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Læreruddannelsen er sat sammen                                                                                               
af tre dele/elementer

Hvis man studerer de nordiske læreruddannelser, så lægger man hurtigt mærke 
til, at de er struktureret på mange forskellige måder.

De har dog det til fælles ”at de indeholder følgende tre grundelementer: 
undervisningsfag, pædagogiske fag og praktik” (EVA/DPU, 2008:37)

Undervisningsfag Pædagogiske fag Praktik



Den almindelige forståelse

Undervisningsfag Pædagogiske fag Praktik

Faglig kompetence Pædagogisk og almen didaktisk kompetence
Her beskæftiger studenterne sig med tematikker, som er vigtige for 

lærerprofessionen uafhængigt af, hvilket fag du underviser i.

Fagdidaktisk 
kompetence

De studerende skal 
tilegne sig

De studerende skal 
tilegne sig

60-75%                                                 12-25%                                                    5-15%

+

Procentfordelingen
varierer lidt fra land til 
land og fra årti til årti.



De pædagogiske fag har været en obligatorisk del af læreruddannelsen siden dens opkomst. 

De har haft forskellige betegnelser i årenes løb. - Sjælelære, tankelære, metodelære, opdragelseslære, 
undervisningslære, børnepsykologi, skoleordning og skolehygiejne […] pædagogik, psykologi.  

Til tider har de været forholdsvis store og er blevet beskrevet som ´hovedfagene i læreruddannelsen` 
´de mest centrale fag i uddannelsen´, ´læreruddannelsens mest praksisrettede fag`, ´kernen i 

læreruddannelsen`, ´limet i uddannelsen`.

Til andre tider har de fyldt mindre og er blevet betragtet som abstrakte, vanskelige, uanvendelige, 
usamarbejdsdygtige og uvidenskabelige.

Undervisningsfag Pædagogiske fag Praktik



√ I 2008/2009 fik jeg til opgave at lave et udkast, som skulle sætte 
ord på indholdet i de pædagogiske fag i den nye færøske BEd. 

læreruddannelse. – Fik mange og divergerende råd fra nordiske 
kollegaer ”De snakkede om pædagogik på forskellige måder”                         

- Ingen konsensus – personificering af pædagogikfaget –
identitetsproblem?

√  I 2012 lavede jeg en spørgeskemaundersøgelse blandt dem, 
som havde taget en læreruddannelse på Færøerne i perioden 
2007/2011.  Et markant resultat var, at nyuddannede lærere 

opfattede det, som de havde arbejdet med i de pædagogiske fag, 
som ret irrelevant i forhold til de opgaver, de skulle løse i 

folkeskolen. 

√  I 2014 gik jeg i gang med at lave en forskningsoversigt over den 
viden, som findes om de pædagogiske fag i læreruddannelsen 
verden over. I det arbejde stødte jeg på mange artikler, som 

pointerede, at selv om de pædagogiske fag har været en del af 
læreruddannelsen i over 150 år, så ved man forbavsende lidt om 

det eksakte indhold i disse fag, og hvilken effekt de har på en 
lærers undervisningskompetence. 

International læreruddannelsesforskning

Ledende uddannelsesforskere konkluderer, 
at undervisningen i de pædagogiske fag kan 

betragtes som  ”a blind spot” eller ”a 
missing paradigm” i 

læreruddannelsesforskningen   

(Voss, Kunter & Baumert, 2011, s.15 & 18). 
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Hvar handler de pædagogiske fag
(moduler) typisk om?

Harryson, H. (2018) Den pædagogiske diskurs i læreruddannelsen
– formål, indhold og undervisningsmetoder.

√ Styringsdokumenter
√  Undervisere

√  Studerende på 4. årgang
√  Nyuddannede lærere
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De pædagogiske
fags benævnelse, 

omfang og 
placering

2017/2018

KOMPARATIONEN viser

At de pædagogiske moduler har

• forskellige benævnelser fra land til land

• forskellige fokuspunkter fra land til land

• forskellig størrelse fra land til land

Det er kun i Island og på Færøerne, at der
vises til bestemte videnskabsfag eller

videnskabsområder

• psykologi, filosofi og sociologi [...]  
pædagogisk psykologi, generel
pædagogik og almen didaktik

HSN VIA HÍ FF

Pædagogik og 
elevkundskab 

(45 ECTS)

Pædagogik og 
lærerfaglighed 

(50 ECTS)

Ingen fællesbetegnelse

(70 ECTS)

De pædagogiske fag
(45 ECTS)

√ Lærerens tilrettelægning af 
elevens læring og udvikling

√ Lærer i skolen

- introduktion

√ Undervisning og læring                                                        
– introduktion

Pædagogisk psykologi

√ Elevens faglige, sociale og 
personlige læring og udvikling

√ Elevens læring og udvikling √ Undervisning og læring                                                        

– de yngre elever

Generel pædagogik

√ Lærerens professionelle 
rolle i skolen som 

organisation

√ Almen undervisnings-
kompetence

√ Undervisning og læring                                                              
– inklusion

