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ABSTRACT  
The purpose of the present work has been to create a inspiring framework of the field of research 
around the concept of second order teaching and the concepts associated with it. Through a scoping 
review, key studies in the field are identified using a number of resources such as database search, 
reference lists, snowballing, networks and expert groups in order to select relevant studies and map the 
breadth and depth of the field at an initial level. Concepts encompassing second order teaching are 
categorized into three groups: core concepts, central concepts and adjacent concepts, which are 
mapped through a final mind map. It is concluded, among other things, that the use of concepts across 
studies are inconsistent and that issues on the field to a large extent are generic pedagogical issues. 
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RESUME 
Formålet med nærværende arbejde har været at skabe et inspirerende rammeværk over 
forskningsfeltet omkring den dobbelte didaktiske dimension og de begreber som knytter sig hertil. 
Gennem et scoping review identificeres centrale studier på feltet ved hjælp af en række ressourcer som 
databasesøgning, referencelister, snowballing, netværk og ekspertgrupper med henblik på at udvælge 
relevante studier og kortlægge feltets bredde og dybde på et indledende niveau. Begreber omkredsende 
den dobbelte didaktiske dimension kategoriseres i tre grupper; kernebegreber, centrale begreber og 
tilgrænsende begreber, som kortlægges gennem et afsluttende mindmap. Det konkluderes blandt andet 
at begrebsbrug på tværs af studier er inkonsistent, og at der i udpræget grad er tale om almendidaktiske 
problemstillinger.  
 
 
  



 

Side 6 af 34 

FORORD 
Naturfagsakademiet (NAFA) skal arbejde med at løfte naturfagsundervisningen i Danmark blandt andet 
indenfor grunduddannelse og efter- videreuddannelse af lærere. Dette skal især ske gennem 
kompetenceudvikling af undervisere i læreruddannelsens naturfag organiseret i professionelle 
læringsfællesskaber (PLF). Udgangspunktet er den aktuelle forståelse af naturfag og læreruddannelse 
blandt de deltagende naturfaglige læreruddannere i Danmark.  
En undersøgelse i regi af DASERA (DAnish Science Education Research Association) blandt danske 
naturfagsdidaktikere (Krogh, Dolin & Petersen, 2022) og et survey blandt naturfaglige læreruddannere 
(Nielsen, 2022) har begge peget på, at blandt andet den dobbelte didaktiske dimension i 
læreruddannelse er en central komponent i udvikling af didaktik, praksis og undervisning i uddannelse af 
naturfagslærere. Naturfagsdidaktikere er ifølge DASERA-undersøgelsen også optagede af betydningen af 
dannelse og kompetence i naturfagsundervisning.  
 
NAFAs ledelse har derfor vedtaget at den dobbelte didaktiske dimension skal være tema for det 
indledende arbejde i læreruddannelses-PLF’er rundt i landet. For at give dette arbejde et tidssvarende 
grundlag er der igangsat en udredning af State-of-the-Art indenfor ”den dobbelte didaktiske dimension 
med fokus på dannelse og kompetence”, dette samlede rammeværk forventes færdig sidst juni 2022.  
 
Nærværende udgivelse er en delleverance, som præsenterer et inspirerende rammeværk over den 
dobbelte didaktiske dimension i forhold til uddannelse af naturfagslærere til grundskolen. Heri afsøges 
danske og internationale konceptualiseringer af ”den dobbelte didaktiske dimension” og lignende 
forståelser af relationer mellem grundskole og læreruddannelse. Dette er gjort gennem et 
ekspertseminar, et review med tre iterationer af litteratursøgninger og konsensus konsultation med 
danske eksperter - og en afsluttende kortlægning af feltet. Rammeværket har således primært fokus på 
at belyse eksisterende forståelser af den dobbelte didaktiske dimension og beslægtede begreber 
nuanceret fremfor på at udvikle nye forståelser af relationen mellem grundskole og læreruddannelse. 
 
Delleverancen stilles til rådighed som inspiration og baggrund for det igangværende arbejde i PLF’er på 
danske læreruddannelser tilknyttet NAFA. Senere følger et rammeværk som behandler det egentlige 
opdrag nemlig et State-of-the-Art vedrørende den dobbelte didaktiske dimension med fokus på 
dannelse og kompetence. De foreløbige synteser fra dette mere omfattende rammeværk er 
præsenteret på et netværksmøde i Slagelse for de nationale PLF-grupper d. 22.3.2022. 
 
 
 
Forfatterne, maj 2022  
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INDLEDNING 
Med det mål at give et inspirerende rammeværk over den dobbelte didaktiske dimension tages 
udgangspunkt i vores tidligere arbejde omkring model for operationelt teoretisk rammeværk (Dolin, 
Ellebæk & Daugbjerg, 2022).  
 
Søger man på den præcise formulering ”den dobbelte didaktiske dimension” i søgemaskiner som Google 
Scholar, Education Resources Information Center (ERIC) og Teacher Reference Center, får man kun ét 
resultat. Et resultat som er tilknyttet nærværende arbejde. Vi taler altså om en formulering, som 
tilsyneladende ikke er brugt direkte i forskningsrettede tekster, men som samtidigt ser ud til at være 
velkendt i læreruddannelseskredse. Et nylig gennemført survey blandt naturfaglige læreruddannere på 
professionshøjskolerne i Danmark har således påvist, at den dobbelte didaktiske dimension vurderes 
som et område, hvor der er behov for kompetenceudvikling (Nielsen, 2022). Ifølge centrale aktører i 
dansk læreruddannelse, som fx ledelsen af Naturfagsakademiet NAFA (https://nafa.nu/) eller deltagerne 
i en Delphi undersøgelse gennemført i DASERA1 regi (Krogh et al., 2022), er den dobbelte didaktiske 
dimension (DDD) et afgørende område for den enkelte læreruddanner at forstå mere dybdegående, og 
på et mere generisk plan en forståelse der er vigtig for at videreudvikle dansk læreruddannelse indenfor 
naturfag. Samtidig er der tilsyneladende ikke skrevet noget, som direkte anvender den præcise 
formulering i forskningsrettede tekster. Et paradoks som kunne tyde på, at der er behov for en dybere 
indsigt i - og afsøgning af - feltet omkring DDD, hvad der reelt er skrevet heromkring og hvilke begreber 
som står centralt og er - eller kunne være rammesættende for området. 
 
Formålet med rammeværket her er således at bidrage til overblik over feltet omkring DDD indenfor 
læreruddannelse og læreruddannelsens naturfag og de begreber som umiddelbart anvendes i 
forskningsrettede tekster i den forbindelse. Med udgangspunkt i en indledende forståelse af den DDD vil 
vi gennem et scoping review afsøge feltets bredde og dybde, med henblik på en indledende karakteristik 
af feltet og dets konstitution. Det er således primært hensigten at dette arbejde kan fungere som 
inspiration og opfordring til at dykke dybere ned i området eller måske endda udvikle feltet yderligere 
(Dolin, Ellebæk & Daugbjerg, 2022). 
 
For at konkretisere og levendegøre begrebet har vi udarbejdet en vignette, som forsøger at 
kontekstualisere den dobbelte didaktiske dimension i en læreruddannelsessituation indenfor naturfag 
situeret fysisk på en læreruddannelsescampus.  
 

Vignette: Læreruddannelse et sted i Danmark 
Nedenstående vignette er konstrueret til lejligheden for at give mening til og belyse elementer i en 
umiddelbar forståelse af den dobbelte didaktiske dimension (DDD). Vignetten er konstrueret baseret på 
erfaringer vi i forskergruppen har med at bedrive læreruddannelse i Danmark. Vignetten skal på denne 
måde ikke ses som en enkeltstående case, men som en samling af flere læreruddanneres erfaringer, og 
trækker således metodisk på narrativ inquiry (Clandinin & Connelly, 2000) og konstruering af 
lærernarrativer kendt fra eksempelvis visse dele af PCK forskningen2 (Loughran, Berry, & Mulhall, 2012; 
Loughran, Milroy, Berry, Gunstone, & Mulhall, 2001). Selvom vignetten er konstrueret, ligger der 

 
1 DAnish Science Education Research Association 
2 Forskningsfeltet omkring Pedagogical Content Knowledge 
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erfaringer bag sekvenserne i vignetten, som kan tilbageføres til konkrete oplevelser og navngivne 
aktører. Aktører som fremgår af vignetten henviser således ofte til konkrete personer som dog af 
forskningsetiske grunde fremtræder med fiktive navne. Farverne i teksten angiver bestemte sekvenser, 
som vi vil referere til i den efterfølgende del af artiklen.  
 

Det er en kold og mørk februar morgen, og jeg har ladet de lærerstuderende arbejde 
med månens faser i undervisningsfaget natur/teknologi på læreruddannelsen, hvor de 
afslutter med at lave et forsøg beregnet til en 5. klasse. Der er en vis morgentræthed på 
holdet, men det virker som om den sidste øvelse har fået sat hjerne og hænder lidt i 
gang. I den opsamlende plenumsekvens spørger Kaj fra gruppe 1, hvorfor et fuldt 
gennemløb af månefaserne varer ca. 30 døgn når det nu kun tager ca. 27 døgn for 
månen at foretage et helt kredsløb om jorden? Spørgsmålet går i en lidt anden retning 
end jeg havde forventet, men det er tydeligvis noget som gruppe 1 finder centralt. 
Normalt ville jeg lade de studerende undersøge naturfaglige fænomener selv, men lige 
præcis dette fænomen er vanskeligt og tidskrævende at undersøge, læse eller tænke sig 
frem til. Forklaringen støttes af rummelige artefakter med sol, jord og måne i flamingo, 
og jeg fornemmer ca. halvdelen af holdet ikke helt får fat i de naturfaglige pointer i min 
gennemgang.  
Jeg benytter lejligheden til at bemærke, at de selvfølgelig skal studere de rent 
naturfaglige dele af faget, når der nu er noget de ikke helt mestrer. - Jeg har sagt noget 
lignende før, men kan godt fornemme at et par studerende denne gang bliver lidt 
irriterede på min bemærkning. Pludseligt siger René; hvorfor er det lige, at vi skal vide 
noget om synodisk omløbstid, det periodiske system, - eller Fælles Mål for fysik/kemi - 
for den sags skyld, når vi nu kun skal undervise i natur/teknologi indtil 6. klasse?  
 
