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Forord
Teksterne i dette emnenummer af Cursiv handler om sammenlignende fagdidaktik, eller udtrykt en kende anderledes: fagdidaktik i et sammenlignende perspektiv. De er baseret på et symposium om samme emne afholdt på DPU d. 25. og
26. november 2010. Symposiet var arrangeret i samarbejde mellem DPU, Institut
for Didaktik og SDU, Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier med en
faglig basis i de to institutters forskningsprogrammer i fagdidaktik. Baggrund og
formål for dette initiativ fremhæves således i symposiets program:
Fagdidaktik i et sammenlignende perspektiv. Symposiet om sammenlignende
fagdidaktik har til formål at samle fagdidaktiske forskere inden for de almene uddannelsers centrale fagområder, dels for at etablere dialog mellem
danske fagdidaktiske miljøer og dels for at undersøge de forskningsmæssige muligheder i en sammenlignende fagdidaktik. Symposiet henvender
sig til forskere, hvis forskningsområde er fagdidaktisk, og som også har
interesse for mere overgribende fagdidaktiske spørgsmål. Vi sigter på, at
symposiets bidrag efterfølgende samles i en publikation. Symposiet arrangeres af Frede V. Nielsen og Ellen Krogh som repræsentanter for de fagdidaktiske forskningsprogrammer på DPU og SDU. Begge programmer har
en tværgående fagdidaktisk profil, og med DPU’s særlige styrkeposition
inden for folkeskolen og SDU’s styrkeposition inden for de gymnasiale
uddannelser rækker programmernes forskning ud mod den samlede almene uddannelsesflade og de læreruddannelser, der retter sig mod denne.
Symposiet tilrettelægges begge dage med 4 oplæg af tematisk tværgående
karakter (25 min.), som efterfølgende kommenteres af en gruppe inviterede
respondenter (ca. 15 minutter pr respondent), hvorefter der åbnes for en
bredere plenumdiskussion. Oplæg evt. i forkortet form er sendt ud i forvejen til alle deltagere i symposiet.
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Det er den omtalte planlagte publikation, som nu foreligger. Oplægsholdere og
respondenter har efterfølgende haft mulighed for at revidere og supplere deres
tekster og mundtlige bidrag under indtryk af drøftelser på symposiet, og desuden
er alle øvrige deltagere også inviteret til at indsende kommentarer og synspunkter. Der har således været en omfattende kommunikation og idéudveksling i gang
– både på selve symposiet og efterfølgende som forberedelse af den foreliggende
dokumentation – om perspektiver, muligheder, spørgsmål og problemer i en
forskningsrettet indsats inden for en sammenlignende fagdidaktisk temaflade.
Det har resulteret i de otte oplægsholderes reviderede tekster og syv kommentartekster, som dels retter sig mod et eller flere af oplæggene, dels kommenterer selve
idéen om sammenlignende fagdidaktik som forskningsområde.
De to første artikler af Frede V. Nielsen og Ellen Krogh forsøger ud fra hhv. en
disciplinstrukturel og en faganalytisk synsvinkel at indkredse centrale perspektiver og opgaver i en sammenlignende fagdidaktik, hvor det sammenlignende
perspektiv kan medvirke til gensidige fagdidaktiske belysninger, der samtidig
kaster lys ind i selve kernen af det enkelte fag set i en undervisnings-, uddannelses- og dannelsesfaglig sammenhæng. Dette følges op af Peter Kaspersen, nu på
systemteoretisk og kognitivt grundlag og med særlig adresse til fagligt samspil
i gymnasiet og problemer forbundet hermed efter 2005-reformen. Kaspersens
faglige udgangspunkt er – i lighed med Vibeke Hetmars – danskfaget. Hetmars
artikel fokuserer på kommunikationsformer i klasseundervisning og indkredser
begrebet ’kommunikationsform’ som særlig didaktisk kategori i en empirisk
didaktisk forskning, der med reference til literacy-begrebet også har adresse til
andre fag. Mie Buhls emne er billeder og visualiseringer i et fagligt tværgående
perspektiv, et emne, som har opnået stigende didaktisk opmærksomhed i relation
til begrebet om visuel kultur og i forbindelse med øget anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi. De to næste artikler af Sven-Erik Holgersen
og Karen Sonne Jakobsen fokuserer på færdighedsdimensionen som en vigtig side
af læring i hhv. musisk-æstetiske fag og i fremmedsprog. I den akademiseringstendens, som i de seneste mange år har gjort sig gældende i undervisningsfag,
anser vi det for helt centralt, at denne relativt oversete dimension som led i læring
i en række fag, og vel også generelt på tværs af fag, bringes inden for rækkevidde
af systematisk didaktisk refleksion og empirisk udforskning. Den sidste oplægsartikel af Jens Dolin går tæt på naturfagsdimensionen og naturfagenes relationer
til et bredere fagdidaktisk felt. Ikke mindst i betragtning af bestræbelser på opnormering af naturfaglig læring og undervisning som led i almen dannelse, er dette
tværgående perspektiv af største betydning.
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I sin kommentarartikel betoner Torben Spanget Christensen gensidigheden mellem en sammenlignende fagdidaktik og de enkelte fags didaktik. Han ser således
formålet for det sammenlignende projekt som det at undersøge de fælles betingelser, redskaber, uddannelser og grundopgaver for fagdidaktikken med henblik
på at skabe et fælles input til refleksioner i de enkelte fagdidaktikker. Herved kan
den måske også bidrage til en tværfaglig didaktik og med reference til gymnasiet
til en ”fagsamspilsdidaktik”. I overensstemmelse hermed ser Nikolaj Frydensbjerg
Elf sammenlignende fagdidaktisk forskning som et videnskabsantropologisk
projekt, hvor man ved at kaste lys på det fremmede også ser sig selv tydeligere
og mere nuanceret. Han siger bl.a.: ”Paradoksalt nok vil jeg hævde at sammenligninger … muliggør en ny dybere forståelse af det enkelte fags didaktik, netop ved
at man opdager hvad det enkelte fags didaktik ikke gør som andre fag gør”, men
omvendt også, at sammenligninger muliggør, ”at man ser ligheder man ikke havde
forestillet sig fandtes”. Svend Skriver fremhæver i sin kommentar, med reference
til Nielsens og Kroghs artikler, kompleksiteten i et komparativt fagdidaktisk analysearbejde, fordi et netværk af faktorer griber ind i og påvirker hinanden. Men
han betoner også vigtigheden af et sådant arbejde, og han omtaler muligheden
af at danne ”problemorienterede konsortier”, som kan levere overbevisende svar
på tunge problemer. I sin kommentar til artiklerne af Buhl, Jakobsen og Dolin
formulerer Mads Haugsted spørgmålet, om en sammenlignende fagdidaktik
kan være dagsordenssættende for en uddannelsespolitisk agenda. Han forestiller sig, at fagdidaktisk 'blending' måske kan være en vej frem: ”Ved at anvende
én fagdidaktisk optik på et helt andet fagdidaktisk felt kunne man opnå en slags
verfremdungseﬀekt, hvor optikken ville tydeliggøre uklare eller slet belyste
områder eller uhensigtsmæssige fagdidaktiske selvforståelser”. Dette perspektiv
analyseres nærmere i Finn Holsts kommentarartikel på baggrund af spørgmålet,
om et fagdidaktisk koncept udviklet inden for rammerne af ét fag kan ’oversættes’, i betydningen rekontekstualiseres, til et andet fag. Med eksemplifikation i et
sammenlignende perspektiv på fagene matematik og musik konkluderes det, at
dette på givne transdisciplinære betingelser faktisk er muligt. Bettina Dahls kommentar, der anlægger et tværfagligt perspektiv med udgangspunkt i matematik
og naturfag, forekommer at bekræfte denne mulighed, og det fremhæves, at den
også er nødvendig set i relation til intentionen om faglige samspil i gymnasiet.
Den sidste kommentarartikel af Lena Lindenskov har adresse til oplægsartiklerne
af Holgersen, Jakobsen, Buhl og Dolin og kommenterer emnerne færdighed og
produktion af udtryk i et kommunikativt perspektiv. Sammenlignende fagdidaktik ses som en ”hjælpedisciplin”, der har til formål at inspirere udviklingen af de
enkelte fags og fagområders didaktik, og der foreslås en gradvis tematisk udbygning i små skridt, der baserer sig på sammenligning af enkelte fag og fagområder.
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Som det ses, er det ikke et færdigt og ej heller færdigtænkt bygningsværk som
rammesættende for en forskningsrettet sammenlignende fagdidaktik, der præsenteres, men en flerhed af perspektiver, der har afsøgende, men også mulighedsbelysende karakter. Dette være sagt i al beskedenhed. Samtidig konstaterer
vi, på baggrund af både det afholdte symposium og det efterfølgende arbejde,
at fremtidsperspektivet i en sammenlignende fagdidaktik – eller fagdidaktik i et
sammenlignende perspektiv – fremstår som både udfordrende i positiv forstand
og som nødvendigt. Det skyldes, at fremtidig undervisning og uddannelse efter
vores opfattelse må basere sig på dyb indsigt i og forståelse af både de enkelte
fags og fagområders karakter, deres dannelses- og uddannelsespotentiale, og på
den anden side også må insistere på den overordnede hensigt at opnå samling,
overblik og udblik. Lad os kalde det et integreret dannelses- og uddannelsesperspektiv, som hverken er fagsnæver eller fagligt indholdstom. To yderligheder
måske, men som ikke desto mindre gør sig mærkbart gældende både aktuelt og
i den pædagogiske tradition.
Det er vort håb, at arbejdet med en sammenlignende fagdidaktik fremover kan
udfordre sådanne yderligheder, og at det samlede fagdidaktiske arbejde herved
kan bidrage i et dannelsesperspektiv, som har karakter af at være både tilværelsesoplysende og samfundsudviklende på et fagligt og fagdidaktisk oplyst
grundlag.
Det fremgår, at den didaktikforståelse, som vi indskriver os i, hviler på den europæisk-kontinentale didaktiktradition, hvis hovedsprog er tysk, men som også har
væsentlige udløbere i de nordiske lande. Her er der udviklet en begrebsstruktur
og en pædagogisk terminologi, som i det væsentlige er i overensstemmelse med
den tyske tradition. Derimod er der store problemer, når denne begrebsverden
og den tilhørende terminologi skal overføres til det engelske sprog. Her rammer
vi ind i en velkendt modsætning mellem den kontinentale didaktik og den angloamerikanske curriculumtradition. Det medfører bl.a., at oversættelse af det tyske
’Didaktik’ og det danske ’didaktik’ og tilsvarende af ’Fachdidaktik’ og ’fagdidaktik’ til engelsk er et problem. Forskellige forslag har i tidens løb været fremme,
hvoraf flere fastholder den tyske term ’Didaktik’ og eventuelt i kombination med
engelske ord, fx ’subject matter Didaktik’ som oversættelse af ’fagdidaktik’. I
andre sammenhænge har man understreget denne intention ved omtale af det
tysk/nordiske ord i engelsk sammenhæng som ”didaktik with a k”. I de engelske
resuméer i den aktuelle publikation har vi forsøgt os med en mere konsekvent
engelsk sprogføring ved at oversætte fagdidaktik med ’disciplinary didactics’ eller
’discipline oriented’ hhv. ’subject oriented didactics’. Det er som sagt ikke uden
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problemer, og det sker udtrykkeligt med henvisning til den kontinentale didaktiktradition, som vi så forsøger at berige det anglo-amerikanske ’didactics’ med.
Det skal fremhæves, at vi ser det hidtidige arbejde og den foreliggende publikation som det første skridt i en nødvendig og fremadrettet fagdidaktisk indsats.
Vi glæder os derfor til symposium nummer to om sammenlignende fagdidaktik,
som er planlagt til at finde sted på SDU d. 24. og 25. november 2011.
Ellen Krogh og Frede V. Nielsen
Juni 2011
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Sammenlignende fagdidaktik:
Genstandsfelt, perspektiver og
dimensioner
Frede V. Nielsen

