skriftsproget mellem det kogni-
tive og det sociale. Det er det mest betydningsfulde medie-
rende værktøj til kommunikation. I bakhtinsk (1997) forstand 
kan kommunikation forstås som ytringer i stadig dialog, og en 
skriftsproglig tekst kan forstås som en sådan ytring. Den har, 
uanset om der er tale om en kort note eller en teopæd-opgave, 
en triadisk karakter: Der er én, der siger noget om noget til 
nogen – det vil sige, at den har en ekspressiv, en referentiel og 
en adressiv side, eller en form, et indhold og en social brug. I 
forbindelse med teopæd-opgaven kommer det til udtryk ved, 
at kandidaten udsiger noget om et pædagogisk og didaktisk 
problem, som vedkommende har diagnosticeret, og her 
anvender hun de genrekonventioner og det fagsprog – de 
medierende artefakter – som uddannelsesstillingens faglige 
diskurser tilbyder. Endelig henvender hun sig til nogen. I 
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første omgang er det selvfølgelig censorerne. Men kravet er, 
at kandidaten skal kunne reflektere teoretisk over egen praksis 
på et akademisk niveau, og derfor er den – desværre ofte kun 
sekundære – sociale brug, at kandidaten indgår i en kompleks 
dialog med aktørerne i det, jeg nedenfor kalder de forskellige 
virksomhedssystemer, der indgår i pædagogikum, og med de 
pædagogiske og didaktiske teorier, der findes og evt. har 
hegemoni i virksomhedssystemerne.  
 I denne fortsatte dialog er der også et læringspotentiale. 
Både for kandidaterne, der skal skrive sig ind i den faglige 
diskurs og appropriere dens faglige begreber, og for den 
garvede – hvem det så ellers er – der udvikler og forfiner sin 
forståelse og sit begrebsapparat. 
 I skriveforskningen skelner man mellem tænke- og for-
midlingsskrivning (Dysthe m.fl. 2001). I den første type er 
skrivning et nærmedie. I uddannelsesstillingen skriver kandi-
daten f.eks. for at tilegne sig fagdiskursers begrebsapparater 
og genrekonventioner, så hun kan anvende dem selv. Man 
skriver til sig selv, men udveksler og diskuterer også med 
lærere og peers. I den anden type er skrivning et fjernmedie. 
Her leverer man et fuldt udfoldet skriftligt produkt. Og der 
skrives meget i uddannelsesstillingen.  
 Skrivning indgår i de forskellige virksomhedssystemer – 
og jeg vender tilbage til dette begreb i næste afsnit – som 
kandidaten indgår i i uddannelsesstillingen: praksis på skolen, 
praksis i fagene, de fagdidaktiske kurser og de teoretisk-
pædagogiske kurser. Kandidaten skriver oversigter over un-
dervisningsmoduler og undervisningsforløb, og forud for de 
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tre besøg kommenterer hun dem og sender dem, der adres-
serer besøget, til den tilsynsførende. Pædagogikumbekendt-
gørelsen opfordrer til, at kandidaten lægger disse dokumenter 
ind på en elektronisk portfolio, og dermed bliver det doku-
menteret, hvordan kandidaten reflekterer i virksomhedssy-
stemerne fag – og måske også skole. På de fagdidaktiske 
kurser er det kutyme, at kandidaterne medbringer eksempler 
på undervisningsforløb og opgaveformuleringer, og kandida-
terne udveksler ideer og inspirerer hinanden med best prac-
tice. Disse dokumenter kan selvfølgelig også uploades til 
portfolien. Endelig skrives der også på de teoretisk-pædago-
giske kurser, og det er noget, Erik har lagt vægt på at få ind.  