Emnet ”undervisning i månens faser i 5. klasse” falder i baggrunden, og et helt andet 
spørgsmål er blevet centralt i klasserummet. Jeg må forlade min oprindelige 
planlægning af lektionen for at holde momentum, men også for at gribe en kærkommen 
lejlighed til at diskutere; ”indholdet i undervisningsfaget natur/teknologi på 
læreruddannelsen”.  
Jeg har ofte oplevet noget lignende, men denne gang kommer spørgsmålet fra en ældre 
studerende, som har fungeret som vikar i folkeskolen gennem en årrække men ikke har 
et særligt nuanceret naturfagligt eller naturfagsdidaktisk kendskab og sprog. René vil 
bare undervise, og mener selv han er god til det. Han har før udtalt, at det som står i 
bøgerne til 6. klasse, kan han sgu nemt sige noget om, og at vi arbejder på et alt for højt 
niveau på læreruddannelsen. - Jeg starter et andet sted og spørger ud i rummet: Alle har 
erfaring med at forklare noget til en anden - og i den forstand at undervise, - men hvad 
betyder det egentlig at undervise lærerprofessionelt i månens faser i 5. klasse, og hvad 
er det vi skal sætte i spil her på læreruddannelsen, for at I kan blive i stand til det? Jeg 
lader de studerende diskutere spørgsmålet med deres sidemakker, og pludseligt vender 
den udforskende stemning igen tilbage. I den opsamlende drøftelse giver Lone udtryk 
for at Fælles Mål for fysik/kemi er vigtig, for at vide hvad der forventes af elevernes 
astronomiske viden og kunnen når de kommer i 7. klasse, da natur/teknologi skal kunne 
fungere som forberedende herfor. Pia mener det er svært at afgøre hvilken præcis 
naturfaglig viden man som lærer i natur/teknologi skal besidde for at være 
undervisningskompetent, men at en solid naturfaglig viden - og f.eks. detaljeret viden 
om månens faser - giver en lærer flere muligheder for at formidle og repræsentere det 
faglige emne eller begreb på mange måder. Det gør også en lærer bedre i stand til at 
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forudse og forstå, hvad eleverne normalt har svært ved, og hvad der forventes af 
eleverne indenfor naturfag efter folkeskolen, siger hun. Kurt argumenterer for at vi skal 
have fokus på folkeskolens formål og elevernes almendannelse og kompetence. Det 
stiller nogle helt særlige krav til læreren, som skal kunne argumentere for hvordan 
undervisning i ”månens faser” kan virke udviklende på elevernes almendannelse og 
naturfaglige kompetencer. 
 
Jeg er svært tilfreds med de studerendes indlæg og afslutter med oplæg til videre fælles 
refleksion. Lad os lige tænke tilbage på, hvad der skete i denne lektion. Jeg havde 
egentlig forberedt, at vi skulle afslutte forsøget omkring månens faser med at overveje, 
hvad lærebogsforfatteren bag forsøget formentlig har tænkt eleverne skulle lære af 
forsøget. Både Kaj´s og René´s spørgsmål ændrede ved det. Hvad gjorde spørgsmålene 
ved undervisningen, og var det rigtigt af mig at forfølge dem, eller skulle jeg hellere have 
afsluttet som planlagt? Hovedparten af de studerende mente at ”kursskiftet” i 
undervisningen efter René´s spørgsmål netop åbnede for at ”gå bag om” og se 
undervisning i et større perspektiv. Nogle mente intensiteten i undervisningen steg efter 
spørgsmålene på trods af at ”månens faser” trådte i baggrunden. René og et par andre 
mente stadigt, at ”synodisk omløbstid” var en kende for detaljeret viden i forhold til, 
hvad man kan forvente af en natur/teknologi-lærers naturfaglige baggrundsviden. Jeg 
var denne gang lidt mere imødekommende og gav dem ret i, at dette kunne diskuteres 
og at det nok var lidt på kanten af, hvad man kunne forvente. Jeg fornemmede at René 
var glad for at blive taget alvorligt, hvorefter vi diskuterede om det ikke nogle gange 
kunne være mere formålstjenligt, at læreren eller læreruddanneren ikke kendte svaret 
på et givent spørgsmål, da det jo gav en god mulighed for at være undersøgende 
sammen med eleverne - eller sine lærerstuderende.  
De studerende gav derefter en række bud på de didaktiske begrundelser bag min 
undervisning, hvorefter jeg ledsaget af teori inviterede dem længere ind i mit 
maskinrum og forsøgte at demonstrere, hvordan min undervisning kunne være relevant 
for deres kommende undervisning i skolen. Et maskinrum for teoretisk og praktisk 
begrundede faglige og didaktiske beslutninger, samt eksempler på flere problematiske 
aspekter, som knytter sig til min undervisning om undervisning. 

 
Ovenstående vignette tjener som referencepunkt gennem artiklen, og er konstrueret til at indeholde og 
berøre en række elementer i og omkring den dobbelte didaktiske dimension. Vi vil løbende og 
afsluttende vende tilbage til narrativet. 
 

En indledende forståelse af den dobbelte didaktiske dimension 
For at give en indledende fælles referenceramme og billede på den dobbelte didaktiske dimension 
vælger vi her helt kort at præsentere en forståelse af DDD primært ud fra Nielsen & Jelsbaks arbejde 
(2018). Vi vurderer i forskergruppen, at deres grundtænkning udgør et godt udgangspunkt for en 
indledende beskrivelse af hovedelementerne i DDD.  
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Figur 1: De to praksisarenaer i læreruddannelsen; campus-arenaen til venstre og professions-arenaen til 
højre med hver sin didaktiske trekant. (egen figur med udgangspunkt i figuren af Nielsen & Jelsbak, 
2018, pp. 15) 
 
Spørgsmålet som Nielsen & Jelsbak rejser er, hvordan arbejdet i campusarenaen i den røde didaktiske 
trekant til venstre, på forskellig vis kan give anledning til, at de kommende professionelle praktikere, i 
samarbejde med andre, konstruerer mening eller forståelse og handler i professionsarenaen i den blå 
didaktiske trekant til højre. Omvendt kan erfaringer fra professionsarenaen være med til at mediere, 
den måde der arbejdes i campusarenaen. Dette illustreret med den to-farvede transfer-pil. Med andre 
ord er det centrale i læreruddannelsessammenhæng, hvordan man som studerende lærer at være lærer 
gennem arbejdet i de to arenaer. Her består den dobbelte dimension i, 1); hvordan man som 
læreruddanner underviser med henblik på den studerendes fremtidige undervisning, så 2); den 
studerende kan lære at blive lærer (og være dygtig til at undervise mv.). Vignetten ovenfor forsøger at 
tydeliggøre denne problemstilling, hvor vi eksempelvis i den grønne sekvens i midten ser at 
læreruddanneren forsøger at dele og eksplicitere problemstillingen for de studerende og gennem sit 
spørgsmål gøre den til genstand for diskussion og undersøgelse. 
 
Følgende definitoriske beskrivelse inspireret af primært Iskovs arbejde (2020) angiver den narrative 
forståelse af DDD vi anlægger i nærværende rammeværk: Den dobbelte didaktiske dimension omfatter 
de didaktiske overvejelser omkring planlægning, gennemførelse, analyse og udvikling af undervisning, 
som aktører i læreruddannelsessammenhæng anlægger, og den praksis de reelt udfolder, med henblik 
på at facilitere kommende læreres evne til fremtidig undervisning. 3 
 

 
3 Som det fremgår af figur 1, er det vigtigt her at erindre, at læreruddannelse har både en campus- og en grundskole-arena, men i princippet også 
kunne tænkes i andre arenaer (eksempelvis hybride læringsrum - se senere). DDD varetages i læreruddannelse i Danmark af en læreruddanner 
(teacher educator), men i international sammenhæng er teacher educator ofte anvendt mere bredt, - som eksempelvis også involverende 
praktiklærer eller lærer fra grundskolepraksis, - i denne betegnelse (Albrechtsen & Kvols, 2016). For ikke at begrænse forståelsen anvender vi ikke her 
begrebet ”læreruddanner” i definitionen som en angivelse af en enkelt person, men mere bredt de mange forskellige aktører i 
læreruddannelsessammenhæng som har indbygget en dobbelt didaktisk dimension i deres arbejde.  
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HVORFOR ET SCOPING 
REVIEW?  
Som det fremgår af indledningen er den dobbelte didaktiske dimension angivet som et kendt og meget 
centralt anliggende for en læreruddanner indenfor naturfag i Danmark, men samtidigt er der 
tilsyneladende ikke skrevet særligt meget om feltet.  
 
Valget af et scoping review til dette inspirerende rammeværk for området; Den dobbelte didaktiske 
dimension, handler således om at få et indledende overblik over feltet og feltets centrale og 
tilgrænsende begreber, hvor det ikke som i et traditionelt systematisk review handler om at søge meget 
specifikt med initialt besluttede præcise søgestrenge (Arksey & O'Malley, 2005; Munn et al., 2018). På 
denne måde kan et scoping review ofte ses som en forløber for et egentligt systematisk review (Munn et 
al., 2018). Det systematiske review ligger ikke indenfor mulighederne for nærværende arbejde, men vi 
kan kun opfordre til, at man bruger vores resultater til at gå videre af den vej.  
 
Formålet med et scoping review kan være at klarlægge typer af tilgængelig viden indenfor et felt, at 
klarlægge kernebegreber og definitioner i litteraturen, at identificere kerne-karakteristika eller faktorer 
som er relateret til et begreb eller et område, forløber for et systematisk review, eller at identificere 
områder med manglende viden (Munn et al., 2018, p. 2). 

 

Identificering af forskningsspørgsmål 
Den store uklarhed omkring den dobbelte didaktiske dimension begrunder forskningsspørgsmål i 
forhold til nærværende arbejde: 
 

• Hvordan er der blevet arbejdet med begrebet ”den dobbelte didaktiske dimension” i forhold til 
læreruddannelse og læreruddannelsens naturfag, og hvilke andre begreber forsøger at beskrive 
lignende forhold og problemstillinger? 

 

Metodiske valg 
Metodisk har vi trukket på vores eget arbejde omkring model for et rammeværk (Dolin, Ellebæk & 
Daugbjerg, 2022), men samtidigt har vi lagt os tæt op ad Arksey & O´Malley´s beskrivelse af en iterativ 
proces mellem seks stadier i et scoping review (2005, s. 8-9); 1. identificering af forskningsspørgsmål, 2. 
identificering af relevante studier, 3. udvælgelse af studier, 4. kortlægning af data, 5. opsummering og 
rapportering af resultater, 6. konsultation af centrale aktører. Processen har ikke været lineær forstået 
som en slavisk arbejdsproces gennem ovenstående punkter, men derimod iterativ, hvor vi har gået frem 
og tilbage mellem punkterne, som alle har været i spil i vores arbejde.  
 