Indledning
Den fagdidaktiske forskning og forskningsrelaterede uddannelse både i Danmark
og internationalt har udviklet sig forskelligt afhængigt af fagområde og fag,
institutionel tilknytning, funktions- og anvendelsesorientering samt tilgrundliggende begrebsstruktur og basal teoretisk og metodologisk forankring. Bag denne
mangfoldighed gemmer sig forskellig forståelse af de centrale begreber ’didaktik’ og ’fag’ og bl.a. som en konsekvens af det ikke mindst af sammensætningen
’fagdidaktik’. Forenklet udtrykt placerer fagdidaktik sig i et dobbelt og interrelationelt spændingsfelt mellem fag og pædagogik (specifikt didaktik forstået som
en deldisciplin inden for pædagogik) og mellem pædagogisk teori og praksis. I
visse sammenhænge finder vi således en fagdidaktik i umiddelbar tilknytning
til den faglige dimension, og fagdidaktik nærmest forstået som praksisorienteret
formidling af fagets videnskabelige indhold (fx på nogle faglige universitetsinstitutter). I andre sammenhænge finder vi fagdidaktik i nær tilknytning til den
pædagogiske dimension enten i praksisorienteret forstand (fx i professionsorienteret læreruddannelse) eller i højere grad teoretisk orienteret (fx på nogle pædagogiske universitetsinstitutter) og i begge tilfælde eventuelt med et mere fjernt
forhold til den specifikt faglige indholdsside. I ekstreme tilfælde (som måske ikke
er så sjældne) tenderer fagdidaktikken herved mod at blive enten fagsnæver eller
fagligt indholdstom. Det synes at være vanskeligt at nå frem til et ligeværdigt
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gensidighedsforhold mellem den faglige og den pædagogiske dimension, således
at fagdidaktikken får integrativ karakter og en relativt selvstændig status på lige
fod med den modsvarende fagvidenskab og den almene didaktik (Nielsen 2004b,
2005).
I 2009 etableredes et forskningsprogram i fagdidaktik på DPU, Institut for
Didaktik. En af de bærende søjler i dette program er defineret som ’sammenlignende fagdidaktik’. Den overordnede hensigt hermed er at bidrage med en
indsats, der på komparativt grundlag muliggør en fælles og gensidig forståelse
af den pædagogiske dimension knyttet til forskellige undervisnings- og uddannelsesfag uden at fagenes særpræg og individualitet forsvinder, men tværtimod
i kraft af den fagdidaktiske undersøgelse synliggøres og kvalificeres mht. deres
pædagogiske potentiale (i dannelsesteoretisk terminologi deres Bildungsgehalt).
Dette er et omfattende projekt, som kræver en forskningsmæssig indsats på tværs
af fag og institutioner både nationalt og internationalt. For at strukturere denne
indsats er det i første omgang vigtigt at etablere et overblik over mulige dimensioner, som indsatsen kan bevæge sig i, dvs. at skabe et struktureret grundlag,
som efterfølgende kan danne basis for strategiske valg og prioritering af fokus.
Begrebet ’komparativ pædagogik’ som pædagogisk forskningsfelt har traditionelt vedrørt sammenligning af pædagogiske forhold over lande og kulturer,
altså sammenligning i en geografisk (ikke mindst international) og kulturel dimension. Begrebet ’sammenlignende fagdidaktik’ (SFD) trækker umiddelbart i
en anden retning, hvor sammenligning af fag er det centrale. Som udgangspunkt
er det imidlertid vigtigt at bemærke, at sammenligning af fag kan foregå i flere
henseender og på betingelse af flere forskellige faktorer. Jeg vil derfor forstå
sammenlignende fagdidaktik i et forskningsperspektiv som en bestræbelse på at
undersøge og forstå ligheder og forskelle mellem fag i et didaktisk perspektiv og
på betingelse af givne forhold og dimensioner. Der er således potentielt tale om
en kompleks og flerdimensionel struktur med komparativt sigte. Det er denne
potentielle struktur, jeg vil søge at belyse.

Perspektiver og dimensioner i en sammenlignende
fagdidaktik
A: Det analytiske objektfelt
Overordnet skelner jeg mellem, hvad jeg kalder det analytiske og det empiriske
objektfelt for en sammenlignende fagdidaktik.
I første omgang vil jeg beskæftige mig med det genstandsfelt, som en forskning i sammenlignende fagdidaktik kan rette opmærksomheden imod, og som
er retningsgivende for forskningens problembestemmelse. Dette genstandsfelt
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kalder jeg den sammenlignende fagdidaktiks analytiske objektfelt til forskel fra det
empiriske objektfelt, som jeg derefter vil komme ind på.
Sammenligning over fag: Didaktiske perspektiver
Den mest oplagte og den overordnede komparative dimension i SFD er sammenligning af fag og fagområder. Fag skal her forstås bredt som disciplinære enheder
i forskning, uddannelse og almen undervisning, herunder interdisciplinære dannelser og saglige interessefelter med reel eller potentiel disciplinær karakter eller
tilknytning. Vi taler altså om et sagligt struktureret videns- og aktivitetsområde i
forskning, uddannelse og undervisning. I fagdidaktisk sammenhæng er det især
uddannelses- og undervisningsfag (eller fag i et uddannelses- og undervisningsperspektiv), der er af interesse, men deres relation til et basisfagligt niveau (dvs.
deres modsvarende videnskabsfag, kunstfag eller håndværksfag)1 vil det altid
være fagdidaktisk vigtigt at belyse eller forudsætte og også at problematisere.
Man kan ikke sammenligne fag ud i den blå luft, selv om man afgrænser til
en didaktisk sammenligning. De må sammenlignes ud fra et eller flere definerede
perspektiver, som jeg kalder didaktiske perspektiver. Vigtige didaktiske perspektiver, der kan lægges til grund for den sammenlignende virksomhed (fx sammenligning af et kunstfag og et naturvidenskabeligt fag), er
(a) fagenes basale karakter og dannelsespotentiale (Bildungsgehalt), deres
grundlæggende begrebsstruktur, kundskabs- og medieform,
(b) relationer mellem basisfag og undervisnings-/uddannelsesfag,
(c) undervisnings-/uddannelsesfagenes begrundelse, formål og legitimering,
(d) deres mål, typer af indhold og kriterier for valg af indhold,
(e) fagenes fagspecifikke aktivitets- og metodeformer,
(f) fagene i et læremiddel- og medieperspektiv.
Hertil kommer perspektiver vedr. organisering, progression og sekvensering,
m.m.
Det skal samtidig betones, at selve disse begreber og didaktiske perspektiver
såvel hver især som i deres indbyrdes relation udløser behov for systematisk (og
også historisk) analyse. Fx er 'indhold' som didaktisk begreb meget komplekst og
flersidigt, sådan som jeg har forsøgt at vise det (Nielsen 2006, 2010a).
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I dimensionen sammenligning over fag foretages sammenligning af givne fag
ud fra givne didaktiske perspektiver (fx legitimationsstrategier eller kriterier for
valg af undervisningsindhold eller faglige aktivitetsformer) på betingelse af eller
med henblik på sammenligning af en eller flere andre faktorer, som jeg vil kalde
den sammenlignende fagdidaktiks betingelsesdimensioner, og som skal belyses i
det følgende.
Sammenligning i en aktørdimension
Den mest nærliggende af disse betingelsesdimensioner er, hvad jeg vil kalde aktørkategorien. Det drejer sig om personer, som på den ene eller anden måde har
direkte eller indirekte betydning for et fags (undervisnings-/uddannelsesfags)
begrundelse, udformning og udfoldelse. Jeg vil skelne mellem en undervisnings/
uddannelses interne og eksterne aktører. Interne aktører er personer, som er direkte involveret i undervisning (overvejende drejer det sig om elever/studerende
og lærere). Eksterne aktører er personer, som på anden måde har indflydelse og
mulighed for at rammesætte eller gribe ind i forhold af betydning for pågældende
undervisning, fx læreplansforfattere, ledere, beslutningstagere, myndighedspersoner, politikere, formentlig (forhåbentlig) også forskere, og i skolesammenhæng
også forældre. I relationen og det konkrete samspil mellem et fag (i et eller flere
af de omtalte didaktiske perspektiver, fx fagets indhold) og på den anden side de
interne aktører opstår den såkaldte didaktiske trekant (figur 1).
Indhold

Elev

Lærer

Figur 1: Relationer mellem en undervisnings elev, lærer og indhold er grundlæggende i al
fagdidaktik.