 Skrivning er specielt knyttet til workshoppene. Til hver af 
de fem workshops har kandidaterne en hjemmeopgave. Ty-
pisk skal de beskrive et undervisningsforløb eller en under-
visningssekvens og reflektere over det med udgangspunkt i 
teori. Denne dobbelthed af fremlæggelse af noget, der er sket 
i undervisningen, og en teoretisk refleksion, er en tænke-
skrivning, der foregriber teopæd-opgaven. I skoleåret 2013-14 
skrev kandidaterne om arbejdsformer, evaluering, elevtyper, 
it-baseret undervisning og innovation, og de skrev om, hvor-
dan deres skole præsenterer sig med sit værdigrundlag på sin 
hjemmeside. På Almenpædagogik 2 var der desuden kollo-
kvier, hvor kandidaterne udarbejdede skriftlige sammenfat-
ninger af teoretiske tekster. Alle disse skriv kan dokumentere, 
hvordan kandidaten reflekterer i virksomhedssystemet teore-
tisk-pædagogiske kurser på baggrund af begivenheder i virk-
somhedssystemet fag-i-skolen, og også disse skriv opfordres 
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kandidaten til at uploade på portfolien. Portfolien kan således 
dokumentere kandidatens udvikling som professionel lærer og 
professionel skriver – specielt over for kursusleder og 
tilsynsførende – i krydspresset mellem uddannelsesstillingens 
forskellige virksomhedssystemer.  
 
 
Fra	  hvilke	  vinkler	  skal	  der	  skrives?	  
 
En teopæd-opgave skal anlægge en almendidaktisk vinkel. 
Hvordan kan man tilrettelægge undervisning, så elever lærer? 
Hvilke arbejdsformer motiverer gymnasiefremmede elever? 
Men der skal også være en fagdidaktisk vinkel. Hvad bidrager 
netop dette fag med? Hvorfor er det en del af fagrækken? De 
to vinkler er komplementære. På en gang udelukker og fuld-
stændiggør de hinanden.  
 Her vil jeg som annonceret begrænse mig til at se på tema-
er, der adresserer den fagdidaktiske udfordring.  
 
 
Fag	  
 
I teopæd-opgaven skal der ikke bare tales om læring, dannel-
se, progression, mv. Der skal tales om fag fra en fagdidaktisk 
vinkel.  
 Jeg foreslår, at man anskuer fag som virksomhedssystemer 
i den sociokulturelle aktivitetsteoris forstand (Engeström 
2012):  
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Figur 1. Model over et virksomhedssystem 
 
Virksomhed betyder i denne sammenhæng ’en målrettet 
aktivitet’. Subjektet i virksomheden er f.eks. en forsker, der 
undersøger et fagligt objekt. Objekt skal her ikke opfattes som 
en ting eller et objektgjort menneske, men som en ’Gegen-
stand’, dvs. noget man står over for og har en relation til. 
Noget, der skal undersøges – et problem – og et resultat, en 
løsning på problemet, kan nås ved hjælp af de medierende 
artefakter, der til stadighed udvikles i faget. Man lærer gen-
nem at anvende kulturens artefakter i problemløsende aktivi-
tet. Det kan være fysiske artefakter som pc’er og måle-
instrumenter, og det kan være psykiske artefakter som fag-
begreber og sprogligt medierede faglige teorier og metoder. 
Det interessante er, at forskerens undersøgelse ikke kun er 
stimuleret af det foreliggende problem, men også af de 
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medierende artefakter, der er til hendes rådighed og altid 
privilegerer en bestemt måde at gribe problemet an på. 
Konstruktivistiske teorier privilegerer f.eks. en anden tilgang 
til kulturmødeproblematikken end essentialistiske, og nuti-
dens avancerede lommeregnere privilegerer et andet syn på 
matematik end regnestokken.  
 Det interessante er endvidere, at fag ser på den samme 
verden og de samme problemer, men anskuer dem forskelligt, 
fordi de er drevet af forskellige erkendelsesinteresser (Haber-
mas 1965), og har udviklet medierende artefakter, der tjener 
disse. Habermas afviser tanken om en objektiv og interesseløs 
erkendelse og siger, at erkendelsen udspringer af erkendelses-
interesser knyttet til tre forskellige livssammenhænge: Natur-
videnskabernes tekniske, der sigter mod naturbeherskelse. 