Almen didaktik

√ Specialpædagogik √ Undervisning og læring                                            
– den professionelle lærer

√ Undervisning af
tosprogede

√ Udviklings- og 
læringspsykologi

√ Filosofi/Sociologi 

3

(på 15)

5

(på 10)

7

(5, 10 & 25)

3

(på 15)
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Ambitiøst fagområde
(2017/2018)

HSN, Drammen – 73 læremål
VIA, Aarhus – 66 læremål
HÍ, Reykjavík – 57 læremål
FF, Tórshavn – 36 læremål

√  Mange og heterogene læringsmål
√  Stoftrængsel

√  Man skal dække et større fagligt
område, end man har tid til

√  For lidt tid til fordybning –
moduliseringen er hovedårsagen



Folkeskolens formål og 
læreplaner, demokrati, børns
rettigheder, den inkluderende

skole, undervisnings- og 
evalueringsmetoder, skole/hjem-
samarbejde, IT, forskningsviden, 
specialpædagogik, tværprof.- og 

kollegialt samarbejde

Lærer-
kognition

Pædagogisk
vejledning
& feedback

Multi-
kulturalisme

Begynder-
undervisning

Grundlæggende
færdigheder

Køns-
identitet

Overgange i 
skolen

Læremålstyret
undervisning

Kreativitet/  
innovation

Tværnational typiskhed
– hvad arbejder man med i 

alle lande?

Nationale varianter
– hvad arbejder man 

med i de enkelte
lande?

VIDENSMÅL

Dækker et stort
tematisk areal

DISKURSIVT 
FELT

Overfaglig/ 
tværfaglig

Nationale/lokale
satsningsområder

Ekspanderings-
retning – tid, 

sted, tendenser

Analoge og 
digitale

læremidler

Ansvar for 
egen læring

Den prof. lærer
– identitet, 
selvkritik, 
udvikling

Udfordringer i skolen –
opmærksomhed i  PÆD



Piaget, Vygotsky, Gardner, 
Bandura, Skinner, Dewey

Lave & Wenger

Mead

Erikson

Bronfenbrenner

Leontjew

Bruner

Batson
Stern

Csikszentmihalyi

Freud

Giddens

Bourdieu

Ziehe

KlafkiKant

Rousseau

Hiim & 
Hippe

(1) De fleste teoretikere er mænd. (2) Mange af dem er døde for længst. (3) Mange af teorierne er skrevet i en tid og i et samfund, som ikke
ligner vores. (4) Mange af teorierne handler ikke om undervisning og læring i en folkeskole, der ikke ligner den nordiske folkeskole. (5) Mange af

teorierne er hverken skabt i læreruddannelsen eller til læreruddannelsen. (6) Der er et stort flertal af psykologiske teorier. (7) Underviserne: 

Men de har stadig en holdbarhed og en forklaringskraft, som overskrider ny forskningsviden. 

TEORETISK INDHOLD
Styringsdokumenterne

÷ står intet om teoretisk indhold

√ studenterne skal beskæftige sig med
forsknings- og udviklingsviden

Interviewanalysen viste:  

√ det pædagogiske fagområde er det mest 
teoretiske fagområde i læreruddannelsen

√  de mange teorier er det centrale
kendetegn ved de pædagogiske moduler

Kongerække af
teoretikere

Diskursiv fornuft

Lokale
variationer

Typiskhed

Svære at forstå og 
at knytte til praksis 

– begrænset
brugbarhed
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LITTERATUR: Interviewanalysen viste, at i 
de pædagogiske moduler læser studenterne
i begrænset omfang

÷ primærlittertur

÷ forskningslitteratur

÷ engelsksproglig litteratur

÷ folkeskolens undervisningsmateriale

Men de læser mange grundbøger,             
som enten er skrevet til  

√ lærerfaget
√ læreruddannelsen
√ enkelte moduler i uddannelsen

Tid, 
sværhedsgrad

og relevans

Fortolknings-
mandat
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Lærebogsforfattere giver studenterne adgang til teorier, forskningsviden osv..



√ Metodefrihed

√ Varieret undervisning
√ Eksemplarisk undervisning

√ Anvendelse af teori og metode
√ Der gives en række eksempler

på mulige tilgange

VERSIONER
√ POWERPOINT-præstationer med efterfølgende 

diskussioner er den altdominerende tilgang

√ FRONTALUNDERVISNING er pædagogikfagets  
´pædagogiske signatur` og ´metodiske grammatik`

ALTERNATIV I: 
forskellige

tilgange, hvor
studenterne er 

aktive

ALTERNATIV II:
Praksis-

inddragelse af
forskellig art

VISIONER

VIA: Casearbejde. HÍ: Flipped classroom, 
storyline. HSN: Filosofiske samtaler, 

cirkelundervisning, cafe undervisning
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Studieordninger versus
undervisningspraksis

Er sjældent
sammenhæng

mellem det, som
underviserne
befordrer de

studerende at 
gøre og det, de

gør selv
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at tænke som lærer

at vide som lærer

at føle som lærer

at handle som lærer

I læreruddannelsen skal de
studerende lære

Feiman-Nemser, S. (2008).                                                                      
Teacher learning. How do teachers learn to teach?