Selv om den didaktiske trekant ofte og med nogen ret er blevet beskyldt for at
være en forenklet dannelse, så siger den alligevel noget centralt som grundlag for
bestemmelse af også en SFD forsknings centrale retning og problembestemmelse.
Den kan fx medvirke til at tydeliggøre, om og i hvilken grad den faglige sammenligning eller forhold i det enkelte fag og dets indhold studeres på betingelse
af en elevsynsvinkel, en lærersynsvinkel eller en elev-lærer-relationel synsvinkel.
Eller om undersøgelsen ligefrem er rettet mod aktørerne selv som det primære, fx
som en sammenligning internt i en aktørgruppe (sammenligning af elever eller
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af lærere) eller mellem forskellige aktørkategorier (mellem elev og lærer, fx deres
respektive forståelse af et fagligt undervisningsindhold) på betingelse af, at vi har
med dette eller hint fag at gøre. Uddybende svar på sådanne spørgsmål vil kunne
afklare fokus for megen fagdidaktisk forskning i et sammenligningsperspektiv.
Virkelighedsdimensionen
Det er en traditionel opfattelse, at forskningens opgave er at afdække ”virkeligheden” eller at vise, hvordan noget ”i virkeligheden” forholder sig. Rent bortset fra
den filosofiske og videnskabsteoretiske diskussion, som begreber om virkelighed
kan udløse, så er det relevant ud fra en anden synsvinkel at problematisere og
diﬀerentiere begrebet i relation til forestillinger om undervisnings- og uddannelsesvirkelighed.
En meget grov distinktion kan foretages mellem undervisning, således som
den er tænkt og planlagt (intenderet), og på den anden side sådan som den faktisk
udfolder sig ”i virkeligheden”. Fx bruges denne modstilling ikke sjældent til at
konstatere, at læreplaner kan være ude af trit med faktiske forhold og muligheder.
Efter min opfattelse har vi imidlertid her at gøre med en for grov kategorisering.
Dels fordi den næppe yder læreplansfænomenet og dets funktion retfærdighed,
dels – og ikke mindst – fordi den medfører anfægtelser vedrørende vores tilgang
til at vide noget om virkeligheden og at bestemme hvilke sider af virkeligheden,
vi ønsker at vide noget om.
Jeg vil derfor skelne mellem flg. virkelighedsdimensioner som opmærksomhedsfelt for (fag)didaktisk forskning:
(a) Den intenderede virkelighed,
(b) den af nogen oplevede, opfattede virkelighed (især de interne aktører,
elever og/eller lærere),
(c) den af forskeren iagttagne, observerede virkelighed,
(d) den potentielle virkelighed.
Den intenderede virkelighed kommer typisk til udtryk i læreplaner, bestemmelser
og vejledninger, men jo også i lærerens planlægning. Der findes således forskellige underkategorier af intenderet virkelighed, og allerede sammenligninger
herimellem kan give interessant information i et sammenlignende fagdidaktisk
perspektiv.
Man kan sige, at hvis vi vil operere med kategorien ”faktisk undervisningsvirkelighed”, så findes den i punkt (b) og (c). Men der er tale om flere forskellige
virkeligheder, som må gøre krav på at være lige virkelige, og som alle har rele-
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vans for forståelse af undervisning. Min skelnen mellem (b) og (c) er både metodeimpliceret (fx interview over for observation) og genstandsimpliceret, idet man
i det ene tilfælde retter opmærksomheden mod nogens (elevens eller lærerens)
opfattelse af situationen og i det andet tilfælde mod selve denne, sådan som den
fremtræder for og iagttages af forskeren. Ikke mindst sammenligningen mellem
sådanne ”faktiske” virkelighedsdimensioner vil kunne give dybe indblik i og
afdække både problemer og muligheder i en given undervisning. Megen pædagogisk forskning går da også ud på det. Det gør dog næppe al denne forskning
til sammenlignende fagdidaktik. Her vil der være flydende grænser, jf. afsnit
nedenfor om dimensionernes indbyrdes ordningsforhold.
Det skal bemærkes, at de opstillede kategorier (a), (b) og (c) er beslægtede
med kategorier, som John I. Goodlad foretager i relation til læreplanbegrebet
(curriculum): Skelnen mellem den ideologiske (”ideological”), formelle, opfattede,
realiserede og erfarede læreplan (Goodlad 1979).
Måske vil nogen undre sig over kategori (d), ”potentiel virkelighed”. Med dette begreb sigter jeg til en intentionel dimension i genstandsfeltet for at betegne det,
som ikke blev virkeliggjort og måske end ikke eksplicit intenderet. Det kan kaste
lys på den ikke udnyttede mulighed, som ikke er realiseret, men som teoretisk
set godt kunne være blevet det. Lidt mere diﬀerentieret vil jeg skelne mellem den
umiddelbart og den middelbart potentielle virkelighed. Den førstnævnte betegner
den virkelighed, som måske nok var intenderet (fx i lærerens planlægning eller
som udtrykt i en læreplan), men som ikke blev virkeliggjort. Den sidstnævnte
betegner den mulighed, som end ikke blev intenderet, og hvis potentiale først
synliggøres i forskningsprocessen. Den potentielle virkelighed forstået på denne
måde kommer først til syne som et resultat af forskningen. Måske er det noget af
det vigtigste set i et ændringsperspektiv baseret i forskning.
Endelig bør det overvejes at tilføje (e) begrebet ”reflekteret virkelighed” som
en selvstændig kategori for at markere de tilfælde, hvor den videnskabelige eller i hvert fald systematisk artikulerede refleksion er genstand for forskning (fx
forskning om forskning).
Sammenligning over institution
Et fags centrale begreber, indhold, begrundelse, metode etc. (eller med Phenix:
dets ’substantiviske’ og ’syntaktiske’ struktur), afhænger ikke blot af ”selve” faget,
men tillige af den institutionelle sammenhæng, hvori det optræder. Med musikfaget som eksempel har jeg opstillet nogle distinktioner til bestemmelse af et fags
”kerne” (jf. Uddannelsesredegørelse 2000) i et institutionelt perspektiv (figur 2),
se i øvrigt Nielsen (2004a).
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Basisfaglig væsentlighed
- videnskabsfag
- kunstfag
- håndværksfag
Uddannelsesfaglig væsentlighed
- læreruddannelse
- på lærerseminarium
- på universitet
- på faglig højskole (fx musikkonservatorium)
- faglig uddannelse, fx musikeruddannelse
- anden faglig musikuddannelse (fx musikforsker,
musikbibliotekar)
(Alment) undervisningsfaglig væsentlighed
- skolefaget
- i folkeskole, grundskole
- i gymnasium, videregående skole
- ...
- fritidsundervisningsfaget
- i musikskole
- på MGK (konservatorieforberedende kursus)
- ...
Lærerprofessionen, ”lærerfaglig” væsentlighed
- i folkeskolen, grundskolen
- (i gymnasiet)
- (i musikskolen)
Figur 2: Kriterier for bestemmelse af et fags kernefaglighed (væsentlighed) set ud fra forskelligt institutionelt perspektiv (jvf. Nielsen 2004a)