Som pointeret allerede af Arksey & O´Malley (2005), men også af andre nyere udgivelser på feltet 
(Kastner et al., 2012; Munn et al., 2018; Peters et al., 2020; Pham et al., 2014), bør metoden til at 
identificere relevante studier i et scoping review både tilvejebringe resultater som punktvis 
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repræsenterer dybden og samtidigt viser bredden i feltet, samt feltets afgrænsning og berøringsflader 
med tilgrænsende områder og begreber. Her er en blanding af forskellige metodiske greb som regel at 
foretrække frem for udelukkende et snævert fokus baseret på en enkelt forud fastsat søgestreng, når 
feltet ikke er særligt velkendt eller præcist beskrevet (Arksey & O'Malley, 2005; Peters et al., 2020). 
Diskurser og begreber i tilknytning til feltet, der mere antyder feltets bredde, er således også 
interessante for afsøgningen og den indledende præcisering af feltet. I forhold til den dobbelte 
didaktiske dimension vælger vi en strategi, hvor vi bruger forskellige ressourcer: 
 

• Databaser  
• Referencelister og snowballing 
• Netværk og ekspertgrupper 

 
Disse ressourcer har været anvendt løbende igennem hele processen. For at det rent principielt skal 
være muligt at gentage vores arbejde vælger vi her at give så realistisk et billede af arbejdsprocessen 
som muligt, ved at beskrive hvor og hvordan de enkelte studier og begreber er dukket op i arbejdet. Ved 
angivelse af begrebet protokol angives der i det følgende en direkte henvisning til historikken i denne 
arbejdsproces.  
 

Identificering af relevante studier og udvælgelse af studier 
Nedenfor angives centrale punkter i protokollen. Dette gør vi med henblik på at øge transparens i 
forhold til hvor og hvordan begreber og studier konkret er trådt frem i arbejdsprocessen. Vi anvender en 
numerisk punktopstilling af protokolpunkterne, da der har været en vis kronologi i forhold til de enkelte 
områder i protokollen, - vel vidende jf. ovenstående, - at vi i praksis er gået lidt frem og tilbage mellem 
protokolpunkterne. 
 
Protokolpunkterne er som følger: 1. databaser, referencelister og snowballing - indledende niveau, 2. 
netværk og ekspertgrupper, 3. databaser, referencelister og snowballing - afsluttende niveau. I det 
følgende vil der under hvert protokolpunkt blive angivet en kort beskrivelse af de centrale fund af 
studier og begreber der trådte frem på dette specifikke punkt i arbejdsprocessen samt en tilhørende 
liste med angivelse af de respektive begreber og referencer til centrale studier i den forbindelse. Efter 
listen med begreber og litteratur angives begrebernes umiddelbare betydning og relation til den 
dobbelte didaktiske dimension. Vi anvender her tre klassificeringer til at beskrive, hvor tæt relateret de 
udvalgte begreber ser ud til at være på begrebet den dobbelte didaktiske dimension: 

• Kernebegreb, som ækvivalente begreber til den dobbelte didaktiske dimension 
• Centralt begreb, som ikke betyder det samme som den dobbelte didaktiske dimension, men 

som har betydning, der er tæt relateret hertil 
• Tilgrænsende begreb, som ikke er ækvivalent til den dobbelte didaktiske dimension og ikke kan 

betragtes som et centralt begreb, men som grænser op til de centrale begreber og dermed 
mere angiver bredden i feltet. 

 

Databaser, referencelister og snowballing – indledende niveau 
I de indledende søgninger i databaserne Google Scholar, ERIC og Teacher Reference Center med 
udgangspunkt i søgestrenge omkring ”den dobbelte didaktiske dimension” og de tilsvarende begreber 
”dobbelt didaktik” og ”andenordensdidaktik” fandt vi et mindre antal dansksprogede artikler, der 
næsten udelukkende er rettet mod læreruddannelse. Ved gennemlæsning af disse artikler og ved at 
kombinere med afsøgninger af snowballing karakter, forstået som en strategi hvor artiklernes 
referencelister undersøges og tilsyneladende centrale og hyppigt refererede artikler fremskaffes, findes 
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nye begreber med tilknytning hertil. Søgning på disse begreber separat giver nye artikler, som så på 
samme måde giver anledning til yderligere artikel- og referencelisteundersøgelse - og så fremdeles. Her 
fulgte vi en søgningssystematik som flugter strategien i et større review i forbindelse med arbejdet med 
den nationale naturfagsstrategi (Nielsen, Waaddegaard, Dolin, & Bruun, 2017). 
 
 Ved hjælp af disse ressourcer udvalgte vi følgende begreber og tilhørende artikler: 
 

• Den dobbelte didaktiske dimension, Dobbelt didaktik, Dobbelte didaktik, Dobbelt didaktisk, 
Dobbelt didaktisk intention/sigte/perspektiv; (Brahe-Orlandi & Nielsen, 2021; Bruntt & 
Jørgensen, 2020; Graf, Hansen, & Hansen, 2012; Hansen, Thruelsen, & Skinnebach, 2019; Iskov, 
2020; Kvols, 2020; Lund, 2018; Nielsen & Jelsbak, 2018; Riberholt, 2020) 

• Andenordensdidaktik (Hansen, 2008; Iskov, 2020; Keiding & Thingholm, 2017; Schrøder, Engsig, 
& Christiansen, 2020; von Oettingen & Jensen, 2017) 

• Second order teaching (Jackson & Burch, 2019; Murray & Male, 2005; Nielsen & Jelsbak, 2018; 
Nielsen & Jensen, 2021; Rodgers, 2020; Thingholm & Keiding, 2018; von Oettingen & Jensen, 
2017; Zeichner, 2010) 

• Modelling - implicit/explicit (Iskov, 2020; Loughran & Berry, 2005; Loughran, 2006; Lunenberg, 
Korthagen, & Swennen, 2007) 

• Three-Story Challenge/Den tredobbelte formidlingsopgave (Hansen, 2011; Windschitl & 
Stroupe, 2017) 

• Transfer (Aarkrog & Wahlgren, 2012; Hachmann, 2020; Henningsen & Mogensen, 2013; 
Matthiessen, 2017; Packer, 2001; Wahlgren, 2013; Wahlgren, 2009) 

• Transformationsbegrebet (Børsen Hansen, 2020; Hachmann, 2020) 
 
Begreberne; den dobbelte didaktiske dimension, dobbelt didaktik, dobbelte didaktik, dobbelt didaktisk, 
dobbelt didaktisk intention/sigte/perspektiv og andenordensdidaktik vurderes ud fra ovenstående 
artikler at være nogenlunde ækvivalente danske begreber, og angives samtidigt at være nogenlunde 
ækvivalente til det internationale begreb second order teaching. Begreberne konnoterer alle den 
dobbelte didaktiske dimension som indbefattende undervisningens direkte og indirekte relevans for den 
studerendes fremtidige undervisning - og derfor et læreruddannelsesperspektiv på undervisning. For at 
give et blik på hvad der umiddelbart er centralt i disse begreber, så vil vi henvise til ovenstående 
vignette. Vignetten er skrevet fra en læreruddanners perspektiv (1. person i teksten), og omhandler en 
undervisning på læreruddannelsen i natur/teknologi - om at undervise i ”månens faser”. Altså, en 
undervisning om undervisning, som man formentlig fornemmer allerede i den røde tekst, men måske 
mest tydeligt i den grønne tekst i vignetten. Her er ikke kun tale om en undervisningssekvens med det 
formål at øge de studerendes egen naturfaglige viden og kompetence i særlige astronomiske forhold, 
men vel primært at øge deres viden om - og undervisningskompetence i - at undervise specifikt i 
”månens faser” i grundskolen. Selvom det ikke angives eksplicit i den røde tekst, så fornemmer vi 
formentlig de interne didaktiske afstemninger og begrundelser i læreruddannerens didaktiske valg ned 
gennem teksten, hvor spørgsmålet om hvad der skal sættes i spil på læreruddannelsen for at den 
studerende lærer at blive lærer, står centralt. Heri ligger den dobbelte didaktiske dimension/dobbelt 
didaktik/andenordensdidaktik/second order teaching, vi herefter vil kalde kernebegreber. Disse 
kernebegreber er dog ikke altid konsistente mellem studier, og som eksempel herpå kan second order 
teaching også betyde noget andet, hvor det bliver brugt til at betegne den metodiske og processuelle 
medlæring, der kan forekomme hos eleverne, når der undervises i et specifikt fagligt emne (Keiding & 
Thingholm, 2017; Thingholm & Keiding, 2018). Et forhold der fokuserer på elevernes medlæring af mere 
processuelle elementer gennem undervisningen end det indhold, der er tiltænkt eleverne primært skulle 
lære, hvilket vel ikke som sådan har noget direkte at gøre med den dobbelte didaktiske dimension 
relateret til undervisning om undervisning. Lignende forhold med multiple betydninger af samme 
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begreb kan findes indenfor flere af disse kernebegreber, som også giver os et indtryk af uklarheder og 
inkonsistens i feltet. Ækvivalensen mellem kernebegreberne og hvordan begreberne konkret anvendes i 
de enkelte arbejder, bør undersøges separat for hvert enkelt studie. Tages antallet af studier i 
betragtning, vurderer vi second order teaching er det mest centrale begreb internationalt til direkte 
beskrivelse af den dobbelte didaktiske dimension. 
 
Modelling begrebet vurderer vi som et centralt begreb til at beskrive en konkret måde at udøve second 
order teaching på. Modelling skal ses som en vigtig metodisk tilgang i læreruddannelsesundervisning, 
men begrebet er blot en blandt mange metodiske tilgange i den sammenhæng, hvorfor begrebet ikke 
kan betragtes som et kernebegreb (ækvivalent begreb til den dobbelte didaktiske dimension). Implicit 
modelling (practice what you preach) betegner her ikke direkte 1:1 undervisning, men en undervisning 
hvor læreruddanner underviser studerende på måder, hvor nogle aspekter af undervisningen har 
eksemplarisk værdi for de studerendes fremtidige undervisning. Sagt forenklet, så handler implicit 
modelling om at demonstrere ”god undervisning”, som i kraft af en intern afstemt didaktisk logik 
fremtræder sammenhængende for de studerende i forhold til læreruddannerens begrundelser, 
betingelser og beslutninger omkring undervisningen (Iskov, 2020). Dette kunne eksempelvis være 
undervisningssekvenser udført på nogenlunde samme måde, som hvis undervisningen havde været 
udført i skoleregi for elever. Her blot for lærerstuderende og uden meta-forklaringer omkring 
undervisningen, men hvor læreruddanner stiller deres didaktiske valg til rådighed for eksemplificering 
(Iskov, 2020; Loughran, 1995, 2013; Loughran & Berry, 2005; Loughran & Russell, 1997). En sådan 
implicit modelling kan formentlig fornemmes i vignettens indledende røde tekst, hvor undervisningen 
relateres tydeligt til skolepraksis og de studerende eksempelvis selv udfører et forsøg beregnet til en 
5.klasse. Eksplicit modelling indebærer derudover eksplicitering, så læreruddanner sætter ord på 
sammenhænge og afstemning af de underliggende begrundelser for undervisningen (Iskov, 2020, p. 98). 
Denne antydes først i vignettens grønne sekvens og gøres mere tydelig i de blå og orange sekvenser, 
hvor læreruddanner sætter ord på didaktiske begrundelser for egen undervisning. Her opererer Iskov 
med en eksplicit modelling A og B, hvor begge betinger didaktisk teori inddraget i ekspliciteringen. 
Eksplicit modelling A angives at være eksemplarisk i kraft af at være internt afstemt ud fra didaktiske 
kategorier, mens eksplicit modelling B derudover angives at være relevant og eksemplarisk for den 
kommende lærers undervisning i skolen (Iskov, 2020). I vignettens orange tekst antydes at 
læreruddanneren eksemplificerer eksplicit med didaktisk teori og gør den relevant for undervisningen i 
skolen, hvilket i så fald jf. denne kategorisering ville være eksplicit modelling B.  
 