Kulturvidenskabernes praktiske, der sigter mod gensidig for-
ståelse. Og samfundsvidenskabernes, der sigter mod frigø-
relse (dvs. afdække illegitim magtudøvelse). Tænk f.eks. på, 
hvordan det samme problem – den globale opvarmning – 
angribes forskelligt af de tre typer fag. Fag kan og vil noget 
forskelligt. Men de kan også arbejde sammen om problemer, 
der ikke kan løses af ét fag, i det, man kalder modus 2-
vidensproduktion (Klausen 2011). 
 Forskerens virksomhed er endvidere altid situeret i et 
forskningsfællesskab – menneskelige relationer er en 
forudsætning for aktivitet og udvikling – og disse fælles-
skaber har dels et regelsæt for, hvad der anerkendes som god 
forskning, dels en arbejdsdeling mellem virksomhedssyste-
mets aktører. I nogle perioder internaliserer nye forskere 
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kulturens artefakter. I andre perioder foregår der eksternalise-
ringsprocesser. Spændinger og konflikter om regler, arbejds-
deling og artefakternes egnethed som medier til løsning af de 
problemer, der f.eks. er knyttet til den globale opvarmning – 
evt. provokeret af modus 2-samarbejde – kan føre til ændring 
af regler og arbejdsdeling og til udvikling af nye artefakter 
eller ny brug af de eksisterende. Med en anden sprogbrug er 
fag diskursfællesskaber, hvor der foregår en diskursiv kamp 
om at have magten over faget. 
 Indtil nu har jeg talt om fag som videnskabsfag – de fag, 
der er en pædagogikumkandidats uddannelsesmæssige bag-
grund. Men fag er også gymnasiefag, og de er en anden type 
virksomhedssystemer. Hvor videnskabsfagene sigter mod at 
producere gyldig viden om, hvordan verden er, hvad der 
teknisk kan lade sig gøre, og hvad man bør gøre, så sigter 
gymnasiefagene mod, at lærerne og eleverne sammen arbejder 
sig frem imod, at eleverne kommer til at mestre de faglige 
kompetencer, der er nødvendige for, at de som myndige 
lægmandsborgere kan deltage i en politisk debat om pro-
blemerne – og at de er klar til et studium.  
 I en teopæd-opgave er det nødvendigt at reflektere over, 
hvordan universitetsfag i dette dannelsesperspektiv kan 
transformeres til skolefag. Det er ikke nok at reflektere 
generelt over, hvad dannelse er, og hvordan bestemte arbejds- 
og læringsformer faciliterer elevernes udvikling til myndige 
borgere. Man må altid også gå den anden vej og reflektere 
over, hvad netop dette fag med disse artefakter og denne 
indgang til at forstå verden kan levere til det gymnasiale 
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projekt, og hvorfor der skal undervises i dette fag på netop 
denne måde. 
 
 
Fagdidaktik	  og	  almendidaktik	  
 
Skolen kan også ses som et virksomhedssystem. Den er et 
fællesskab med både lærere og elever som deltagere, med et 
regel- eller værdisæt og med en arbejdsdeling, hvor lærerne er 
faglige og didaktiske eksperter, mens eleverne er lærende (for 
nu blot at antyde diskussionen om lærer- og elevroller). 
Skolen som virksomhedssystem står over for den opgave at 
igangsætte elevernes læreprocesser med henblik på, at de 
bliver dannede og studieparate. 
 Men der skal ikke bare reflekteres over, hvad dannelse er, 
hvilke overordnede problemer og temaer, der derfor skal 
arbejdes med, og hvilke elevaktiverende arbejdsformer der 
skal anvendes. Der skal også reflekteres konkret over de 
enkelte fags bidrag. 
 Fagene kan som allerede nævnt også ses som virksom-
hedssystemer, og de opgaver og det faglige indhold, som de 
skal arbejde med må udvælges, så det tjener skolens over-
ordnede mål.  