En sammenlignende fagdidaktik kan vælge at sammenligne givne fag anskuet
på betingelse af en given institutionstilknytning eller at sammenligne givne institutioner på betingelse af givne fag. Det er altså spørgsmålet, om det er faget eller
institutionen, der er den primære genstand for sammenlignende udforskning.
I førstnævnte tilfælde (faget som det primære) kan det fx gå ud på at sammenholde to folkeskolefag, lad os sige historie og matematik, mht. deres begrundelse,
struktur og funktion som obligatorisk skolefag og evt. skolefagene set i relation
til deres respektive videnskabelige basisfag på universitetsniveau. Som bekendt
har i historiefaget forholdet mellem skolefag og universitetsfag givet anledning
til betydelig didaktisk kontrovers og ny didaktisk begrebsdannelse (’historisk
bevidsthed’). Opstillingen i figur 2 tydeliggør også, at et fag i læreruddannelsessammenhæng (fx som linjefag på en professionshøjskole) hverken er identisk
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med det modsvarende basisfag eller det tilsvarende skolefag, fordi uddannelse
og professionalisering som underviser i et givet skolefag indebærer særlige og
specifikke indholdsproblemer med konsekvenser for den indholdsmæssige struktur i læreruddannelsesfaget. På den anden side har et linjefag i læreruddannelse
nødvendige relationer til både det basisfaglige og det skolefaglige niveau. Var
det ikke tilfældet, ville den faglige side af læreruddannelse havne i et tomrum og
blive en veritabel ghettodannelse. Flere projekter i DPU’s fagdidaktiske program
fokuserer den antydede problemstilling, som er central for al læreruddannelse.
Et af det nævnte DPU-programs satsningsområder er museumsdidaktik.
Det er min opfattelse, at dette område hører til i denne institutionsdimensionelle
sammenhæng. ’Museum’ er netop et institutionsbegreb, og en fagligt orienteret
’museumsdidaktik’ som forskningsfelt implicerer studiet af givne fag og indholdsområder i dette særlige institutionsperspektiv, der adskiller sig fra andre og
sammenlignelige institutionelle perspektiver, i figuren fx antydet ved distinktion
mellem almen undervisning i en skolemæssig og en fritidsundervisningsmæssig sammenhæng. I Danmark i øvrigt for tiden svarende til hhv. en undervisnings- og en kulturministeriel kontekst. Jeg ser derfor museumsdidaktik som et
institutionsdidaktisk anliggende og hermed led i denne særlige dimension i en
sammenlignende fagdidaktik.
Sammenligning i en curriculær dimension
Den curriculære dimension skal her forstås som en undervisnings eller uddannelses forløbsmæssige dimension i et tidsperspektiv af kortere eller længere
varighed, herunder stadier i dette forløb og sammenligning herimellem. I kort
tidsperspektiv drejer det sig fx om forløbet over et undervisningsår i en given
skoleklasse eller for den sags skyld et studieår på DPU. Her kommer spørgsmålet
om progression og sekvensering af et fagligt indhold ind i billedet, dvs. spørgsmålet om hvad der bør komme før hvad set både i relation til det faglige indholds
struktur og til elevers og studerendes forudsætninger, udviklingsmuligheder og
læringspotentiale. I et mellemlangt tidsperspektiv kan det fx vedrøre forløbet af
en faglig undervisning (lad os sige læsning) set over klassetrin. I et langt tidsperspektiv drejer det sig fx om forholdet mellem skoleformer eller mellem skole
og uddannelse. Her kommer det centrale spørgsmål om overgange i uddannelsesforløb ind som noget af særlig interesse, fx overgang mellem folkeskole og
gymnasium, mellem gymnasium og videregående uddannelse på universitet eller
andetsteds og generelt mellem skole og erhvervsuddannelse. Den curriculære
dimension griber hermed kraftigt ind over den institutionelle dimension.
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Det ses umiddelbart, at flere strategiske satsningsområder i den pædagogiske
forskning (fx læsning og overgange) har fokus på den curriculære dimension også
i et sammenligningsperspektiv. For at denne interesse kan ses som led i en sammenlignende fagdidaktik kræver det, at problemer i relation til det faglige indhold
har en primær fokusering. Dette er jo fx tilfældet i læseforskning.
Sammenligning i en historisk dimension
Som noget helt elementært er det vigtigt at afgøre, om en sammenlignende fagdidaktisk forskning retter sig mod eller eventuelt sammenligner forhold, sådan
som de
(a) var på et eller andet tidligere tidspunkt (historisk er forekommet),
(b) er på nuværende tidspunkt (aktuelt forekommer),
(c) tager sig ud i et fremtidsperspektiv (fremover kan/vil blive).
Det er samtidig klart, at muligheden for at rette en sammenlignende fagdidaktik mod historiske forhold i direkte forstand (forhold i fortiden) er forskellig alt
efter, hvilket tidsrum og hvilken form for undersøgelse, der er tale om. Det er et
spørgsmål om forekomst og tilgængelighed af kildemateriale. Jeg skal ikke gå
nærmere ind på det.
Det er også vigtigt at huske på, at al undervisning er ”historisk” i en videre
betydning af dette begreb (indvævet i sin historicitet) og situationelt impliceret.
Det gælder også den forskning, som undersøger den pågældende undervisning
og dens pædagogiske forhold. Denne dobbelte historicitet – vedrørende både
genstandsfeltet, som opmærksomheden rettes imod, og forskningen selv – medfører imidlertid ikke nødvendigvis, at vi er afskåret fra at søge mod viden, der
rækker ud over snævre historiske og situationsbestemte betingelser. Men det er
en diskussion, som primært hører hjemme i anden sammenhæng. Det gør den
ikke mindre vigtig.
Sammenligning i en geografisk og kulturel dimension
Her er vi tæt på den traditionelle forståelse af komparativ pædagogik, nemlig
som en sammenligning af pædagogiske forhold på tværs af landegrænser og
kulturer, ikke mindst i et internationalt perspektiv. Denne dimension forstår jeg
altså i den aktuelle sammenhæng som en af flere, der kan retningsbestemme opmærksomheden og også kan trækkes i front i konkret projektsammenhæng, men
som ikke desto mindre må bestemmes af eller spejles i det forhold, at vi har med
en sammenlignende fagdidaktik at gøre. Selv om vi forudsætter sammenligning
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af fag inden for en afgrænset geografisk og kulturel ramme, så er det vigtigt at
eksplicitere denne betingelse. Dette aktualiserer også spørgsmålet om mulig generalisation og almengyldighed af forhold og viden om fag og relationer herimellem
ud fra bred geografisk og kulturel synsvinkel.
I vor aktuelle historiske situation kan man oven i købet sige, at topografisk,
kulturel og situationel afgrænsning og ligefrem begrænsning spiller en principiel
rolle i relation til et overordnet, ”postmodernt” farvet teorigrundlag. Men man
kan også sige, at der vel kan være behov for at problematisere denne (formentlig
tidsbestemte) betoning og insisteren på det ”lokalt” afgrænsede i vor syns- og
videnshorisont.
Dimensionernes indbyrdes ordningsforhold
Som jeg sagde indledningsvis, må man betragte sammenligning af fag som det
primære anliggende i en sammenlignende fagdidaktik. Denne dimension har
altså overordnet karakter. De opstillede didaktiske perspektiver og retningsbestemmende betingelsesdimensioner i øvrigt vil være med til at konkretisere, hvad
den faglige og fagdidaktiske sammenligning går ud på. De forsyner problemfeltet
med kød og blod så at sige.
Men i konkret projektsammenhæng har de retningsbestemmende perspektiver og betingende dimensioner ikke samme vægt. Noget vil være overordnet
andet. Sammenligning af fx indholdsbestemmende faktorer i to fag kan nærmere
specificeres på betingelse af det institutionelle, det curriculære, det historiske og
det geografisk-kulturelle niveau, og såmænd også på aktørniveauet og i relation
til virkelighedsdimensionen, og hver enkelt af disse dimensioner kan trækkes
frem som del af det primære problemfelt.
Det vil oven i købet være sådan, at både de enkelte didaktiske perspektiver og
de enkelte betingende dimensioner kan udgøre det overordnede problem på en
sådan måde, at sammenligning af fag blot får belysende eller eksempelgivende karakter. Fx studiet af forhold vedr. overgang mellem folkeskole og gymnasium (og
i denne sammenhæng sammenlignende undersøgelse af disse skolekulturer) som
det overordnede problem, hvor forskellige fag indgår på underordnet betingende
niveau og eventuelt blot perifert som fx i sociologisk eller psykologisk fokuseret
forskning. Eller sammenligning mellem to institutionstyper (eksempelvis folkeskole og museum) ud fra et aktørsynspunkt på betingelse af fag x og/eller dette
fag set i forhold til fag y. Men det er klart, at vi her kan nærme os grænsetilfælde,
hvor det ikke mere er meningsfyldt at tale om sammenlignende fagdidaktik.
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Foreløbig model: Det analytiske objektfelt
De skitserede didaktiske perspektiver og betingende dimensioner udgør samlet,
hvad jeg kalder det analytiske objektfelt i en sammenlignende fagdidaktik, dvs.
perspektiver og dimensioner, der bestemmer den forskningsmæssige synsvinkel
og definerer, hvad det er opmærksomheden kan rettes imod. De har derfor særlig
betydning ved tydeliggørelse og skærpelse af det problem, man er interesseret i
at undersøge. Det analytiske objektfelt for en sådan forskning kan sammenfattes i
en model, der har karakter af en flerlaget drejemodel (figur 3), hvor de forskellige
perspektiver og dimensioner har interrelationel karakter og kan kombineres på
mangfoldig vis. De belyser og betinger gensidigt hinanden, og deres indbyrdes
hierarkiske relation er ind til en vis grænse relativ, dvs. betinget af individuelle
projektprofiler.
Geografisk kulturel dimension
Historisk dimension
Curriculær dimension
Institutions dimension
Virkeligheds dimension
Aktør dimension
Didaktisk perspektiv

Fag

Figur 3: Det analytiske objektfelt for en sammenlignende fagdidaktik.