Begreberne three story challenge og den tredobbelte formidlingsopgave vurderer vi ligeledes ikke som 
kernebegreber - men centrale begreber. Windschitl & Stroupe (2017) forsøger med three story 
challenge at beskrive de udfordringer som foreligger på tre niveauer i læreruddannelsessammenhæng 
indenfor naturfagene; et niveau hvor det er læreruddanneren som er ansvarlig for at sætte aktiviteter i 
spil der har potentiale til at understøtte de studerendes læring og forberedende deltagelse i praksis, et 
niveau hvor lærere fra praksis er ansvarlig for at sætte aktiviteter i spil gennem de studerendes 
deltagelse i praksissituationer med potentiale til at udvikle undervisningskompetence, og et niveau hvor 
de studerende selv er ansvarlige for at sætte aktiviteter i spil for eleverne, med det mål at forstå og 
bruge naturfaglige forklaringer og argumentation. Nok er den dobbelte didaktiske dimension berørt i 
dette begreb, men der er ikke en direkte henvisning til second order teaching eller lignende begreber, 
og three story challenge er ikke anvendt i bredere læreruddannelsesmæssige sammenhænge. Artiklen 
udgør dog et af de få fundne eksempler der specifikt retter sig mod udviklingen af naturfagslærere, 
hvilket i sig selv gør den særligt interessant i denne sammenhæng.  
I en dansk almendidaktisk kontekst har Hansen (2011) haft lignende pointer som Windschitl, hvor han 
ligeledes opererer med tre kontekster; uddannelseskonteksten (lærerstuderende som aktør), 
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professionskonteksten (lærerstuderende som aktør som lærer) og lærings- og dannelseskonteksten 
(eleven som aktør) (Hansen, 2011). Han kalder det den ”tredobbelte formidlingsopgave” som 
læreruddanneren skal have blik for, som på mange måder er ækvivalent til det Windschitl & Stroupe 
kalder ”The three story challenge” (2017). Et perspektiv som man kunne argumentere for udfordrer 
selve begrebet den dobbelte didaktiske dimension, da der i dette perspektiv jo er tre og ikke to 
kontekster. Trods dette forhold vurderer vi three story challenge og den tredobbelte formidlingsopgave 
som centrale begreber. De er dog kun delvist illustreret igennem vignetten, som ikke indeholder et 
direkte uddannelseseksempel involverende konkret praksis og/eller lærere fra praksis.  
 
Transfer vurderer vi i denne sammenhæng som et centralt begreb og ikke et kernebegreb, da vi har 
specifikt fokus på DDD. Transfer er ikke ækvivalent til den dobbelte didaktiske dimension/second order 
teaching, men for at second order teaching skal kunne fungere efter hensigten må transfer nødvendigvis 
være involveret. Derfor kunne man meget vel argumentere for, at transfer måske skulle have være det 
centrale fokus og ikke DDD. I et sådant scenarie ville DDD formentlig omvendt fremgå som centralt 
begreb og ikke kernebegreb, hvormed fokus i rammeværket begrunder vurderingen. 
Transfer knytter sig helt grundlæggende til spørgsmålet om, hvad det vil sige at overføre eller anvende 
noget på tværs af situationer eller kontekster (Hachmann, 2020, s. 29). Transfer er således som begreb 
involveret i den dobbelte didaktiske dimension, da kernen heri synes at være, hvorvidt der sker en reel 
transfer af viden eller andre aspekter af kompetencer opnået i uddannelsessammenhæng til den 
professionelle sammenhæng uddannelsen sigter imod (Aarkrog & Wahlgren, 2012; Wahlgren, 2013; 
Wahlgren, 2009). Forskningsfeltet omkring transfer er stort og kan dateres langt tilbage (Hachmann, 
2020), og der er da også flere som har arbejdet med transfer i læreruddannelsessammenhæng 
(Hachmann, 2020; Hachmann & Dohn, 2018; Henningsen & Mogensen, 2013; Nielsen & Jelsbak, 2018). 
Når vi alligevel i forskergruppen mener, at transfer er væsentlig forskellig fra den dobbelte didaktiske 
dimension, skyldes det det forhold, at den dobbelte didaktiske dimension - second order teaching - har 
en kerne i undervisning om undervisning, som et meta-forhold og en dobbelt didaktik ingen andre 
professioner udøver (Dinkelman, Margolis, & Sikkenga, 2006b; Loughran, 2013). Eksempelvis underviser 
læger nok kommende læger, men de præsenterer sig ikke som rollemodeller for den aktuelle 
professionspraksis gennem deres undervisning forstået sådan; at de ikke behandler deres studerende 
(Korthagen, Loughran, & Lunenberg, 2005; Loughran, 2013, p. 7).  
Hachmann (2020; 2018) har med et situeret perspektiv argumenteret for at begrebet transformation 
(Beach, 1999) bedre beskriver de væsentlige forskelle der er mellem en læreruddannelsessituation til en 
skolesituation, og problematiserer om begreber, viden og kompetencer overhovedet kan overføres fra 
en sammenhæng til den anden. Her anfører Hachmann begrebet situeret parathed, som en beskrivelse 
af de deltagelsesmønstre de studerende skal indgå i i forskellige praksisarenaer, for at kunne agere 
formålstjenligt i forhold til at lære at blive lærer. Det være sig i læreruddannelsessammenhæng såvel 
som i skolesammenhæng (Hachmann, 2020). Vi vurderer dog i forskergruppen, at selvom meget af 
transferforskningen nok har et væsentligt fokus på tilrettelæggelse af undervisning så transfer rent 
faktisk kan forekomme (Aarkrog & Wahlgren, 2012; Wahlgren, 2013; Wahlgren, 2009), så savner vi i 
transferforskningen et eksplicit begreb omkring læreruddannerens position og situerethed. Et forhold 
som mere naturligt er indlejret i begrebet den dobbelte didaktiske dimension/second order teaching, 
som vel næppe kan være dobbelt didaktisk uden en position eller situerethed indlejret i en eller anden 
form for læreruddannelsesanliggende. Vi vurderer desuden, at transfer som begreb sætter mere fokus 
på relationen mellem det som transformeres fra situation A til situation B, mens DDD som begreb 
indlejrer både situation A og situation B i sig. Man kan måske sige at transfer som begreb har fokus på 
de inter-aktioner der udgør relationen mellem situation A og situation B, mens DDD har mere fokus på 
de intra-aktioner der indtænker såvel situation A som situation B i relationen. Store dele af 
transferforskningen baserer sig på en interaktionsforståelse af transferrelationer (Aarkrog & Wahlgren, 
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2012; Wahlgren, 2013; Wahlgren, 2009), mens andre dele af transferforskningen, nok vil mene at dette 
angiver et forholdsvist reduktionistisk perspektiv på transfer, og at man indenfor et situeret perspektiv 
burde gøre op med forestillingen om klart adskilte situationer (se mere hos Hachmann, 2020).  
Af disse grunde mener vi begrebet transfer er centralt (endog meget), men ikke et kernebegreb som kan 
direkte ækvivalere den dobbelte didaktiske dimension eller second order teaching. Begrebet beskriver 
og betyder ikke det samme som DDD, men er centralt i forståelsen af DDD. Vi erkender dog denne 
vurdering kan diskuteres, hvor vi må formode at andre ville komme frem til en anden vurdering og 
måske endda ville anse transfer som et kernebegreb i vores terminologi. 
 
Allerede på dette indledende niveau i arbejdsprocessen træder der enkelte danske forskere frem af 
særlig interesse som har lavet publikationer, der enten implicit eller eksplicit berører den dobbelte 
didaktiske dimension i relation til læreruddannelse (Hachmann, 2020; Hachmann & Dohn, 2018; Iskov, 
2020; Nielsen & Jelsbak, 2018; Nielsen & Jensen, 2021). Dette ikke kun fordi publikationerne syntes 
centrale for beskrivelse af den dobbelte didaktiske dimension, men også fordi, der tilsyneladende findes 
forskellige positioner, perspektiver, tilgange og ståsteder i forhold hertil. Da feltet på denne måde ikke 
forekommer særligt veldefineret, og begreberne tilsyneladende ikke bruges særligt konsistent, valgte vi i 
forskergruppen at invitere tre centrale danske forskere til at udfordre hinanden på deres respektive 
positioner. Denne konsultation af ekspertgrupper beskrives nedenfor under 2. protokolpunkt; netværk 
og ekspertgrupper. 
 

