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Pædagogisk takt (eller kunsten at 
undervise)

• Takt er at sammenligne med en aktiv, etisk intelligens formet 
af indsigt, men afhængig af følelser. 

• Takt er associeret med fysisk kontakt, taktile eller materielle 
ting, som man kan mærke eller føle med kroppen, men det 
indebærer også det, man ikke kan mærke fysisk, men som 
handler en kvaliteten af refleksion, opfattelse og 
tænksomhed. 

• Uden tænksomhed, ingen takt og uden takt får vi kold, neutral 
rationalitet. Takt er kropsliggjort og takt er helt centralt for 
undervisning.

• Takt ( måske ikke kunst), for undervisning er ikke kun en 
æstetisk, men en pædagogisk praksis.



Hvorfor takt?

• ”No learning theories, teaching methods, or 
reading models will tell us what is 
pedagogically appropriate for this child or 
these children in this situation. That is the task
of pedagogical theory and practice. 
Pedagogical theory has to be theory of the 
unique, of the particular case, searches for the 
universal qualities and return to the singular
case” (Van Manen, 2016, p. 87).



Dømmekraft

• Dømmekraft er evnen til at vurdere sikkert og rigtigt. 
Vi udøver vores professionelle dømmekraft i 
situationer, hvor der ikke foreligger nogen instruks 
for, hvad vi skal gøre, fordi situationen er kompleks 
og uforudsigelig. Her tyer vi i stedet til faglige skøn. I 
skolens praksis er kompleksiteten stor, fordi eleverne 
møder fagene med forskellige forudsætninger, som 
de fagprofessionelle løbende må tage højde for. 
Dertil bruger de deres dømmekraft. 



Undervisningstilrettelæggelse

• Undervisningens tilrettelæggelse vedrører alt 
arbejde, der går forud for selve 
undervisningen, og som ligger til grund for 
evalueringen af den. Tilrettelæggelsen 
omfatter både den langsigtede og den mere 
detaljerede planlægning. Begge forudsætter 
forberedelse og fordybelse – og at der har 
fundet evaluering af egen praksis sted. 



Hvis man har fået nok af læring -
læringsglemsel?

• Læring er blevet en udbyttekategori, noget vi 
forventer, at pædagogikken leverer. Derfor skal vi 
helst have eksplicitte læringsmål, så vi kan styre 
udbyttet i den rigtige retning, men efter flere års 
intenst arbejde på at installere metakognitiv 
bevidsthed om egen læring hos elever og studerende 
er det tid til et modtræk eller i det mindste en 
balance. Læring er nemlig ikke primært et udbytte, 
men snarere en antropologisk konstant. Vi lærer 
hele tiden som mennesker. Vi kan også lære, at vi tog 
fejl, og vi kan aflære noget, vi tidligere har lært.



Læringsglemsel – ”et begreb man ikke 
kan få nok af”.

• 1) Et opgør med ‘learnification’ – skolen reduceret til et sted for 
læring (Biesta, 2014). 

• Sådan er skolen nu engang. Det vigtigste, man lærer der, er jo 
netop, at man ikke lærer det vigtigste i skolen (Murakami, Hvad jeg 
taler om, når jeg taler om at løbe).

• 2) En uren (fænomenologisk) undersøgelse af, hvor mennesker 
lærer bedst (i forlængelse af mesterlærestudier).

• Som skal bidrage til at fastholde et forskningsblik på menneskers 
læreprocesser – i en tid, hvor læring enten er indfanget af OECD og 
KL eller smidt på porten af revolutionære dannelsesfilosoffer.



Et forsvar for en udvidet tænkning om 
læreprocesser

• Vigtigere end et menneskes 
egenskaber er dens 
modsætninger. Vil man have 
fat på det væsentlige hos et 
menneske, må man opsøge 
modsigelserne og spørge, 
hvorfor de ikke splittede det 
ad, men blev holdt sammen 
og gav sindet spændstighed 



Aktuelle krav

• Uddannelse og skole 
skal være et sikkert, 
stærkt og forudsigeligt 
projekt.