Beskrivelsen af det analytiske objektfelt er imidlertid blot det første trin. Man
må nemlig yderligere spørge, hvilke muligheder af mere konkret art, der er for
at trænge ind i feltet. Hvilke typer af tilgange findes der? Det vil jeg nu gå lidt
nærmere ind på.
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Dimensioner i en sammenlignende fagdidaktik
B: Det empiriske objektfelt
Jeg vil nu spørge: Hvilke typer af konkrete undersøgelsesobjekter (kilder til at
opnå viden) findes der, som kan åbne vejen ind i det analytiske objektfelt og til
de enkelte didaktiske perspektiver og betingende dimensioner heri? Jeg er nået
frem til, at der groft inddelt findes fire hovedtyper, nemlig
- tekster, dokumenter
- ikke-tekstlige artikulationsformer, adfærd
- fysiske fænomener,
- egen reflekterende forestilling (erfaringsbaseret og ofte holistisk præget).
Samlet vil jeg kalde disse tilgange og datatyper til studiet af det analytiske objektfelt for det empiriske objektfelt.
I princippet svarer disse fire hovedtyper til, hvad der gælder for fagdidaktisk
forskning i almindelighed og måske endnu mere bredt til faglig-pædagogisk
forskning. Men i perspektivet af en sammenlignende fagdidaktik vil de kunne
fungere og anvendes med et sammenlignende formål for øje. Dels kan empiriske data hentet fra hver af de fire datatyper sammenlignes, fx med henblik på
gensidig kontrol og triangulering. Og dels vil de under alle omstændigheder
blive farvet af, at de tages i anvendelse i relation til sammenligningsaspekter i
det analytiske objektfelt, dvs. det eller de sammenligningsaspekter der indgår i
problemstillingen.
Tekster, dokumenter
Med ”tekster” mener jeg fænomener, meddelelser, udtryk og erkendelsesindhold,
som er fastholdt i en eller anden form for notation, det være sig af sproglig eller
ikke-sproglig art. De vil ofte være udformet af en eller flere ophavspersoner med
henblik på kommunikation til andre, herunder ukendte personer. Der indgår et
væsentligt moment af intention om fastholdelse af tekstens indhold og teksten
selv over tid (varighedsaspekt). Dette moment kan eventuelt overskygge den
umiddelbare meddelelseshensigt (man noterer for at fastholde, huske det noterede eller det, som notationen henviser til).
En grov inddeling af teksttyper, som forskning vedrørende undervisning
kan rettes konkret mod, kan gøres på grundlag af det tilgrundliggende medium:
(a) Konceptuelle, begrebslige tekster,
- verbale tekster (skriftsproglige),
- formelle (matematiske),
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(b) Ikke-konceptuelle/begrebslige tekster,
- audiografiske, fx musikalske, lydlige (notation af noget auditivt),
- ikonografiske (notation af noget visuelt, billedliggjort notation),
- koreografiske (notation af noget kropsligt bevægelsesmæssigt).
(c) Multimediale, multigrafiske (som kan omfatte både noget skriftsprogligt, formelt og noget ikke-konceptuelt).
NB: Det er tankevækkende, at der ikke findes standardiserede notationsformer for
lugt, smag og følelse/berøring. Ingen olfaktoriske, gustografiske eller sentografiske
notationsformer som standardiserede. Det er samtidig tankevækkende, at der er
en sammenhæng mellem etablerede kunstformer og eksistensen af standardiserede notationsformer.
Ikke-tekstlige artikulationsformer, adfærd
Når man empirisk undersøger forhold i konkret undervisning, som har med implicerede elever og lærere at gøre (de interne aktører), er man i vid udstrækning
henvist til iagttagelse, analyse og tolkning af de pågældende personers adfærd,
handling og udtryk som symptomer på det forhold, man vil undersøge.
Sådanne artikulationer fremkommer ikke nødvendigvis bevidst eller med
hensigt. De kan være helt umiddelbare og spontane, men kan også være bevidste,
velovervejede og mere eller mindre planlagte.
Jeg vil skelne mellem følgende ikke-tekstlige artikulationsformer som studieobjekter:
(a) Verbal-sproglige (talt sprog).
(b) Ikke-verbale,
- lydlige, musikalske
- ikoniske, billedlige
- kinæstetiske (bevægelsesmæssige).
(c) Kombinationsformer (multimediale).
Som det ses, er der - når vi ser bort fra formelle (matematiske) tekster som en særskilt kategori - her tale om kategorier, som svarer til den gruppering, jeg foretog
mht. tekster og notationsformer. Forskellen vedrører ikke-tekstlig (= ikke-skriftlig)
artikulation i modsætning til skriftlige eller evt. elektronisk fastholdte udtryk
(populært udtrykt: ”mundtlighed” over for skriftlighed). Der følger en række forskelle heraf, som har indflydelse på de forhold i undervisningen, man som forsker
får tilgang til, og de metoder og teknikker, som må anvendes (fx tekstanalyse over
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for analyse af talt sprog eller musikalske lydforløb). Der impliceres også i en vis
udstrækning forskelle mht. udtrykkets grad af velovervejethed og struktureringsgrad (fx overvejet og skriftligt fikseret udsagn over for relativt spontant udtryk i
selve situationen). Det sidstnævnte forhold får fx direkte indflydelse på muligheden for historisk orienterede undersøgelser, selv om elektronisk registrering af
øjeblikssituationer i stigende grad indvirker på denne begrænsning.
Fysiske genstande
Som eksempler på fysiske genstand eller fysiske aspekter ved genstande, som kan
give oplysning om forhold i undervisning, kan nævnes
-

undervisningsmidler (fysiske aspekter herved),
lokaler, lokaleindretning, lokaleudstyr,
bygninger, arkitektur,
musikinstrumenter,
laboratorieudstyr,
læreres påklædning,
etc.
etc.

Hvis man gør begrebet ”fysiske aspekter ved …” meget rummeligt, er det muligt
at opstille en rigtig lang liste, som alligevel næppe ville kunne gøres udtømmende. Der er fx oplysende fysiske aspekter ved trykte tekster, lydobjekter,
elektronisk udstyr, stemmeføring i en interviewsituation, skriften i udfyldte
spørgeskemaer, læreres påklædning og bevægelsesmønster, etc. Alle sådanne
fænomener vil i given sammenhæng kunne være relevante studieobjekter i et
komparativt perspektiv. Kun fantasien sætter grænser.
Der er et fællestræk ved alle de anførte eksempler, nemlig at de er menneskeskabte. De vil derfor alle kunne studeres ud fra formålet med at frembringe dem.
Studiet af fysiske genstande (eller fysiske egenskaber ved genstande som
man måske primært vil studere ud fra andre synsvinkler) vil kunne give oplysning om hovedparten af de analytiske genstandsdimensioner i det pædagogiske
undersøgelsesfelt, som er sammenfattet i figur 3. De vil ofte have en geografisk og
kulturel tilknytning. De vil kunne oplyse om både historiske og nutidige forhold i
givne fags undervisning, og de vil ofte også kunne antyde fremtidige udviklingsmuligheder. De vil kunne føre til indsigt i både intenderede, opfattede, iagttagne
og mulige virkelighedsdimensioner. De vil også kunne vedrøre både elev-, lærerog indholdsperspektivet i sammenlignelige fags undervisning og uddannelse.
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Egen reflekterende forestilling
Med ”egen reflekterende forestilling” mener jeg forskerens tænkning, refleksion,
fantasi, fornemmelse, oplevelse og erfaring som tilgang til indsigt i forhold vedrørende undervisning. Forskeren kan rette sin opmærksomhed mod sin egen
indre forestilling og virkelighed som undersøgelsesobjekt og informationsgiver.
Det følgende er foreløbig udformet i relation til musikfaget (se Nielsen 1999),
men jeg tror det er relaterbart til andre fag og kan danne grundlag også for sammenlignende undersøgelser.
I en artikel om fænomenologi i relation til musikpædagogisk forskning (Nielsen
1995), har jeg argumenteret for og søgt at vise, at et udvidet empiribegreb må
omfatte egen reflekterende forestilling som undersøgelsesobjekt (introspektion),
jvf. også Molander (1993: 152), der omtaler introspektion som ”skådande av en
inre objekt”. Især visse forhold af betydning for musikundervisning vil kunne
drage fordel af at anlægge denne synsvinkel (fx musikoplevelse). Man kan eventuelt indvende, at denne tilgang til indsigt vil føre til viden af meget subjektiv art,
som man ud fra et alment gyldighedssynspunkt ikke kan fæste lid til. Selv om
det kan forholde sig på denne måde, er jeg ikke generelt enig i det. Til forskning
på fænomenologisk grundlag knytter der sig andre kriterier for videnskabelig
gyldighed end til forskning på empiristisk grundlag.
Når det drejer sig om at opnå indsigt i forhold vedrørende undervisning, er
det nødvendigt at skelne mellem forskellige funktioner og betingelser for forskerens indre univers som informationsgiver:
- Man undersøger ydre forhold (fx vedr. musikundervisning), bearbejder sine
indtryk og fortæller andre om dem på en reflekterende måde. Dette er så at sige
den ”normale” forskningssituation.
- Forskeren har gjort særlige (unikke) erfaringer med egen undervisning, som
vedkommende fortæller andre om og bibringer dem herved indsigt, som de ellers
ikke ville få adgang til.
- Forskerens erfaringsunivers vil altid være medbetingende for hans/hendes forforståelse (i hermeneutisk betydning) og hermed for tolkning og forståelse af det,
som opmærksomheden rettes imod. Denne for-forståelse kan ekspliciteres mere
eller mindre og vil herved kunne medvirke til relativering af indsigten og til en
mere sand (betinget) opfattelse af den.
- Man kan også forsøge at sætte parentes om egen for-forståelse og teoretisk forudindtagethed. Det forudsætter, at man er i stand til at gennemskue den (for at
neutralisere den), således som det antages i den strenge fænomenologi.
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- På grundlag af egen livserfaring kan man føle sig ind i andre personer (empati)
og ydre situationer (eller situationer som man selv er del af). Det indre univers
beriger opfattelse og forståelse af det ydre (det som ligger uden for en), som herved kan beskrives på en måde, som er kundskabsmæssigt berigende for andre.
- Man kan også ”føle sig ind i sig selv” og ved beskrivelse begrebsliggøre det indre
erfaringsunivers, således at andre får kendskab til det. Det kan gøres på en privat
måde, men også således at der fremkommer almengyldig kundskab. Denne funktion – at give det indre liv og erfaringsunivers udtryk på en begrebsliggørende
eller objektiverende måde – er fælles for videnskab og kunst. Den spiller derfor en
særlig rolle, når vi forsøger at bevidstgøre (begrebsliggøre) oplevelse – og undervisning i oplevelse – af kunstområderne (kunstvidenskab og kunstpædagogisk,
herunder musikpædagogisk videnskab).
- Ved perception og tolkning af noget ydre tilføjes der altid noget fra det indre.
Hvis det ikke var tilfældet, ville vi kun kunne opnå indsigt i yderverdenen, således som den umiddelbart fremtræder i kraft af vor sansning. Vi ville kun se
forsiden af træet og måske slet ikke identificere noget som ”et træ”. Vi ville ikke
opfatte det, der står ”mellem linjerne”, når vi læser. Vi ville kun høre denne indspilning og dette akustiske forløb og ikke denne symfoni af Mozart. Vi ville kun
opfatte et omrids af elevens bevægelser og lydfrembringelse og ikke den arbejdende bevidsthed med at håndtere instrumentet og med en tavs intention om at
frembringe det musikalske forløb og udtryk.
Den videnskabelige opmærksomhed kan derfor – også når det drejer sig om pædagogisk forskning – rettes både mod forhold i den ydre og i vor indre verden.
Også andre har en indre verden, som måske er den, vi allerhelst vil vide noget
om, når vi taler om pædagogisk forskning. Den gode lærer føler sig ind i eleven
og handler derefter. Den gode pædagogiske forsker forstår elevens eller lærerens
ydre udtryk og artikulation som tegn på et indre liv og etablerer eksplicitte tolkningsforbindelser mellem det ydre og det indre. Vi har mere direkte adgang til
vort eget indre univers end til andres, som vi kun kan fornemme gennem ydre
tegn, og vi kan aldrig vide, om vi forstår det helt rigtigt eller fyldestgørende. Et
vigtigt led i forståelsesprocessen er kendskab til de kategorier og strukturer, som
findes i os selv, fordi vor selvforståelse herved kan fungere som hypotesegrundlag
for forståelse af andre. Derfor er en diﬀerentieret forståelse af eget indre kombineret med yderst indfølende og lydhør sansning af andres udtryk et af den pædagogiske forskers stærkeste redskaber. Det betyder, at samspillet mellem den ydre
og den indre opmærksomhed er noget grundlæggende i pædagogisk, herunder
musikpædagogisk forskning.
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Konklusion
I figur (4) har jeg udbygget figur (3) med de omtalte empiriske objektfelter. Jeg
forestiller mig, at dette lag i den del af det didaktiske landskab, som jeg har
forsøgt at tegne et kort over, kan drejes om den samme akse som de øvrige lag.
Herved kan et mangespektret netværk af muligheder synliggøres, når forskellige
lag og dimensioner kombineres. Jeg vil overlade til læseren at fundere videre
over det. – I den forbindelse skal blot nævnes, at én form for kontrol af, om min
fremstilling samlet set er rimeligt dækkende for problem- og genstandsfeltet for
didaktisk forskning, herunder med et sammenlignende formål, vil være at holde
et stort antal gennemførte eller tænkte projekter op mod det fremstillede system.
Også det vil jeg overlade til læseren.
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Figur 4: Det analytiske og empiriske objektfelt for en sammenlignende fagdidaktik