Netværk og ekspertgrupper 
En løbende aktivering og konsultation af forskergruppens netværk har også været i spil i forhold til at 
afsøge feltet omkring den dobbelte didaktiske dimension. Særligt tre danske aktører har lavet betydelige 
bidrag til feltet, med publikationer som med hvert sit perspektiv forsøger at berøre og delvist udfolde 
den dobbelte didaktiske dimension, nemlig (Hachmann, 2020; Iskov, 2020; Nielsen & Jelsbak, 2018). 
Publikationer, som ikke var tydeligt sat i spil i forhold til hinanden, men som vi i forskergruppen mente, 
kunne bidrage til større forståelser for - og indsigter i - feltet. Her blev helt konkret arrangeret et mini-
seminar, hvor de tre aktører, Birgitte Lund Nielsen, Thomas Iskov og Roland Hachmann fik som opdrag 
at læse hinandens tekster og forberede et oplæg for hinanden og forskergruppen, hvor de kort skulle 
gøre rede for deres egne perspektiver på ”den dobbelte didaktiske dimension med fokus på dannelse og 
kompetence”, dels skulle forholde deres egen tænkning til en af de andre oplægsholderes position ved 
at knytte an til begreber og forståelser derfra. Målet var her at påpege synteser og spændinger i relation 
til temaet. Oplæggene og tilhørende diskussioner blev audiooptaget mhp. efterfølgende analyse. I den 
forbindelse trådte der igen nye begreber frem i forhold til den dobbelte didaktiske dimension, som gav 
anledning til nye søgninger af litteratur. Netværksaktivering og mini-seminar gav anledning til, at 
yderligere begreber og litteratur skulle afsøges, for både at uddybe og afgrænse feltet, hvorved begrebs- 
og litteraturlisten blev udvidet med følgende: 
 

• Professional inquiry (Boyd & White, 2017; Nielsen & Jensen, 2021) 
• Third space activity (Jackson & Burch, 2019; Zeichner, Payne, & Brayko, 2015; Zeichner, 2010) 
• Professionsdannelse (Hammershøj, 2013, 2017; Hansen, 2011; Rømer, 2019) 
• Uddannelsesforståelser (Frederiksen, Beck, & Lund, 2016; Krogh-Jespersen, 2021; Lund, 2018) 
• Situeret parathed (herunder didaktiske designs) (Hachmann, 2020; Hachmann & Dohn, 2018) 

 
Professional inquiry (Boyd & White, 2017; Nielsen & Jensen, 2021) og third space activity (Guillén, 
Gimenes, & Zeichner, 2016; Murray, Swennen, & Kosnik, 2019; Zeichner, 2010) er forholdsvis nye 
begreber i læreruddannelsessammenhæng og antyder en policy-ændring og bud på ændring af 
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læreruddannelsespraksis. Professional inquiry betegner en systematisk tilgang til at udvikle 
læreruddannelsespraksis, hvor Boyd & White (2017) anfører læreruddannerens anvendelse af modelling 
som en af vejene til mere systematisk at udvikle praksis. Nielsen og Jensen (2021) pointerer derudover 
det centrale i, at læreruddannere netop sammen med lærerstuderende og lærere fra praksis arbejder 
for at udvikle og forbedre læreruddannelsens praksis. Heri indgår fra et læreruddanner-perspektiv en 
dobbelt didaktisk dimension. Men da der ikke som sådan tænkes primært med udgangspunkt i campus 
og fysisk tilstedeværelse på en læreruddannelse åbnes der måske nærmere op for en ny forståelse af 
DDD, hvor det ikke handler om at læreruddanner og lærer fra praksis skal undervise den studerende i at 
undervise, men om at alle tre aktører samarbejder om at udvikle og forbedre skolens praksis. Third 
space activity grænser som begreb op til denne forståelse og tilbyder en mental eller fysisk position til at 
indramme og betegne dette samarbejde. Begge begreber indeholder således i et eller andet omfang 
betragtninger om nye praksisser på læreruddannelse som samtidigt har den dobbelte didaktiske 
dimension som central problemstilling. Her tænkes et fornyet fokus på, at de lærerstuderende, 
grundskolelærere og læreruddannere indgår forholdsvist ligeværdigt i en eller anden position imellem 
forskellige arenaer (campusarena/læreruddannelse og professionsarena/skolen). I mellem disse arenaer 
og positioner kan man ifølge denne tænkning etablere hybride læringsrum som mulige fysiske og 
mentale rum, hvor de studerende faciliteret af læreruddannere og grundskolelærere arbejder med 
konkrete problemer og udfordringer i skolens praksis (Nielsen & Jelsbak, 2018; Zeichner, Payne, & 
Brayko, 2015; Zeichner, 2010). Tænkninger, man også kan finde antrit til i udviklingsgruppens4 notater 
og forslag til den nye læreruddannelse (Undervisnings- og Forskningsministeriet, 2021), hvor 
studerende, læreruddanner og lærer alle indtager en rolle i professional inquiry, med henblik på at 
udvikle og forbedre undervisningen i skolen. Altså professional inquiry som en slags blivende 
professionel undersøgelsestilstand, hvor man allerede som studerende deltager i og forsøger at indlejres 
i denne blivende undersøgelses- og udviklingstilstand. Derfor vurderer vi professionel inquiry som et 
centralt begreb for den dobbelte didaktiske dimension, men ikke en direkte beskrivelse heraf. Third 
space activity vurderer vi som et spændende begreb som knytter an til professional inquiry og hybride 
læringsrum, men dog som et tilgrænsende begreb til den dobbelte didaktiske dimension. Begrebet, som 
beskriver en mere skoleorienteret læreruddannelse og bryder grænserne for hvordan læreruddannelse 
fysisk og mentalt tænkes placeret, tilbyder nærmere en nyfortolkning af relationen mellem grundskole 
og læreruddannelse end en egentlig beskrivelse eller forståelse af den dobbelte didaktiske dimension. I 
et sådant lys, kunne DDD meget vel tænkes som et begreb, der også selv skulle reformuleres eller 
nytænkes.  
 
Professionsdannelse (Hammershøj, 2013, 2017; Hansen, 2011), som sammen med andre lignende 
begreber beskriver den dannelse man bør være i besiddelse af som professionel indenfor en profession, 
vurderer vi som et tilgrænsende begreb. Samtidigt henviser begreber som professionsdannelse, 
lærerfaglig dannelse mv. til den dannelsesproces som eksempelvis lærerstuderende må gennemgå i 
studietiden, med det mål at blive dannet i forhold til at kunne varetage det pågældende arbejde som 
professionel (ikke at forveksle med almendannelse). Professionsdannelse fordrer et særligt 
værdimæssigt grundlag for studerende, som læreruddanneren skal være med til at udvikle og udfordre i 
en dobbelt didaktisk dimension med blik for alle tre kontekster; uddannelseskonteksten 
(lærerstuderende som aktør), professionskonteksten (lærerstuderende som aktør som lærer) og 
lærings- og dannelseskonteksten (eleven som aktør) (Hansen, 2011). Professionsdannelse relaterer sig til 
begrebet uddannelsesforståelse (Frederiksen et al., 2016) som mere tydeligt pointerer den forståelse af 
uddannelse(n) - og det at uddanne sig i den aktuelle sammenhæng - som de studerende anlægger og 

 
4 Uddannelses- og Forskningsministeriet nedsatte en udviklingsgruppe i foråret 2020 til at arbejde med, hvordan fremtidens lærere skal uddannes og 
komme med anbefalinger til en nyudvikling af læreruddannelsen. Se https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-
uddannelse/professionshojskoler/professionsbacheloruddannelser/laereruddannelsen/faglige-anbefalinger-til-ny-laereruddannelse  
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bevidst eller ubevidst indgår i. Her bliver Hachmanns begreb situeret parathed (2020) interessant, hvor 
begrebet måske lidt mere tydeligt påpeger de studerendes ansvar for at forstå deres rolle og de 
deltagelsesmønstre de indgår i for at indgå ”uddannelsesparat” i alle tre ovennævnte kontekster, med 
henblik på at lære at blive lærer. De studerende må så at sige besinde sig på, hvad de enkelte kontekster 
reelt tilbyder og kan bidrage med i den sammenhæng. Uddannelsesforståelse og situeret parathed er 
lidt karikeret forsøgt illustreret i vignettens lilla og grønne sekvens, hvor René ikke helt ser ud til at have 
forstået, hvad ”parat” deltagelse i den tilbudte uddannelseskontekst kan bidrage med i forhold til at 
lære at blive lærer. Begge begreber betragter vi på denne måde som tilgrænsende begreber, da de ikke 
direkte bidrager med en forståelse af den dobbelte didaktiske dimension, men dog bidrager med 
perspektiver som involverer den dobbelte didaktiske dimension.  
 
Ovenstående liste af begreber under dette 2. protokolpunkt er dog blot eksempler på begreber som 
ekspertseminaret bragte i spil, hvor man meget vel kunne diskutere, om ikke nogen af begreberne 
nævnt under 3. protokolpunkt kunne have figureret under nærværende protokolpunkt. Dette blot for at 
tydeliggøre, at vores forsøg på at beskrive den processuelle del af dette review arbejde, samtidigt skal 
forstås som en arbejdsproces, hvor vi går frem og tilbage mellem forskellige begreber, positioner og 
stadier.  
 
Samlet set har centrale aktører været konsulteret i flere omgange. Ekspertgruppen har både givet 
mundtligt feedback og sparring undervejs i processen (dog primært ved ekspertseminaret) og som 
afsluttende sparring og kommentarer på de første skriftlige fremstillinger. Derudover har 
forskergruppen fremlagt foreløbige resultater og bud på centrale begreber og sammenhænge på det 
landsdækkende NAFA-netværksmøde d. 22/3 2022, hvor alle fra det naturfaglige læreruddannelsesmiljø 
i Danmark har haft mulighed for at give skriftlig sparring og kommentarer på de foreløbige resultater 
gennem en online padlet. Kommentarer mv. har derefter været diskuteret af forskergruppen med 
henblik på evt. tilpasning af arbejdet, men også fremstillingerne og selve resultaterne, som et 
betydende led i den samlede validering af arbejdet.  
 

Databaser, referencelister og snowballing - afsluttende niveau 
Efter ovenstående meget udbytterige ekspertseminar er nye begreber trådt til, som nødvendiggjorde 
nye søgninger i databaser og referencelister gennem en snowballing arbejdsproces. Det måtte således 
forventes at den nye viden kunne gøre vores søgninger mere præcise og retvisende.  
 
Vi valgte igen de 3 databaser; Google Scholar, Education Resources Information Center (ERIC) og 
Teacher Reference Center. Her opereres med en søgestreng på baggrund af de indledende 
undersøgelser, hvor vi fokuserer på internationale studier. Relevante danske studier er fremskaffet i de 
indledende skridt i afsøgningen, og selvom det er velkendt at resultater fra internationale studier ikke 
umiddelbart kan overføres til en dansk sammenhæng, er det afgørende for dette scoping reviews 
validitet at afsøge forståelsen og udstrækningen af den dobbelte didaktiske dimension og relaterede 
begreber internationalt. Det skal dog igen her præciseres at disse afsluttende søgninger i databaser ikke 
er et forsøg på egentlige systematiske reviews. De afsluttende søgninger skal således udelukkende give 
eksempler på feltets dybde og udstrækning, samt eksempler på og ideer til, hvordan der kunne 
forberedes egentlige systematiske reviews på baggrund af dette scoping review.  
 