 Jeg ser relationen mellem disse to virksomhedssystemer 
som parallel med relationen mellem almendidaktik og fag-
didaktik. Denne relation udbygger jeg i dette skema (Hobel 
2014): 
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Figur 2. Almendidaktik og fagdidaktik 

 
Det fremgår af figuren, at både almendidaktikken og fag-
didaktikken adresserer de didaktiske grundspørgsmål. (I 
figuren er ”hvorfor”, ”hvad” og ”hvordan” medtaget, ”hvem” 
og ”hvornår” kunne have været tilføjet). At de begge trækker 
på pædagogisk teori (menneske-, dannelses-, lærings- og 
samfundssyn) og lever af de problemer, praksisfeltet generer-
er. Men de gør det ikke helt på samme måde.  
 Almendidaktikken spørger: ”Hvorfor holder vi skole?” 
Det gør vi for at gøre eleverne til dannede og studieforberedte 
borgere, og på den baggrund må skolen gøre sig nogle 
overordnede overvejelser over, hvad der skal undervises i (jf. 
Frede V. Nielsens didaktiske paradigmer, se Krogh 2013), og 
hvordan undervisningen og læringsprocesserne skal tilrette-
lægges, så eleverne kan få mulighed for at blive selvstændige 
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og myndige. Harry Haue (2003) peger på, at undervisningen 
skal tematisere det, eleverne har brug for for at kunne 
reflektere ”over deres eget forhold til medmennesker og sam-
fund.” Det er grundlaget for, at de kan handle.  
 Fagdidaktikken derimod spørger: ”Hvorfor skal vi under-
vise i dette fag, når vi holder skole, for at eleverne skal blive 
dannede?” Den spørger, hvordan netop dette fag kan kvali-
ficere elevernes kommunikative og deliberative kompetence. 
Fagene må legitimere sig i forhold til dette spørgsmål. Det er 
med udgangspunkt i dette spørgsmål, at problemer, temaer, 
teorier, fagbegreber, arbejdsformer mv. skal vælges, og at 
læringsprocesserne skal tilrettelægges. Og det er med ud-
gangspunkt i dette spørgsmål, at transformationen af viden-
skabsfaget til gymnasiefag skal ske. Processen kaldes i 
litteraturen for en didaktiseringsproces (Krogh 2013), og 
noget tyder på, at det er karakteristisk for det senmoderne 
samfund, at fagene til stadighed på denne måde må legitimere 
sig. Resultatet af didaktiseringsprocessen kan ses i forskellige 
produkter, først og fremmest i læreplanerne, men også i lære-
bøger og lærernes forløbs- og undervisningsplaner. Men i det 
omfang disse produkter sætter aktiviteter i gang, f.eks. 
undervisning, bliver de så at sige indlæg i debatten og en del 
af processen.  
 Og fordi vi holder skole for at gøre eleverne handle-
kompetente, skal vi ikke kun undervise i fagenes begreber, 
teorier, metoder – deres særlige faglige blik på verden – for 
deres egen skyld. Christensen (2011) understreger, at under-
visningen også har et normativt aspekt: Der skal arbejdes med 
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det stof, der er nødvendigt for, at eleverne fagligt funderet – 
anerkendelsesværdigt – kan deltage i den demokratiske debat 
i civilsamfundet. Undervisningen skal ikke give svar på sam-
fundsmæssige og personligt eksistentielle spørgsmål (jf. de 
epokale nøgleproblemer, Klafki 2001), men den skal give 
eleverne mulighed for kvalificeret at kunne diskutere dem. Og 
undervisningen har et aktivt aspekt: Eleverne skal udvikle 
kommunikativ kompetence og kunne handle. 
 Man kan sige, at vi med fagdidaktikken når et højere kon-
kretiseringsniveau end i almendidaktikken (Gundem 2011). 
Vi er inde i klasselokalet, i laboratoriet eller på ekskursionen, 
hvor den konkrete undervisning i fag foregår. Det er vigtigt, 
at teopæd-opgaverne også reflekterer på dette konkretiserings-
niveau. Når kandidaterne beskriver og analyserer et under-
visningsforløb i deres opgave, skal de begrunde, hvorfor 
forløbets tema er relevant i forhold til de gymnasiale uddan-
nelsers formål, og deres refleksioner over valg af arbejds-
former, motivering og facilitering af læring skal knyttes til 
netop dette fag. Det kan være en diskussion af, hvilken 
biologifaglig baggrund man skal have for at kunne tage 
stilling og handle i forbindelse med egne og samfunds-
mæssige problemstillinger (læreplanen for biologi A på stx), 
hvilken naturvidenskabelig, økonomisk og etisk viden man 
skal have for at kunne agere i forhold til den globale 
opvarmning, eller en diskussion af, hvordan religiøse etiske 
opfattelser kan oversættes til et sekulært og transparent sprog, 
så de kan diskuteres af alle i den offentlige sfære (Habermas 
2006).  