Et eksempel
Lad mig ganske kort illustrere modellens anvendelighed og dens begrænsning i
et tænkt projekt som eksempel.
Det analytiske objektfelt
- Sammenligning af fag: Jeg vælger, at projektet skal vedrøre en sammenligning
af fagene musik, dansk, historie og matematik. Dette kan naturligvis forenkles til
en sammenligning af blot to eller tre fag.
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- Didaktisk perspektiv: Jeg er interesseret i kategorien undervisningsindhold og
formulerer to spørgsmål i denne henseende, nemlig vedrørende (a) kriterier for
valg af undervisningsindhold og (b) en bestemmelse af den type indhold der er
valgt eller kan vælges.
- Aktør- og virkelighedsdimension: Jeg er interesseret i undervisningsindholdet
som intenderet, (x) således som det kommer til udtryk i læreplanen (dvs. udformet af eksterne aktører), og (y) således som det kommer til udtryk i lærerens
planlægning (intern aktør). Det bemærkes, at der her indføres en yderligere
komparativ dimension. Her vil det være interessant at studere, om relationen
mellem læreplanens og lærerens intention er forskellig set i forhold til de fire fag.
Umiddelbart kan det i det aktuelle eksempel være nærliggende at operere med
en hypotese om, at læreren forholder sig mere afslappet til læreplanen i musik
end i de øvrige fag (dette kan der så være flere forskellige årsager til), og at den
kraftigste binding måske findes i matematikfaget. Mht. det intenderede indhold
som udtrykt i læreplanen kan man vælge at fokusere på bagvedliggende aktørers
intentioner og/eller selve teksten per se.
- Institutionsdimensionen: Jeg forudsætter, at det er grundskolens fag og undervisning i 4.-6. klasse, der fokuseres på.
- Den curriculære dimension, her er det udviklingen over disse klassetrin, der
studeres.
- Historisk dimension: Set i relation til det intenderede undervisningsindhold
som udtrykt i læreplaner vælger jeg at afgrænse undersøgelsen af læreplaner
til perioden 1994-2009, mens det mht. lærerens intention og planlægning er den
aktuelle undervisning år 2010-11 set i forhold til den gældende læreplan (2009).
Her tilføjes altså yderligere en komparativ dimension, nemlig vedrørende læreplaner 1994-2009.
- Geografisk og kulturel dimension: Det drejer sig om grundskolen i Danmark.
Men det vil være interessant også her at tilføje en sammenligning med tilsvarende
forhold i andre udvalgte lande.
Det empiriske objektfelt
Mit empiriske datamateriale vedrørende kriterier for valg og faktisk valgt undervisningsindhold vil på læreplanssiden være de konkrete læreplaner for perioden
1994-2009 (dvs. primært skriftsproglige tekster, som kan indeholde formelle tekstindslag (matematik) og audiografiske eksempler (musik). Også ikonografiske
indslag kan tænkes, fx i form af modeller eller illustrationer.
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Til empirisk belysning af lærerens intention i form af planlægning for en
kortere eller længere periode foreligger flere muligheder, fx spørgeskema, logbog
eller interview. De to førstnævnte er skriftsproglige ytringsformer, mens interviewmetodik hyppigst er talt sprog (ikke-tekstlig), der som led i resultatudvikling
transskriberes til skriftsprog. Men også andre ikke-tekstlige artikulationsformer er
mulige, fx musikalske og ved brug af videokamera jo i høj grad kropslige.
Valg af eller konstruktion af teoretisk perspektiv
Projektet fokuserer på kriterier for valg af og faktisk eller muligt valgt undervisningsindhold. Man kan godt tilsigte at gå forudsætningsløst og teorifrit til denne
opgave og søge på rent empirisk basis at udvikle sådanne kriterier for valg og at
kategorisere typer af faktisk hhv. muligt valgt indhold. Men dilemmaer vedrørende begreber som ”kriterier for”, ”typer af” og i relation hertil grundbegrebet
”undervisningsindhold” melder sig hurtigt og ubarmhjertigt. Det betyder, at
vort sammenligningsprojekt støder ind i behov for grundforskningsorienterede
fagdidaktiske begrebsanalyser eller konstruktioner som forudsætning for det
komparative arbejde.
Men det er samtidig vigtigt at betone, at netop en fagsammenlignende fagdidaktik i kraft af gensidige belysningsmuligheder har særlige muligheder for
at bidrage til udvikling, konstruktion og dimensionering af basale fagdidaktiske
begreber som fx undervisningsindhold, legitimeringsstrategier og faglige aktivitets- og metodeformer. Herved kommer SFD i en interessant dobbeltposition. På
den ene side forudsætter den sammenlignende virksomhed en basal fagdidaktisk
begrebsbestemmelse. På den anden side bidrager den selv til etablering heraf. Det
er herved, at sammenlignende fagdidaktik får et perspektiv i retning af noget, jeg
med en vis forsigtighed vil kalde en ”almen fagdidaktik”, nemlig etablering af
fagdidaktiske begreber og kategorier som gælder på tværs af fag. Den skitserede
model kan derfor siges at være begrænset ved sin forudsætning af et teoretisk
perspektiv og en begrebsanalytik, som den på den anden side selv kan bidrage
til udvikling af eller i hvert fald animere til.
Til slut kan jeg blot opmuntre læseren til at tænke dette perspektiv igennem
og måske afprøve det ved en sammenligning af de fire fag i vort projekteksempel.
Til brug i dette arbejde vil jeg henvise til min analyse af didaktikkens indholdsbegreb og kriterier for valg af undervisningsindhold (Nielsen 2006, 2010a, 2011), som
også indeholder visse fagsammenlignende eksempler. Et eksempel på analyse af
begrundelses- og legitimeringsstrategier i relation til musikfaget, som godt kan
indgå i et sammenlignende fagdidaktisk projekt, findes i Nielsen (2010b).
En af vore fremmeste didaktikere af første generation, Carl Aage Larsen,
indleder en artikel med denne formulering (Larsen 2002/1976): ”At lære er at op-
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dage, især at opdage forskelle og ligheder”. Det gælder også, når vi vil lære om
undervisnings- og uddannelsesfag og deres didaktik, deres dannelsespotentiale
og Bildungsgehalt. En sammenlignende fagdidaktisk virksomhed byder på rige
muligheder i denne henseende.
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Note
1 Begrebet ’basisfag’ skal forstås som den side af et fag, hvor den videnskabelige, kunstneriske
eller håndværksmæssige erkendelse og kundskab udvikles, disciplineres og medieres (fx
terminologiseres). Herved skelnes der begrebsligt mellem basisfag og undervisnings- eller
uddannelsesfag, uanset hvor sidstnævnte er institutionaliseret. Fx er der heller ikke på
universitetsniveau nødvendigvis identitet mellem den basisfaglige og uddannelsesfaglige side af
et fag. Det skal understreges, at ordet ’basis’ er en deskriptiv og ikke en vurderende kategori..