• Formål: Effektiv 
produktion af på 
forhånd definerede 
læringsresultater.



Dannelse eller præstation?

■ ”Ikke blot bliver indholdet, den konkrete substans, 

med denne udvikling i stadigt højere grad skaffet af 

vejen, den medfører også en omopdragelse af 

eleverne. I stedet for sagskompetence bliver de 

ekserceret i at udvikle metodekompetence, hvor de 

også uden faglig indsigt kan afvikle opgaver inden 

for informationsbearbejdning og kommunikation. 

De bliver konsekvent vænnet fra at forholde sig 

ansvarligt og nysgerrigt til læringens indhold. 

Samtidig bliver de sparet for konfrontationen med 

de vanskeligheder, som indholdet, hvis de havde 

forstået det, har, eller har kunnet byde dem på” 

(Gruscka, 2016, p. 27).



Dannelse som forsvar for 
sager/indhold og som respekt for 
fænomenet læring?

■ ”Ideen om, at man kan opstille mål, der skal skabe 

transparens i undervisningen og organisere, hvad 

der skal opnås og sætte ind med klasseledelse, 

hvis der opstår uro, bygger på en opfattelse, der 

snarere minder om instruktionspædagogik end om 

dannelse. Det er, skriver Gruschka således, at ”den 

eventuelle dannelse, altså forståelse af emnet, der 

opnås, er et privat lykketræf for den indsigtsfulde 

elev og kan ikke ubetinget føres tilbage til 

formidlingshandlingen” (Tanggaard, 2018, in prep.) 



Læringsglemsel som et forsvar for vejledning og 
undervisningens betydning for frihed, selvstændighed, 

ansvar

• Uddannelse involverer altid risiko – fordi uddannelse ikke handler om at 
fylde en spand, men om at tænde et bål (Biesta, 2014).

• Læring sker gennem det, Climacus betegner som en åbenbaring. Der, 
hvor noget kommer til eleven, som eleven ikke allerede selv besidder. 

• Som Climacus formulerer det: ”Hvis den lærende selv var betingelsen for 
at forstå sandhed, behøver han blot at erindre” (Biesta, 2014). 



En sagspædagogik

Lidenskaben i forbindelse med at lære og at undervise, glæden ved at blive 
opslugt af en spændende historie, ærefrygten og spændingen ved at være 
med i et stort drama eller producere noget original kunst, det opslugende 
arbejde med at studere livet i en dam og sætte sig ind i naturens vidundere, 
tiden til at blive trøstet over tabet af et venskab – alt sammen noget, der gør 
livet i klasseværelset så fortryllende, og som børn vil huske resten af deres liv, 
alt dette er mange steder blevet overtrumfet af presset for bedre 
testresultater, af en besættelse af numeriske præstationsdata og en 
snæversynet koncentration om at mase de basale færdigheder igennem uden 
hensyn til omkostningerne (Hargreaves & Fullan, 2016, p. 35)



Hvor man risikerer at blive opslugt 
af noget

” Steinweg: ”Jeg er forelsket, når jeg er parat til at miste 
mine mål af syne for at kunne se på ny, hvilket svarer til 
at lære at se verden med den andens øjne. Kærlighed 
gør dig, på den ene side, blind. På den anden side 
skærper det dit blik for det usete og din tænkning i 
retning af det, der endnu ikke er tænkt (Steinweg, 
2017, p. 19).



Hvor man risikerer at snuble



Hvorfor?

• Forankringen i konkrete praksisser gør det meningsfuldt og 
formålstjenligt at lære

Læring handler altid om noget.
Vi lærer bedst, når vi ikke koncentrerer os om at lære 
(men i stedet om genstanden for læring)



Fordrer skelnen mellem 
læring:

• Som empirisk fænomen

• Som analytisk objekt eller politisk styregreb

• Måske forveksler vi – og forhindrer dermed en del 
produktiv læringsglemsel?
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