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 Så vil en teopæd-opgave både reflektere over, hvilke over-
ordnede problemer gymnasiets undervisning skal adressere, 
og hvordan det enkelte fag kan bidrage på sin specifikke og 
nødvendige måde. 
 
 
Teori	  og	  praksis	  
 
Det fremgår af figur 2, at didaktik medierer mellem pæda-
gogisk teori og praksis. Vil man gøre det yderligere indviklet, 
kan man fordoble de to typer af didaktik og sige, at didaktik 
er teori og praksis, der er knyttet til undervisning og læring i 
skolen – og den pædagogiske og didaktiske teori lever så at 
sige af de problemer, praksisfeltet genererer. 
 Teori betyder ’at betragte’. Holder vi os til aktivitetsteo-
rien, er det klart, at når nogen siger noget til nogen, gør de det 
altid medieret. Artefakterne, dvs. begreber, teorier, hypoteser, 
etc., tilbyder en optik, der gør det muligt at forstå og forklare 
verden, eller rettere udfordringer og problemer i verden, på en 
bestemt måde i en bestemt social kontekst. De er en sproglig 
konstituering af feltet. Det er i den forstand, at teori og begre-
ber er artefakter eller medierende redskaber. Og teori har også 
en kritisk funktion indbygget, fordi enhver teori må legitimere 
sig i forhold til andre og konkurrerende teorier. Vi må end-
videre skelne mellem to typer af teorier: Videnskabelige med 
koden ”Er det sandt?”, og erfaringsbaserede og hverdagslige 
med koden ”Virker det?” Disse to typer af teorier er knyttet til 
forskellige virksomhedssystemer. Den første til didaktik som 
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videnskabsfag og de didaktiske kurser, den anden til skole og 
fag i skolen. Og de kan komme i konflikt med hinanden, hvad 
mange kandidater nok har oplevet i krydsfeltet mellem dem.  
 Praksis betyder ’at gøre’. At gøre noget kræver også medi-
erende redskaber. Man gør noget med noget. En hammer. En 
undervisningsplan eller en bestemt rækkefølge af spørgsmål 
og svar. Og via det medierende redskab etableres der en rela-
tion mellem vores tænkning om verden og verden – der sker 
noget. Man kan sige, at didaktisk praksis er en intentionel 
handling, der skal facilitere, at andre lærer noget, f.eks. på 
fagligt funderet vis og etisk reflekteret at kunne løse pro-
blemer – nå til resultater. Denne praksis er teoretisk infor-
meret, men det betyder ikke, at der er en direkte vej fra didak-
tisk teori til didaktisk praksis (Imsen 2011). Didaktisk teori, 
der trækker på pædagogisk teori, tilbyder optikker og tolk-
ningsalternativer til, hvordan verden er, hvad man kan gøre i 
verden, og hvad man bør gøre. Den beskæftiger sig både med, 
hvorfor man skal holde skole, og hvorfor man skal undervise i 
givne fag, når nu man har den og den forståelse af, hvad 
skolens mål er, hvordan læring foregår, og hvilke arbejds-
former der på den baggrund er hensigtsmæssige. Teori gør det 
muligt at sætte en relevant optik på praksis og at sætte etisk 
reflekterede forandringer i værk, men det kræver netop reflek-
sion at omsætte betragtning af verden til gøren i verden.  