English summary
Comparative subject oriented didactics: Object field, perspectives
and dimensions
The topic of the article is comparative subject oriented didactics (disciplinary didactics) as a research area. This enterprise is defined as the comparison between
teaching/learning (educational) subjects in didactic perspectives on the condition
of given dimensions. The question dealt with is: What is the conceptual structure,
and what are relevant perspectives, dimensions and empirical objects in comparative subject oriented didactics as a research area? – Distinction is made between
the analytical and the empirical object fields. The analytical object field conceptualizes the problem aspect of given research projects concerning (a) didactic
perspectives and (b) conditioning dimensions. Important didactic perspectives
include (a1) the character and the pedagogical legitimization of the subject in
question, (a2) its aim and rationale, (a3) the educational content and criteria for
its selection, (a4) the methodology and activity perspectives. These perspectives
are framed by conditioning dimensions, which are (b1) the agent (internal and
external agents), (b2) the reality (the intended, the experienced, the observed and
the potential aspects of teaching/learning), (b3) the institution (including various
institutional areas), (b4) the curricular (time frames and process), (b5) the historical (past, present, future), and (b6) the geographical and socio-cultural dimensions. The mutual relations and the interchangeable hierarchy between these
perspectives and dimensions are discussed. – Distinctions are made between the
following ‘concrete’ empirical objects of inquiry: (a) texts, documents, (b) nontextual forms of articulation, behaviour, (c) physical objects, (d) the researcher’s
own mind and experience. These concepts are ranged into subcategories. – The
total object field and its main categories are epitomized in an inter-relational,
stratified model, which may be employed in the planning and the analytic and
empirical clarification of comparative subject oriented didactic research projects.
This is shown in a concluding example.
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Undersøgelser af fag i et
fagdidaktisk perspektiv
Ellen Krogh
Artiklen introducerer en model for analyse af skolefag som sigter på at indfange
den kompleksitet i repræsentationer, niveauer og dimensioner som er karakteristisk for skolefaget som fænomen. Modellen og dens teoretiske refleksionsbaggrund blev udviklet som led i en analyse af det gymnasiale danskfag (Krogh,
2003). Der findes andre analyser af skolefag med en tilsvarende ambition. Jeg vil
her nøjes med at fremdrage Frede V. Nielsens inspirerende arbejde med at udvikle
en musikdidaktik (Nielsen, 1994, 2006). Jeg ser en stor samstemthed mellem Nielsens og min interesse for at udforske og uddybe forståelsen af skolefag som fagdidaktiske konstruktioner. Det er for så vidt den interesse som jeg fortsat forfølger
i denne artikel eftersom den for mig at se må være en drivende kraft i sammenlignende fagdidaktik. Jeg nærmer mig således den sammenlignende fagdidaktik
indefra, fra forskningsinteressen, mens Nielsen i sin parallelle artikel i denne
publikation sigter på at udvikle en systematisk beskrivelse af sammenlignende
fagdidaktik som videnskabelig disciplin. De to tilgange supplerer hinanden, men
er ikke sammenfaldende som det fremgår af min analyse af fagdidaktik nedenfor. Jeg beskriver fagdidaktik som en reflekterende videnskabelig praksis der på
sin vis undviger disciplinering inden for en videnskabelig bygning. Men denne
tilgang må anskues som historisk i den forstand at den er funderet i en analyse
af fagdidaktikkens aktuelle videnspolitiske status og funktion. Den hævder altså
ikke at være suveræn set i forhold til andre tilgange til fagdidaktik, men dens betydning begrundes i at den har stor forklaringskraft over for samtidens betingelser
for fag og faglighed. For så vidt kan det sammenlignende fagdidaktiske projekt fra
mit perspektiv repræsenteres i selve betegnelsen fagdidaktik med det indbyggede
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åbne spørgsmål om den indbyrdes relation mellem fag og didaktik. Fagdidaktik
i singularis løfter sig over de enkelte fagdidaktikker i en mere overordnet bestræbelse der som en uundværlig dimension har den sammenlignende fagdidaktik.
Den analysemodel som jeg præsenterer i artiklen, bygger på teoriudvikling
om fagdidaktik som en reflekterende videnskabelig praksis, og artiklen når således først frem til modellen som et resultat af denne teoriudvikling. Modellen
etablerer analysebegreber og analysemetoder, og den konstruerer samtidig selve
genstanden for undersøgelsen, undervisningsfaget, som en fagdidaktisk konstruktion. Modellen beskrives i artiklen i en eksemplificerende fremstilling hvor
analysen af det gymnasiale danskfag indgår som illustrerende case. Danskfaget
var i det oprindelige forskningsprojekt ikke en case, men selve rationalet bag
teori- og modeludvikling. Eftersom dette perspektiv er afgørende for forståelsen
af modellen som en model for undersøgelse der altid vil være drevet af en konkret
forskningsinteresse, har jeg repræsenteret det i artiklens indgang.
Mit incitament til undersøgelsen af det gymnasiale danskfag var således en
undren over hvad der betingede fagets vitalitet og sammenhængskraft i en tid
hvor danskfaget blev underlagt et voksende legitimeringspres og internt var
præget af konfliktende diskurser. Det kunne se ud som om faget på den ene side
var under et ret stærkt identitetspres og på den anden side fortsat evnede at skabe
rammer for meningsfuld undervisning for lærere og elever. Set i et historisk perspektiv var det åbenbart at danskfaget i den sidste tredjedel af 1900-tallet havde
gennemgået voldsomme forandringer, men fagkonstruktionen var tilsyneladende
relativt stabil og rakte langt længere tilbage i tiden. Forandringer og udvikling af
dette fag kunne altså ikke studeres som en enkel og enstrenget proces.
Jeg var optaget af at udrede denne problemstilling og i mere generelt perspektiv af at undersøge betingelserne for forandring af og i et undervisningsfag.
En analysemodel skal kunne indfange de konfliktende diskurser og forskudte
forandringsprocesser som er karakteristiske for fag. Politiske reformer indfører
forandringer som med en vis træghed og muligvis kun i mere mekaniske former
bliver synlige i undervisningens praksis. For etablerede fag med en længere historie ændres fagenes grundlæggende konstruktioner og vidensformer typisk i
en endnu langsommere takt. Den analysemodel som blev udviklet, havde således
undervisningsfags historicitet som et omdrejningspunkt.