De centrale internationale begreber der mest passende behandlede den dobbelte didaktiske dimension 
var forskellige sammensætninger af ”second order”, som udtryk for den ”dobbelte dimension”; ”second 
order teaching”, ”second order pedagogy”, ”second order didactics”. Disse begreber viste sig at have 
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nogenlunde samme betydning i international sammenhæng, selvom de ikke gav anledning til lige så 
mange hits i søgemaskinerne. Desuden trådte to nye begreber; ”meta teaching” og ”meta pedagogy” 
(Chen, 2013; Field, 2012; Finney & Philpott, 2010; Philpott, 2014) frem i forbindelse med disse 
afsluttende søgninger, hvor flere af studierne til en vis udstrækning omhandlede den dobbelte 
didaktiske dimension. Begreberne så dog ikke ud til at være interessante som kernebegreber, da de blev 
brugt meget forskelligt i studierne, og ind i mellem mere konnotererede et generelt meta-forhold end 
specifikt den dobbelte didaktiske dimension. Her var meta pedagogy tilsyneladende mere i tråd med 
denne betydning end meta teaching, som blev anvendt meget forskelligt i studierne. Der syntes desuden 
at være et særligt fokus på begreberne i musikdidaktiske studier, men også her virkede begreberne ikke 
helt så konsistente i brug på tværs af studier. På denne måde var en søgestreng ikke en udtømmende 
liste af begreber til indkredsning af den dobbelte didaktiske dimension og relevante studier i den 
forbindelse, men en række af begreber som var udvalgt på baggrund af planlagte og gennemførte 
forudgående undersøgelser, og som var trådt frem forskellige steder i denne proces. Eksempelvis var 
modelling-begrebet også centralt og kunne i og for sig være med i søgestrengen, men blev netop 
fravalgt, da begrebet nærmere vedrørte et metodisk perspektiv på den dobbelte didaktiske dimension 
end en egentlig forklaring heraf (se ovenfor for nærmere uddybelse af modelling begrebet).  
 
En søgning d.23.02.22 separat med søgestrengen:  

"second order teaching" OR "second order pedagogy" OR "second order didactics" 
 

Google Scholar, ERIC og Teacher Reference Center, gav hhv. 158, 5 og 1 hit. I forhold til begreberne 
second order teaching, second order pedagogy, og second order didactics blev det vurderet ud fra 
læsning af de fundne artikler på ovenstående niveauer, at have ret stor grad af overlap i begrebernes 
betydning. Men samtidigt havde hvert af disse begreber flere betydninger internationalt, som ikke kun 
var orienteret mod læreruddannelse. Vi fandt derfor kombinationen med AND ”teacher education” 
passende, da vi kun var interesserede i den dobbelte didaktiske dimension i relation til læreruddannelse, 
hvilket indsnævrede søgningen yderligere. På denne måde blev den afsluttende søgestreng således:  

("second order teaching" OR "second order pedagogy" OR "second order didactics") AND 
"teacher education" 

 
Google Scholar gav her ca. 130 resultater, ERIC gav 0 resultater og Teacher Reference Center 1 resultat. 
Forsøgte vi at lade Google Scholar søge efter ovenstående søgestreng i specifikke afsnit i artiklerne, 
kunne vi desværre ikke begrænse søgningen til eksempelvis abstracts, sådan som andre søgemaskiner 
tillod (f.eks. ERIC eller Teacher Reference Center). Her var dog mulighed for at begrænse søgningen til 
”titel-niveau”, hvilket reducerede søgeresultaterne dramatisk til kun 2 artikler. Forsøgte vi i stedet at 
fokusere på artikler specifikt rettet mod naturfagsundervisningen med at tilføje - ”AND ”science 
teaching” - til søgestrengen uden at afgrænse til specifikke artikelsekvenser, blev søgningen reduceret til 
10 resultater i Google Scholar, 0 i ERIC og 1 i Teacher Reference Center. Dette virkede dog ikke som en 
hensigtsmæssig strategi, da vi var interesserede i den dobbelte didaktiske dimension - også i et mere 
almendidaktisk perspektiv. Det virkede således mere hensigtsmæssigt for fokus for dette scoping 
review, at tage udgangspunkt i de i alt ca. 131 artikler (130+0+1).  
 
Et overblik over inklusions- og eksklusionskriterier vi brugte til denne søgning fremgår af nedenstående 
tabel.  
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 Inklusionskriterier Eksklusionskriterier 
Kriterium 1 Læreruddannelse på alle niveauer 

i uddannelsessystemet 
Det er uklart om den dobbelte 
didaktiske dimension er relateret til 
læreruddannelse 

Kriterium 2 Begreberne fra søgestrengen skal 
være relateret til den dobbelt 
didaktiske dimension (at 
undervise nogen som skal lære at 
undervise) 

Brugen af begreberne relaterer sig 
ikke til den dobbelte didaktiske 
dimension (at undervise nogen som 
skal lære at undervise) 

Kriterium 3 Artiklerne faglige 
undervisningsområder indenfor 
læreruddannelse og ikke kun 
almendidaktiske eller specifikke 
fagdidaktiske områder som 
eksempelvis science/naturfag 

Ingen eksklusionskriterier 
vedrørende specifikke 
almendidaktiske eller fagdidaktiske 
områder. 

Kriterium 4 ”Teacher education” fremtræder i 
artiklen 

”Teacher education” fremtræder 
ikke eksplicit i atiklen 

Kriterium 5 Begreberne; "second order 
teaching", "second order 
pedagogy", "second order 
didactics", fremtræder i artiklen 

Begreberne; "second order 
teaching", "second order 
pedagogy", "second order 
didactics", fremtræder ikke eksplicit 
i artiklen 

Kriterium 6 Publiceret eller under review Ikke peer reviewede tekster 
Kriterium 7 Publiceret fra året 2000 og frem Publiceret før år 2000 
Kriterium 8 Peer reviewed eller udgivet i en 

eller anden form uden peer 
review 

Konference paper, oplæg eller 
proceedings som ikke er udgivet i 
artikel-form 

 
Ved en skimning af disse artiklers titel og abstract så det ud til, at en væsentlig del af artiklerne ikke 
særligt eksplicit berørte den dobbelt didaktiske dimension i forbindelse med læreruddannelse, selvom 
både et af begreberne i søgestrengen og ”teacher education” fandtes på enten titel- eller abstract-
niveau. Som tidligere nævnt blev begrebet ”second order teaching” eksempelvis også brugt til at 
betegne den metodiske og processuelle medlæring, der kunne forekomme hos eleverne, som blev 
undervist i et specifikt fagligt emne (Keiding & Thingholm, 2017; Thingholm & Keiding, 2018). Lignende 
forhold med multiple betydninger af samme begreb kunne findes indenfor flere af de øvrige begreber i 
søgestrengen.  
 
Det var dog bemærkelsesværdigt gennem denne skimning af titler og abstracts, at særligt området 
omkring læreruddannernes professionelle læring, og det at udvikle sig til at blive ”læreruddanner”, var 
centralt for mange af artiklerne, hvor netop den dobbelte didaktiske dimension blev angivet som en 
central erkendelse, for at denne udvikling kunne imødekommes (Ping, Schellings, & Beijaard, 2018). 
Området er endvidere belyst separat i et dansk review på området (Albrechtsen & Kvols, 2016), og en 
nyere udgivelse på området opsamler og belyser en del af de udfordringer som er relateret hertil 
(Vanderlinde, Smith, Murray, & Lunenberg, 2021). Det er således rimeligt veldokumenteret 
internationalt, at transitionen fra lærer til læreruddanner er problematisk. Flere centrale artikler af 
Dinkleman et al. (2003; 2006a) og gruppen omkring Loughran (Berry & Loughran, 2002; Loughran, 2009; 
Loughran & Hamilton, 2016; Loughran & Menter, 2019; Loughran, 2006; Murray, 2016) er gode 
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eksempler på, at vejen til at konstruere en professionel identitet som læreruddanner og grebet om den 
dobbelte didaktiske dimension, er et problematisk og komplekst anliggende.  
 
Et andet centralt begreb i tæt tilknytning til den dobbelte didaktiske dimension viste sig her at være 
Teaching About Teaching, som var tæt forbundet med det at blive læreruddanner, og virkede måske 
endda mere meningsfuldt at forfølge end begreberne i ovenstående søgestreng, hvis man fremadrettet 
ville lave et egentlig systematisk review omkring den dobbelte didaktiske dimension. Dette også selvom 
teaching about teaching ikke kun er et forsøg på at beskrive den dobbelte didaktiske dimension, men 
hele det forhold og de problemstillinger, der knytter sig til undervisning om undervisning. Her 
eksempelvis også, at undervisning er problematisk (teaching is problematic) og som en praksis fyldt med 
dilemmaer og tensions (Berry, 2007; Loughran, 2013; von Oettingen & Jensen, 2017) som fx Shulman 
argumenterer for en caseorienteret undervisning på læreruddannelsen med fordel kan være 
struktureret omkring (Shulman, 1992). Området omkredsende teaching about teaching var betydeligt i 
vores søgninger, og en separat søgning med søgestrengen; ”Teaching about teaching” AND ”teacher 
education” gav 2550 resultater d. 23.02.22 i Google Scholar, 43 i ERIC og 6 i Teacher Reference Center. 
Her er tale om artikler som belyser problemstillinger omkring undervisning om undervisning, hvilket 
blandt andet indeholder betydelige implicitte og eksplicitte udsagn, antagelser og betragtninger omkring 
den dobbelte didaktiske dimension (se eksempelvis (Berry, 2007; Berry & Van Driel, 2013; Loughran, 
2005, 2013, 2014). Teaching about teaching - men også at undervisning er problematisk (Loughran, 
2006; von Oettingen & Jensen, 2017) - er forsøgt illustreret flere steder i vignetten, og bliver måske mest 
tydelig i vignettens grønne, blå og orange sekvens, som direkte ekspliciterer og sætter spørgsmål ved, 
hvordan en undervisning på læreruddannelsen kunne - eller måske endda burde - se ud for at de 
studerende selv kan lære at undervise.  
 
Et særligt tilgrænsende felt som blandt andet viste sig i forbindelse med søgningen gennem 
ovenstående søgestreng var feltet omkring Self study i forhold til læreruddannelse. Feltet var 
forholdsvist stort, og søgestrengen; ”self study” AND ”teacher education” gav d 23.02.22, 45.500 
resultater på Google Scholar, 953 på ERIC, og 85 på Teacher Reference Center. Feltet virkede ret 
etableret og har endda sin egen internationale handbook; International handbook of self-study of 
teaching and teacher education practices (Loughran, Hamilton, LaBoskey, & Russell, 2007), og et enkelt 
systematisk review er også blevet opsporet (Vanassche & Kelchtermans, 2015). Ved en skimning af titler, 
abstract og tilsyneladende centrale artikler fra denne databasesøgning fremgik det, at både den 
dobbelte didaktiske dimension, men måske især feltet omkring læreruddanneres professionelle læring 
og identitet, var forholdsvist tæt koblet hertil. Bindeleddet syntes at være teaching about teaching, som 
netop er blevet centralt for mange af de studier, hvor læreruddannere har undersøgt egen praksis eller 
undersøgt, hvordan man lærer at blive læreruddanner og hvilket perspektiv eller tænkning, der er 
centralt i en læreruddanneridentitet. Eksempler på tilsyneladende centrale artikler i dette felt så ved en 
skimning af søgeresultater og handbook ud til at være referencerne som følger (Berry, 2004; Berry & 
Loughran, 2013; Dinkelman, 2003; Dinkelman et al., 2006b; Hamilton & Pinnegar, 1998; Korthagen & 
Lunenberg, 2004; Loughran, 2005, 2014; Loughran, 2004; Loughran et al., 2007; Lunenberg, Korthagen, 
& Zwart, 2011; Lunenberg, Zwart, & Korthagen, 2010; Mena & Russell, 2017; Russell, 2004).  
 