 I den forstand kan man tale om praksis’ primat, fordi vi 
handler i verden, mens teorierne med deres begreber er gene-
raliseringer over handlinger. Denne refleksion er et centralt 
element i det at være professionel lærer, måske specielt i 
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dannelsestraditionen (Krogh 2013). Læreren er en teoriinfor-
meret reflekteret praktiker, der selv kan navigere i skole og 
fag og derfor kan handle etisk reflekteret og ikke blot in-
strumentelt. Alternativet er en funktionærpædagogik (Imsen 
2011), hvor læreren mekanisk følger matrixer udarbejdet af 
andre på baggrund af evidensbaseret viden.  
 Men i virkeligheden kan funktionærpædagogikken ikke 
realiseres, fordi der altid sker en aktiv rekontekstualisering, 
når lærere handler. Gunnar Handal og Per Lauvås (1997) 
påpeger, at lærere altid allerede har et aktivt handlings-
beredskab, der gør handlingen mulig. Den praktiske handling 
kalder de P1, og derefter skelner de mellem to niveauer i 
handlingsberedskabet, som de tilsammen kalder praktisk fag-
teori. Det første niveau (P2) er lærerens teori- og erfarings-
baserede begrundelser for handlinger, mens det andet (P3) er 
de værdier og etiske begrundelser, der retfærdiggør begrun-
delserne på P2-niveauet. Lærerens grundlæggende syn på 
menneske, dannelse, læring og samfund er bagtæppe for 
begrundelserne på P3-niveau.  
 Parallelt med dette peger Erling Lars Dale (1999) på, at 
læreren situeret i skole og team må tilegne sig pædagogisk 
professionalitet. Det kræver kompetence på tre niveauer: At 
kunne gennemføre undervisning (K1), at kunne planlægge og 
evaluere undervisning (K2) og at kunne diskutere og udvikle 
didaktiske teori (K3), der kan begrunde K2-niveauet. Dale 
understreger, at der skal være en indre sammenhæng mellem 
de tre niveauer (didaktisk rationalitet), og at K3-niveauet er 
nødvendigt, fordi det er her, undervisningen og planlægnin-
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gen reflekteres med udgangspunkt i en fornuftstyret, tilstræbt 
herredømmefri dialog. Man kan sige, at det er på K3-niveauet, 
at lærerens praktiske fagteori bliver formuleret eksplicit og 
kommer i dialog både med andres praktiske fagteorier og med 
videnskabelige teoridannelser. Det kan ske i vejledning, i 
teamsamarbejde og i forskningsbaserede interventionsprojek-
ter. I alle tre tilfælde kan det føre til udvikling og eksplici-
tering af den praktiske fagteori og den fælles forståelse af den, 
og i forbindelse med interventionsprojekter kan det bidrage til 
udviklingen af videnskabelig forståelse og videnskabelige 
begreber. De er altid på vej – de er ”concepts-in-the-being”, 
som Yrjö Engeström engang sagde på en konference. 
 Og så en afsluttende bemærkning: Både den praktiske fag-
teori og den pædagogiske professionalitet adresserer almen-
didaktiske og fagdidaktiske spørgsmål, men hvis min indle-
dende hypotese holder, så er problemet, at mens den almen-
didaktiske refleksion i teopæd-opgaverne er på K3-niveau, er 
den fagdidaktiske kun på K2-niveau. Kandidaterne reflekterer 
over, hvordan elever lærer og bliver motiveret (K3) med ud-
gangspunkt i forløb, de har planlagt, gennemført og evalueret 
i fag (K2), men hvis relevans og legitimitet de ikke reflekterer 
over. Og den vinkel skal også med i en teopæd-opgave.  
 
 
Prøven	  i	  teoretisk	  pædagogikum	  
 
Studieordningen for teoretisk pædagogikum fastslår, at kandi-
daten med udgangspunkt i egen praksis skal kunne identifi-
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cere både almen- og fagdidaktiske problemstillinger. De skal 
analyseres under inddragelse af relevant pædagogisk og 
didaktisk teori, og kandidaten skal komme med forslag til 
interventioner.  