Pædagogisk indsigt

Lærerens
kundskabsbase

Professionel identitet

Handlekompetence
“At være i stand til at performe i 

klasseværelset”

LÆRER-
KOMPETENCE

UNDERVISNINGS-
KOMPETENCE

Den gode lærer formår “to integrate ways of thinking, 
knowing, feeling and acting into a principled and

responsitive teaching practice”  (ibid. 699)



at lære at tænke som lærer

at lære at vide som lærer

at lære at føle som lærer

at lære at handle som lærer

Feiman-Nemser, S. (2008).                                                                      
Teacher learning. How do teache learn to teach?

STYRINGSDOKUMENTER

De anvendte verber siger, at i de
pædagogiske fag skal den studerende

primært lære

- at forstå, at forklare, at få indsigt i, 
at analysere, at planlægge, at 

begrunde, at drøfte, at være bevidst
om, at kritisk analysere, at forholde

sig til... (diverse pædagogiske
temaer/problemstillinger)

Det er således lærerkompetencen (at 
tænke, vide, føle og relektere), som er i 

fokus i den pædagogiske diskurs

Undervisningskompetencen – og verber, 
som peger på ´at-handle-i-klassen-som-

lærer` – er langt mindre synlig i 
kompetencemålsrækken

Videns- og forståelsesfag

UNDERVISERNES FORSTÅELSE
Underviserne siger, at det primære formål
med fagområdet er at forme studenternes

√ DNA, rygrad og identitet
√ Professionelle modning
√ Professionelle vokabular

√ Professionsforståelse
√ Studenternes formåen til at anskue
undervisning og læring på nuancerede

måder og fra forskellige synsvinkler

STUDENTERNES FORVENTNINGER
De studerende har ofte en forventning om, 

at de pædagogiske fag skal være
læreruddannelsens mest praktiske fag. 

De forestiller sig, at de vil få
√  Værktøjer

√  Tricks & “weapons”
√  Handleanvisninger/manualer

√  Konkrete eksempler
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I de pædagogiske moduler...  

√  fylder den skriftlige dimension meget

√  til eksamen vurderer man primært studenternes 
viden og teoretiske forståelse

√  Studenterne bliver bedt om at reflektere over
færdigheder og kompetencer - men de skal ikke gå ud
og ´gøre noget` 

Underviserne fortæller, at man er gået fra 
pensumstyring og til læremålstyring, men man har ikke 
forandret  evalueringspraksis i stor grad

Studenterne tvivler på, om der behøves at være noget
link imellem

• at få en god karakter i et pædagogisk modul
• og at være en god lærer

Studerende: 

“At være en god lærer handler
om det personlighedsmæssige
og evnen at indgå i relationer

[...] hvis det kan læres, så læres
det primært i praktikken...” 

PRAKTIKKEN ER DET VIGTIGSTE 
LÆRINSRUM I 

LÆRERUDDANNELSEN
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Når man vurderer underviserne på en
læreruddannelse, så bringes ofte to

kvalitetsmarkører på banen

√ Har underviseren forskningskompetence?

√  Har underviseren en grunduddannelse som
folkeskolelærer?  

Studerende og nyuddannede lærere giver som
helhed undervisere, som har en grunduddannelse

som folkeskolelærer og undervisningserfaringer fra
folkeskolen bedre omdømme. “De ved hvad de

snakker om [...]. De er bedre til at skabe en
praksisnær undervisning [...] De kan give autentiske

eksempler [...] De optræder som forbilleder”

Undervisere med forskerbaggrund, men som ikke
har prøvet at undervise i en folkeskole, kan være

interesante i sig selv, men deres input er ofte ikke så
brugbart/troværdigt/praksisnært.

HSN VIA HI FF

Hvor mange af
underviserne i de

pædagogiske fag har 
en PhD eller er igang

med en PhD?

38% 26% 63% 80%

Hvor mange af de
fastansatte lærere i 

de pædagogiske
moduler er oprindelig

folkeskolelærere

38% 55% 67% 60%

UDLØBSDATO

Akademisk              
troværdighed

Professionsrettet
troværdighed
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De tre elementer har forskellige
fokuspunkter og opgaver i 

læreruddannelsen

Interviewundersøgelsen viste, at der er
begrænset samarbejde mellem de pædagogiske

moduler og

• praktikken
• undervisningsfagene

De tre elementer beskrives som

• selvstændige øer i læreruddannelsen, som
råder over hver deres diskursive fornuft

Læreruddannelsen har altid været heterogen og 
fragmenteret, men den modulopdelte

uddannelse har forstærket dette kendetegn.

“De pædagogiske moduler kræver adskillige
eksempler fra undervisningsfagene og 

mangfoldige dilemmaer fra klasseværelset, for at 
få den praksisnære profil, som hovedpersonerne, 

de lærerstuderende, efterspørger”                         
(Harryson, 2018:222). 

Samarbejde tager tid, og det er ikke
formaliseret. Det samarbejde, der er, 
bygger ofte på kemi/gode relationer
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