De afsluttende søgninger i databaser gav altså anledning til at litteraturlisten igen blev udvidet, som det 
fremgår af nedenstående. Nye tilsyneladende centrale begreber (meta pedagogy og teaching about 
teaching) dukkede op, men også nye tilgrænsende begreber til den dobbelte didaktiske dimension 
måtte tages i betragtning fremadrettet (meta teaching, læreruddanneres professionelle 
læring/Professional development of teacher educators, self study). Hermed blev litteraturlisten udvidet 
med følgende begreber og tilhørende centrale artikler: 
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• Meta teaching, Meta pedagogy (Chen, 2013; Field, 2012; Finney & Philpott, 2010; Philpott, 

2014). 
• Teaching About Teaching (Berry, 2007; Berry & Van Driel, 2013; Korthagen, Loughran, & 

Lunenberg, 2005; Loughran, 2005, 2013, 2014; Loughran & Russell, 1997). 
• Læreruddanners professionelle læring/Professional development of teacher educators 

(Albrechtsen & Kvols, 2016; Berry & Loughran, 2002; Dinkelman, 2003; Dinkelman et al., 2006a; 
Loughran, 2009, 2014; Loughran & Hamilton, 2016; Loughran & Menter, 2019; Loughran, 2006; 
Murray, 2014, 2016; Ping et al., 2018; Murray, Smith, Vanderlinde & Lunenberg, 2021; von 
Oettingen & Jensen, 2017). 

• Self study (Berry, 2004; Berry & Loughran, 2013; Dinkelman, 2003; Dinkelman et al., 2006b; 
Hamilton & Pinnegar, 1998; Korthagen & Lunenberg, 2004; Loughran, 2005, 2014; Loughran, 
2004; Loughran et al., 2007; Lunenberg et al., 2011; Lunenberg et al., 2010; Mena & Russell, 
2017; Russell, 2004; Vanassche & Kelchtermans, 2015).  

 
Ovenstående identificering af kernebegreber, centrale begreber og tilgrænsende begreber til den 
dobbelte didaktiske dimension udgør et centralt element i besvarelsen af forskningsspørgsmålet, hvor vi 
i forskergruppen har forsøgt at tage eksplicit stilling til hvor centrale de omtalte begreber og artikler 
syntes at være i forhold til den dobbelte didaktiske dimension. Desuden er udvælgelsen af studier, som 
eksempler på begrebernes relation til den dobbelte didaktiske dimension, et vigtigt element. Dette også 
selvom arbejdet kun udgør et indledende blik over feltet, som vi nu vil forsøge at tydeliggøre gennem at 
kortlægge begreber og give et bud på deres umiddelbare indbyrdes relation.  
 

Kortlægning af feltet omkring den dobbelte didaktiske dimension 
Følgende mindmap over relaterede begreber til den dobbelte didaktiske dimension er fremkommet på 
baggrund af ovenstående arbejder. Begreber og artikler har løbende og efterfølgende været diskuteret i 
forskergruppen. Desuden har føromtalte ekspertgruppe været konsulteret undervejs, men er også 
konsulteret efterfølgende som kritiske venner på nedenstående mindmap. Her er således ikke tale om 
et færdigt blik på feltets kernebegreber centrale begreber og tilgrænsende begreber, men om 
forskergruppens nuværende blik på feltet, der absolut kan diskuteres. Mindmappet repræsenterer på 
denne måde et afsluttende øjebliksbillede i forskergruppens arbejde, og tjener dermed også som et 
oplæg til diskussion med fremadrettede ændringer som naturlig konsekvens (Dolin, Ellebæk & 
Daugbjerg, 2022).  



 

Side 25 af 34 

 

  
 
Figur 2: Mindmap for relaterede begreber til den dobbelte didaktiske dimension med 
forbindelsesstreger. Kernebegreber fremtræder med fed skrift i den blå kasse (ækvivalente begreber), 
centrale begreber fremtræder med fed skrift i de grønne kasser, mens tilgrænsende begreber 
fremtræder med almindelig skrift i de gule kasser.  
 
Samtidigt med at angive kernebegreber, centrale begreber og tilgrænsende begreber i figur 2, forsøger 
vi også gennem mindmappet at antyde hvilke begreber som står tættest på - og længst væk fra - den 
dobbelte didaktiske dimension. Her er eksempelvis forskel på hvor tæt teaching about teaching og 
professionsdannelse står på kernebegreberne i den blå kasse, selvom de begge angives som centrale 
begreber med fed skrift i de grønne kasser. Desuden angiver forbindelsesstregerne den umiddelbare 
relation mellem begreberne, som vi ser dem ved afslutningen af vores arbejde. Hvad der specifikt udgør 
relationen mellem begreberne er udfoldet i de foregående afsnit og særligt under de tre 
protokolpunkter.  
 
Mindmappet antyder således et billede af hvordan vi nu afsluttende er kommet til at se feltet omkring 
den dobbelte didaktiske dimension. Mindmappet og placeringen af begreber forklares kort i 
nedenstående afsnit og vil udgøre rammeværkets egentlige sammenfatning.  

 

Sammenfatning af resultater 
Sammenfatningen refererer direkte til figur 2 og vil forsøges opdelt i to dele, der udgør hvert sit afsnit i 
nedenstående; 1. Kernebegreber, 2. centrale begreber og tilgrænsende begreber. Her definerer vi 
kernebegreber som ækvivalente begreber til DDD. Centrale begreber defineres som begreber der er tæt 
på betydning af - men ikke ækvivalerer - DDD. Tilgrænsende begreber defineres derimod som begreber, 
der ikke er tæt på betydningen af DDD men begreber der er relateret til DDD og kan ses anvendt, hvor 
DDD er involveret. Referencer vil kun optræde med enkelte eksempler, og oftest når de ikke i forvejen 
er uddybet i ovenstående afsnit.  
 



 

Side 26 af 34 

Ad kernebegreber 
Kernebegreberne i den centrale blå kasse i figur 2 antydes med placeringen at være nogenlunde 
ækvivalente. Den dobbelte didaktiske dimension og andenordensdidaktik angives samtidigt at være 
nogenlunde ækvivalente til det internationale begreb second order teaching. Begreberne er dog ikke 
altid konsistente mellem studier, og som eksempel herpå kan second order teaching også betyde noget 
ganske andet (Keiding & Thingholm, 2017; Thingholm & Keiding, 2018). Ækvivalensen mellem de 
centrale kernebegreber og hvordan begreberne konkret anvendes i de enkelte arbejder, bør undersøges 
separat for hvert enkelt studie. Tages antallet af studier i betragtning, vurderer vi second order teaching 
er det mest centrale begreb internationalt til direkte beskrivelse af den dobbelte didaktiske dimension. 
Begreberne second order pedagogy og meta pedagogy kan også ofte ses som ækvivalente begreber til 
second order teaching, men er mindre konsistent anvendt hvorfor de ikke i mindmappet fremtræder 
som kernebegreber. De konnoterer dog ofte samme overordnede betydning som second order 
teaching.  
 
Et særligt begreb teaching about teaching (undervisning om undervisning) har dog vist sig overordentlig 
interessant i forhold til den dobbelte didaktiske dimension, hvor begrebet står tæt og umiddelbart på 
linje med mindmappets centrale begreber i den blå kasse. Teaching about teaching viser sig nærmest 
som et eget felt, hvor grundlæggende spørgsmål i læreruddannelsen om, hvordan man håndterer 
second order teaching betragtes som en kerneudfordring. Teaching about teaching er ikke direkte 
overlappende med second order teaching, men vil uvægerligt behandle spørgsmålet herom, mens 
learning about teaching angiver de studerendes perspektiv (Loughran, 2013). Men kan derfor med rette 
spørge om ikke teaching about teaching skulle stå i den blå kasse i mindmappet, men fordi dette begreb 
også indeholder andre anliggender - og både konnoterer en generel og specifik viden om undervisning 
om undervisning, og ikke kun den dobbelte didaktiske dimension - har vi valgt at sætte begrebet i 
umiddelbar nærhed af mindmappets kernebegreber. Dette er dog ingenlunde nagelfast, og må 
betragtes som en af de oplagte diskussioner dette rammeværk kunne initiere.  
 

Ad centrale begreber og tilgrænsende begreber 
Som ovenstående antyder bør begrebet teaching about teaching formentlig står mere centralt end de 
resterende centrale begreber, da de fleste studier der anvender begrebet også omkredser den dobbelte 
didaktiske dimension. Figur 2 indikerer da også denne sammenhæng, og viser den tætte forbindelse til 
det meget store forskningsfelt omkring self study. Self study feltet er stort og handler om meget andet 
end den dobbelte didaktiske dimension. Men for de studier som handler om læreruddannere der 
studerer egen praksis, er den dobbelte didaktiske dimension en hovedudfordring. Her ligger der en 
tydelig relation til læreruddanneres professionelle læring - professional development of teacher 
educators, og det er vores opfattelse at forskningsfeltet omkring self study og læreruddanneres 
professionelle læring ville være et oplagt fokus for et egentligt systematisk review i relation til DDD.  
 
Modelling begrebet er et meget centralt begreb til at beskrive en konkret måde at udøve second order 
teaching på. Modelling skal ses som en vigtig metodisk tilgang i læreruddannelsesundervisning, men 
begrebet er blot en blandt mange metodiske tilgange i den sammenhæng, hvorfor begrebet figurer 
mindre centralt i mindmappet. Implicit og eksplicit modelling er anerkendte og forholdsvis entydige 
internationale begreber, som står centralt når den dobbelte didaktiske dimension skal udfoldes i 
forbindelse med læreruddannelse.  
 