 Udgangspunktet er de problemstillinger, som praksis ge-
nererer. Set fra en aktivitetsteoretisk vinkel, ser de objekter 
eller problemer, som man som professionel lærer står over 
for, forskellige ud, alt efter hvilket virksomhedssystem man er 
i. Kandidaten indgår i flere og er i et krydspres imellem dem 
og de opfattelser af, hvad god undervisning og relevant teori 
er, som de hver især privilegerer. De har heller ikke de samme 
værdier og regler for arbejdsdeling (f.eks. i lærerteam og 
mellem elever og lærere).  
 Kandidaterne kan reagere på i hvert fald to måder i den 
situation. De kan blive frustrerede over, at der bliver talt og 
skrevet forskelligt i virksomhedssystemerne, og det giver de 
udtryk for i Evalueringsinstituttets rapport om pædagogikum 
(EVA 2013). Kandidaterne understreger, at det er et problem, 
at der kun i begrænset omfang vejledes i teopæd-opgaven på 
skolen. De kan også vælge at konkludere, at det er kurserne i 
teoretisk pædagogik, der ”ejer” opgaven, og så ligger det lige 
til højrebenet at ende i den situation, som jeg trak op i 
indledningen: At undervisningsforløbet bliver en eksemplifi-
cering, og at den fagdidaktiske refleksion derfor kun er på K2-
niveau. 
 Alternativet er at sikre, at teopæd-opgaven reelt kommer 
til at mediere mellem de virksomhedssystemer, kandidaten 
skal navigere i forhold til: Den universitetsfaglige baggrund, 
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skolen, fagene-i-skolen, de fagdidaktiske kurser og de almen-
didaktiske kurser. At teopæd-opgaven reflekterer, at den prak-
tiske fagteori trækker på og inddrager viden, erfaringer, teori 
og værdier fra alle disse virksomhedssystemer. Og at teopæd-
opgaven reflekterer både fag- og almendidaktisk på K3-
niveau.  
 Jeg tror, det bedst kan ske ved aktivt at udnytte portfolien 
som en læringsportfolio (Krogh 2006), hvor kandidaten ikke 
bare udvælger og samler centrale dokumenter fra uddannel-
sesstillingen, men også samler refleksioner over dem. Gerne 
refleksioner, der har deres baggrund i kurser, samtaler med 
vejledere, besøg, mv. I refleksionerne skal det inddrages, at 
dokumenterne er blevet til i forskellige virksomhedssystemer, 
og at de måske derfor har forskellige syn på, hvordan pro-
blemer løses. Endelig skal der indgå refleksioner over, hvad 
gode dokumenter og gode refleksioner over disse er. De kan 
tage udgangspunkt i kriterier, som kandidaterne udvikler og 
diskuterer på det første almendidaktiske kursus, der som 
nævnt i indledningen både adresserer almen- og fagdidaktik. 
 Hvis kandidaterne producerer en sådan portfolio, vil det 
bidrage til, at de rum eller virksomhedssystemer, hvor kandi-
daten færdes, alle bliver rum, hvor der foregår faglig skriv-
ning, der leder frem mod teopæd-opgaven. I disse rum vil der 
både være tale om skrivning som proces og som produkt. 
Skrivningerne vil blive diskuteret som tænkeskrivninger, der 
er på vej, og de vil blive diskuteret som eksempler, der mimer 
færdige produkter, der kan indgå i teopæd-opgaven. Skrivning 
vil blive aktiveret som tænkningens medie. 
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 Når alle virksomhedssystemerne aktiveres i et komparativt 
og kriteriebaseret perspektiv, kan det fremtvinge refleksion 
over, hvordan man skaber løsninger, der transcenderer de 
enkelte virksomhedssystemer, og som er på K3-niveau både i 
almen- og fagdidaktiske sammenhænge. 
 I en teopæd-opgave skal man ikke bare reflektere over, 
hvad skolens dannelsesprojekt går ud på, men også over, hvad 
et fag kan levere. Man skal ikke bare reflektere over, hvorfor 
man holder skole, men også over, hvorfor dette fag og dette 
forløb har en legitim plads i projektet. Man skal ikke bare 
reflektere almendidaktisk på K3-niveau, man skal også 
reflektere fagdidaktisk på K3-niveau. Man skal blive klogere 
på verden. 
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