Begrebet transfer beskriver ikke det samme som - men er centralt i forståelsen af - den dobbelte 
didaktiske dimension. Feltet omkring begrebet transfer er meget stort, og selvom man afgrænser det til 
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transfer i forbindelse med viden, uddannelse og læring er der stadigt tale om et meget udstrakt og 
komplekst landskab. Transfer er ikke ækvivalent til DDD, - og derfor ikke et kernebegreb. Men da det 
centrale i transfer synes at være, hvorvidt der sker en reel overførsel af viden eller andre aspekter af 
kompetencer opnået i uddannelsessammenhæng til den professionelle sammenhæng uddannelsen 
sigter imod, så må transfer være en kerneproblemstilling den dobbelte didaktiske dimension skal 
forsøge at tilgodese. Man kan måske lidt kort sige, at transfer beskriver det som sker - eller ikke sker - 
mellem arenaer i DDD og er derfor en vigtig mekanisme i dynamikken i DDD, men transfer udgør ikke 
DDD. Derfor betragter vi transfer som et meget centralt begreb for den dobbelte didaktiske dimension. 
Begrebet transformation knytter an til transfer og tilbyder en højere grad af fokus på at forstå læring, 
læreprocesser og den lærende i relation til viden, men måske særligt hvordan viden er situeret og opstår 
i forskellige sociale aktiviteter (Hachmann, 2020, p. 42). Vi betragter dog transformation, situeret 
parathed og det beslægtede begreb uddannelsesforståelser (Frederiksen et al., 2016), som tilgrænsende 
begreber til DDD, da de nok tilbyder forståelse af centrale aspekter af DDD, men ikke har klare og 
entydige begreber omkring læreruddannerens position og dobbelte didaktiske udfordring.  
 
Three-Story Challenge og den tredobbelte formidlingsopgave er begreber anvendt i ganske få artikler, og 
kan derfor ikke stå helt så centralt i mindmappet, men samtidigt er Windshitl & Stroupe´s artikel 
omkring three-story challenge (2017) vores eneste primært naturfagsdidaktiske tekst omkredsende 
DDD, hvilket måske er den primære forklaring på vores placering af begrebet i mindmappet. Både three-
story challenge og den tredobbelte formidlingsopgave er to begreber der både understøtter og 
udfordrer den dobbelte didaktiske dimension, men blot på hver sin måde. De åbner til forståelsen af, at 
der er flere didaktiske dimensioner i læreruddannelse, men udfordrer også, om ikke der faktisk er tale 
om tre dimensioner i stedet for kun to.  
 
Professional inquiry og third space actitvity er ikke ækvivalente til den dobbelte didaktiske dimension, 
men tilbyder en nyfortolkning af læreruddannelsespraksis og dermed relationen til DDD, hvor den 
studerende, lærere fra praksis og læreruddanner fx kan samarbejde i et ligeværdigt arbejdsfællesskab, 
med henblik på at forbedre og udvikle praksis. Særligt professional inquiry angiver et mere 
eksperimentelt blik på læreruddannelse og er relateret til læreruddanneres professionelle læring. 
 
Meta pedagogy og det beslægtede begreb meta teaching er på sin vis rimeligt ækvivalente begreber til 
DDD, men da de ikke anvendes særligt konsistent, og konnoterer samme betydning på tværs af studier, 
figurerer de i mindmappet som hhv. centralt og tilgrænsende begreb. Meta begrebet burde måske i sig 
selv være oplagt til at konnotere det ”dobbelte” i DDD, men ”meta” bruges samtidigt i mange andre og 
vidt forskellige sammenhænge, som måske kan forklare begrebernes manglende entydighed. Desuden 
er der en vis overvægt at studier med et musikdidaktisk fokus, når disse begreber er i spil.   
 
Der er kun ganske få studier som anvender begreberne second order pedagogy og second order 
didactics, hvorfor de fremtræder forholdsvist perifert i figur 2. Begge begreber ligger dog tæt i 
betydningen på DDD, hvilket begrunder at begreberne alligevel er i den afsluttende søgestreng og har 
fået en plads i mindmappet. Second order didactics må betragtes som et tilgrænsende begreb, da det 
dels er meget lidt anvendt og dels med det engelske ”didactics” ikke konnoterer samme betydning som 
det danske ”didaktik”.  
 
Professionsdannelse vurderer vi som et tilgrænsende begreb, da det sammen med andre lignende 
begreber beskriver den dannelse man bør være i besiddelse af som professionel indenfor en profession, 
og ikke som sådan et centralt begreb for DDD. Det er dog en helt central problemstilling at overveje som 
læreruddanner, hvordan man kan sætte aktiviteter i spil på læreruddannelsen, som understøtter de 
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studerende i at udvikle professionsdannelse. Dette fordrer dobbelt didaktiske overvejelser, hvorfor vi 
alligevel har ladet begrebet figurere som centralt begreb i mindmappet, om end det fremtræder noget 
perifert placeret. Professionsdannelse relaterer sig til begreberne uddannelsesforståelser og situeret 
parathed, som mere tydeligt pointerer de studerendes ansvar for at forstå deres rolle og mulige 
deltagelsesmønster til at indgå ”parat” i de tilbudte aktiviteter og kontekster, med henblik på at lære at 
blive lærer.  
 
Forskningsfeltet omkring begrebet self study vurderer vi også som et tilgrænsende begreb (og felt). 
Feltet er som nævnt ovenfor ret stort i sig selv, og betegner helt grundlæggende studiet af egen praksis 
med henblik på at forbedre den. Det bemærkelsesværdige i denne sammenhæng er den tætte 
forbindelse til læreruddannerens professionelle læring og i særlig grad begrebet teaching about 
teaching. Self study er tilsyneladende også centralt når man som ansat på en læreruddannelse skal lære 
at være læreruddanner. Her eksisterer hverken i dansk eller international sammenhæng en uddannelse 
der uddanner til at blive læreruddanner - eller anden professionsuddanner og universitetsunderviser for 
den sags skyld (ud over stillingsstruktur og tilhørende kvalificeringssystemer), - hvilket formentlig delvist 
forklarer den markante størrelse af self study som separat forskningsfelt.  
 

En opsamlende betragtning 
Det er påfaldende at vi ikke har fundet flere studier som behandler DDD, hvor der er specifikt fokus på 
naturfagene og/eller naturfagsdidaktik. Egentlig er det kun artiklen af Windschitl & Stroupe (2017) som 
direkte omhandler naturfagsdidaktik, men med lidt god vilje kan vi måske inkludere de mange artikler 
og bøger af særligt Loughran og Berry (se referenceliste), som begge grundet deres naturvidenskabelige 
og naturfaglige uddannelsesbaggrund og erfaring trækker på eksempler fra læreruddannelsens naturfag. 
Her er det værd at bemærke, at særligt feltet omkring teaching about teaching, læreruddanneres 
professionelle læring og self study i høj grad substantielt beror på arbejde som netop disse to forskere 
har været involveret i. På denne måde har naturfagsdidaktikken alligevel sin plads i vores arbejde, 
selvom en af vores afsluttende betragtninger dog for nuværende må være, at den dobbelte didaktiske 
dimension i udpræget grad er et almendidaktisk anliggende i læreruddannelsessammenhæng. Omvendt 
kan det vel næppe være særligt overraskende, da de dobbelt didaktiske udfordringer - om man er i 
stand til at eksplicitere det eller ikke - er en iboende problemstilling for alle læreruddannere, der vil 
mene at bidrage til de lærerstuderendes lærerfaglige udvikling, - uagtet hvilket fag eller faglige områder 
man varetager. I denne sammenhæng er det værd at huske på resultaterne fra de i indledningen nævnte 
aktuelle undersøgelser (Nielsen, 2022; Krogh et al., 2022), der påviser naturfaglige læreruddanneres 
optagethed af dette forhold, og samtidigt begrunder opdraget til og udarbejdelsen af nærværende 
rammeværk. 
 

Beskrivelse af læreruddannelsespraksis afhænger af begreberne til 

rådighed 
Vi vil nu afsluttende vende tilbage til indledende vignette. Vignetten er som angivet en konstruktion, 
hvor de enkelte sekvenser i narrativet kan tilbageføres til konkrete oplevede begivenheder, aktører mv. 
Her er således tale om en læreruddannelsesbeskrivelse, som efter vores erfaring meget vel kunne 
tænkes udspille sig i praksis på en dansk læreruddannelse, om end vi medgiver, at både læreruddanner 
og studerende måske virker lidt urealistisk refleksive i forhold til, hvordan undervisningssekvenser 
udspiller sig, som de er flest. Desuden er der også i nærværende rammeværk antydet nye nationale og 
internationale strømninger indenfor læreruddannelse, som eksempelvis professional inquiry og hybride 
læringsrum, som ikke har fået en plads i vores vignette. Det er dog ikke pointen med vignetten hverken 
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at karikere en typisk eller ideel undervisningssekvens på en læreruddannelse, men at konstruere et 
kondenseret narrativ indeholdende flere elementer som knytter sig til den dobbelte didaktiske 
dimension illustreret og eksemplificeret med farvekodehenvisninger. En dimension, der som angivet 
ovenfor er meget lidt beskrevet i forskningsrettede tekster. 
 
Det er således bemærkelsesværdigt, at en tilsyneladende hensigtsmæssig og genkendelig praksis på en 
læreruddannelse kun vanskeligt kan beskrives nuanceret, da begreberne til at beskrive denne praksis 
kun i begrænset omfang er til rådighed, og ikke er anvendt særligt tydeligt og konsistent mellem studier. 
Et mangfoldigt, nuanceret og entydigt begrebsarsenal med entydig relation til aspekter af den dobbelte 
didaktiske dimension ville befordre, - og være forudsætning for - at disse dele af 
læreruddannelsespraksis kan beskrives tilstrækkeligt tydeligt, så også andre end erfarne 
læreruddannere med rimelighed kunne se og forestille sig, hvad en sådan praksis kunne indebære og 
hvad hensigten kunne være hermed. Med andre ord, så afhænger beskrivelsen af 
læreruddannelsespraksis af begreberne til rådighed, og her er vi langt fra i mål med dette inspirerende 
rammeværk. 
 
Rammeværket giver således kun et indledende blik på feltet omkring den dobbelte didaktiske 
dimension, antyder feltets bredde og dybde gennem præsentation af feltets begreber og deres 
umiddelbare anvendelse i studier nationalt og internationalt. Men samtidigt gives en præsentation af 
feltets oplagte mangler og svagheder, hvor man med rette kunne stille spørgsmål til, om området er 
tilstrækkeligt konsistent til, at man kan kalde det et selvstændigt felt. Vi mener dog ovenstående giver 
billede af et begyndende felt, men vi kan kun opfordre til yderligere forskning indenfor området omkring 
den dobbelte didaktiske dimension, hvor både et egentligt systematisk review eller yderligere 
begrebsafklaring og begrebsudvikling på feltet kunne være formålstjenlig.  
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