Fag og fagdidaktik
Ikke bare fag, men også fagdidaktik som forsknings- og uddannelsesområde er et
historisk fænomen. Fagdidaktik har siden 80’erne fået voksende betydning i uddannelsesforskningen (Gundem, 2007; Ongstad, 2006; Lorentzen et al., 1998), ikke
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bare som summen af de enkelte fags didaktikker, men også som et overgribende
felt for forskning og undervisning. Dette dokumenteres umiddelbart på dansk og
nordisk plan af oprettelsen af fagovergribende fagdidaktiske forskningsprogrammer og forskerskoler1, af den nye tradition for nordiske fagdidaktikkonferencer
(NoFa2) og også af det symposium for sammenlignende fagdidaktik som den
foreliggende publikation er et produkt af.
Spørgsmålet er hvordan fagdidaktik som et overgribende uddannelses- og
forskningsfelt skal forstås. Skal fagdidaktik forstås som et almendidaktisk dannelsesprojekt formidlet gennem fag, eller skal den omvendt forstås som faglig
formidling gennem didaktisk metodik? Begge konstruktioner gør det vanskeligt at
se fagdidaktik som et overgribende projekt. Set fra den pædagogiske videnskabs
synsvinkel fremtræder almendidaktik som en deldisciplin under pædagogik og
fagdidaktikken som en deldisciplin under almendidaktik (jf. Nordenbo, 1983;
Schnack, 1993). Fagenes didaktik forstås som en konkretisering af almendidaktik,
men fagdidaktik frembyder et problem for overordnede almendidaktiske mål og
dannelsesprojekter fordi den opløser sig i særfaglige didaktikker med hver deres
særinteresse (jf. Schnack, 1993).
Når synsvinklen er fagenes didaktik, kan både konstruktionen og problemfeltet fremtræde omvendt. Hos Niss (1987) er udgangspunktet fagets vidensbygning,
og didaktik fremtræder som en hjælpedisciplin til formidling af faglighed. Fra
fagets synsvinkel kan både overordnede almendidaktiske mål og omverdensaspekter som elevkultur og sociale forhold indebære tilegnelsesvanskeligheder
af faget. Her er det altså didaktikken der bliver problematisk.
Man kan således konstatere at det fagdidaktiske projekt ser forskelligt ud
afhængigt af om referencen er faget eller didaktikken. Denne ejerproblematik har
vekslet i fagdidaktikkens danske historie. Hos Frede V. Nielsen (1994) skitseres
således fire fagdidaktiske grundpositioner der som historiske tendenser har afløst
hinanden i dansk fagdidaktik: den videnskabsorienterede ’basisfags-didaktik’;
den mikro-kulturelt orienterede ’etno-didaktik’; den makrodidaktiske ’udfordrings-didaktik’; og endelig den antropologisk orienterede ’eksistens-didaktik’.
De fire grundpositioner udskiller sig i to hovedgrupper. I den ene er fagets viden
og problemstillinger overordnet det didaktiske, og i den anden er didaktiske
dannelsesspørgsmål overordnet det faglige. Det som de to hovedgrupper har
tilfælles, er dikotomiseringen og hierarkiseringen mellem fagteori og didaktik.
Fagdidaktikken bliver i den ene gruppe sat på arbejde af fagteorien, i den anden
af almendidaktikken, og fagdidaktikkens genstandsfelt bliver enten konstrueret
som et almendidaktisk genstandsfelt eller som en række særfaglige felter.
Udvikling af fagdidaktik som et overgribende kundskabsfelt kræver således at
der etableres en position der hæver sig ud over eller trænger igennem dikotomien
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mellem fag og didaktik og hverken konstruerer fag eller elever som problemer for
det fagdidaktiske projekt. Det er i det følgende min intention at beskrive en sådan
fagdidaktisk position, samlet om nøgleordene refleksion, praksis og historicitet.
Refleksion
Den norske fagdidaktiker Laila Aase skitserer i en kort og rummelig definition
fagdidaktik som et refleksionsrum:
”Fagdidaktikk er alle de refleksjoner en kan knytte til et fag og undervisning av
dette faget, som kan gi økt kunnskap om fagets beskaﬀenhet, om fagets legitimering
og økt kunnskap om hvordan faget kan læres, undervises og utvikles.” (Lorentzen
et al., 1998: 7)
Refleksion er et nøglebegreb i denne definition. Begrebet understreger at fagdidaktik ikke ses som en formaliseret disciplin, men som en mere åben forskningstilgang. At reflektere er at spejle en genstand. For forskeren involverer en reflekterende praksis på den ene side en bevidst beslutning om at positionere sit projekt,
dvs. et valg af perspektiv og af analytisk strategi, og på den anden side medfører
den at tilgangen til genstanden formes af genstandens natur. Forstået som reflekterende praksis er fagdidaktik en positionsbevidst og genstandsfølsom aktivitet.
Ifølge Lars Henrik Schmidt er det netop karakteristisk for den videnskabelige
pædagogik, og også et moderne træk, at den er mere orienteret mod at levere
indsigter til praksis end mod udvikling af den pædagogiske videnskab. Det videnskabelige arbejde er snarere rettet mod forskning end mod udvikling af disciplinkonstituerende teoridannelser. Det refererer til en etos, ikke til opdelingen af
verden i adskilte felter (Schmidt, 1999c III: 11).
Det samme perspektiv berøres af Ference Marton i en udredning om fagdidaktik fra 1986. Han er optaget af hvordan pædagogisk videnskab kan afgrænses,
og påpeger at afgrænsningen ikke kan etableres gennem en konstatering af at
studieobjektet er af pædagogisk karakter. Problemløsning i fysik kan fra en psykologisk vinkel ses som et eksempel på problemløsning i almindelighed, men den
kan også anskues som en instans i fysiklæring. Det interessante er med hvilket
organiserende princip det konkrete eksempel indgår i en sammenhæng:
”Väsentligare är att studierna springer fram ur ett intresse för pedagogiska teman;
avgränsningen kan i första hand göras i termer av de frågor som ställs (och inte
de svar som erhålles), i termer av forskarens sätt att avgränsa det undersökta fenomenet.” (Marton, 1986: 56)
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Fagdidaktisk refleksion som teoretisk og analytisk praksis kan med disse præciseringer karakteriseres ved den type spørgsmål der stilles, og den måde genstanden
afgrænses på, med Schmidt den forskningsmæssige etos den drives af. Den er
defineret ved sin gøren, ved rummet mellem teoretisk blik og genstand, frem for
ved genstanden i sig selv eller ved teoribygningen.
Fagdidaktik anskuet som praksis
Fagdidaktik kan for det andet forstås som forskellige former for praksis. Laila
Aase ser i citatet ovenfor det fagdidaktiske genstandsfelt som ”alle de refleksjoner
en kan knytte til et fag og undervisning av dette faget”. Her skelnes mellem to
fremtrædelsesformer for et fag: på den ene side dets retoriske fremtrædelsesform
i lovgrundlag og læseplaner samt i debatten om faget i fagfolkenes diskursfællesskab. På den anden side fagets fremtræden som undervisningspraksis (jf.
Malmgren, 1992: 22).
Fag og undervisning, retorik og praksis konstituerer den fagdidaktiske genstand i to aktivitetsfelter. Herigennem trækkes definitionen af fagdidaktik tættere
på praksis og væk fra den almendidaktiske begribelse af genstanden. I almendidaktik skelnes traditionelt mellem to teoretiske niveauer, læreplansteori (mål og
indhold) og metodik (Marton, 1986: 58; Nielsen, 1994: 19ﬀ.). I en klassisk, såkaldt
snæver didaktikforståelse udskilles metodik fra didaktik hvis genstand ses som
dannelsesindholdet og dets struktur, udvalg og legitimering. I en bredere og i
dag mere udbredt didaktikforståelse dækker didaktik også metodik (Nordenbo,
1983: 11; Nielsen, 1994: 19ﬀ.).
I og med at den fagdidaktiske konstruktion af genstanden frigøres fra den
almendidaktiske genstandskonstruktion, skabes der rum for en selvstændig
fagdidaktisk genstandsbeskrivelse der ikke gør almendidaktik til fundamentet
for fagdidaktik, men åbner for en specifik fagdidaktisk samtænkning af almendidaktik og fagteori. Denne bestræbelse formuleres eksplicit af Ference Marton:
”Det är viktigt att inse att förhållandet mellan olika vetenskapliga specialiseringar
(t ex ämnesteori, allmändidaktik, fackdidaktik) bör kännetecknas av ett flöde av
idéer, teorier, resultat som går i olika riktningar. Allmändidaktik och ämnesteori är
inte överordnade fackdidaktiken i den meningen att fackdidaktisk kunskap bara kan
nås genom tillämpning av granndisciplinernas teorier och modeller. Däremot utgör
allmändidaktiska och ämnesteoretiska insikter nödvendiga (men inte tillräckliga)
förutsättningar för fackdidaktisk forskning.” (Marton 1986: 67)
En vigtig pointe ligger i Martons afsluttende sætning. Det er indlysende at de
almendidaktiske grundspørgsmål om undervisningens hvad, hvorfor og hvordan
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fortsat må være medkonstituerende fagdidaktiske spørgsmål, men de må indgå
i en anden specialisering end når de rejses ud fra et almendidaktisk perspektiv.
Fag og undervisning – retorik og praksis – signalerer en opfattelse af fag
som kulturelt fællesskab eller fortolkningsfællesskab mellem lærere og andre
med professionel tilknytning til faget, og som faglig kultur i klasseværelset eller
i andre undervisningsfællesskaber. Refleksionen over hvordan der ’oversættes’
mellem disse niveauer, kræver et analyseapparat der er følsomt for didaktik og
for fagteori, men også for de mekanismer der forbinder dem. I undervisningens
praksis såvel som i retorikken om fagene forbindes fagteori og didaktik gennem
diskursiv, kommunikativ praksis. Det samme gør sig gældende for studier af undervisning og fag. Fagdidaktik fremtræder med denne forståelse som en praksis
der konstitueres i et samspil mellem didaktik, fagteori og kommunikative, diskursteoretiske eller antropologiske tilgange.
Nyere fagdidaktisk forskning understøtter denne forståelse af fagdidaktik.
I en række studier dokumenteres hvad man kunne kalde en sproglig eller kommunikativ vending i fagdidaktikken (Lorentzen et al., 1998; Krogh, 2003; Ongstad
2006, Knain, 2007; Vollmer, 2007).
Historicitet
Fagdidaktik kendetegnes endelig ved historicitet, dvs. ved sin følsomhed for
videnskabelige og kulturelle udviklingstendenser. Når Aase i citatet ovenfor angiver at formålet med fagdidaktik er at producere viden om fagets beskaﬀenhed
og begrundelse, og om hvordan faget kan læres, undervises og udvikles, peger
hun på en forpligtelse til stadig refleksion over fagets relevans og produktivitet i
tiden. En konsekvens af dette er at fagudvikling har en bredere baggrund end de
videnskabelige eller basisfaglige discipliner som forvaltes i faget. Fagudvikling
udspringer også af undervisningsfaget selv, og set i begge perspektiver er fagudvikling en fagdidaktisk forskningsinteresse.
Sigmund Ongstad har i særlig grad udforsket og beskrevet fagdidaktik som
en kommunikativ og semiotisk tilgang hvis øgede betydning i samtiden hænger
sammen med dens historiske og samtidsfølsomme karakter (Ongstad, 2004, 2006).
En hyperdynamiseret, globaliseret vidensøkonomi sætter ifølge Ongstad i disse år
økonomisk konkurrenceevne på dagsordenen på en måde vi ikke har set før. Formel og etableret faglighed er under pres for at give afkast i vidensøkonomierne.
Det kræves af videnskabsfagene at de skal levere nyttig og anvendelig viden,
ligesom det kræves af skolefagene at de kan klæde eleverne på med relevante
kompetencer i forhold til den nationale konkurrenceevne. Det rammer etablerede
fag og discipliner med krav om fleksibilitet og krav om at de skal kunne indrette
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sig mod nye kontekster. Når fag bringes ind i nye kontekster, betyder det at fagene må formidles og kommunikeres, diskutere og legitimere sig.
Kommunikation og refleksion er således ifølge Ongstad fagdidaktikkens form
og medie, og det stigende behov for refleksion og kommunikation om fag er baggrunden for fagdidaktikkens aktuelle opgave. Når fags eksistens som traditionsbårne fænomener i egen ret anfægtes, kræves der fagdidaktisk aktivitet med at
sætte fagenes tavse kundskab i tale, reflektere, analysere og begrunde fagligheden.
Det er, siger Ongstad, fagdidaktikkens strategiske ansvar at videreføre specifik kundskab i et samfund i forandring (Ongstad, 2006: 32). Dette er ikke en
normativ bestemmelse, men en analyse af fagdidaktikkens aktuelle funktion.
Ongstads ærinde er at åbne vores øjne for hvad der kan være baggrunden for
at fagdidaktik er et voksende kundskabsfelt. Herigennem giver han en radikal
analyse af fagdidaktikkens aktuelle styrke, men viser også dens tætte forbindelse
med udviklingen af fag og faglighed i vidensøkonomierne.
Ongstads definition af fagdidaktik er enkel. Fagdidaktik er refleksion og kommunikation om fag – sådan som den gøres nødvendig af at blive bragt ind i nye
og ændrede kontekster (Ongstad 2004). Fagdidaktik er didaktisering:
”Dermed blir altså didaktisering en diskursiv, semiotisk eller tekstlig prosess som
vever et fag eller et kunnskapsområde tettere sammen med metakunnskap om fagkunnskapen i nye kontekster under press fra et samfunn i endring.” (Ongstad,
2006: 35f.)
Med begrebet didaktisering signaleres det at fagdidaktik skal forstås som en
løbende kommunikativ proces – og ikke som en faglig disciplin. Ongstad ser fagdidaktik som et senmoderne samfundsfænomen og dermed som et selvstændigt
kundskabs- og forskningsfelt.

Fagdidaktisk analyse af undervisningsfag
Teoretiske og metodologiske refleksioner
Den analysemodel som jeg udviklede til studiet af det gymnasiale danskfag,
byggede på forståelsen af danskfaget som en fagdidaktisk konstruktion hvis
grundlæggende praksis var tolkende og betydningsskabende. Som det fremgår
af udredningen ovenfor, måtte jeg også forstå min egen forskningspraksis som en
reflekterende fagdidaktisk teoretisk praksis. Undersøgelsen byggede følgerigtigt
i det grundlæggende på diskursteori (Foucault, 1969, 1972; Fairclough, 1992). Jeg
inddrog imidlertid også socialsemiotisk genreteori (Ongstad, 1997) for at kunne
gribe det forhold at undervisning og læring i fag implicerer andre semiotiske
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ressourcer end verbalsprog. De diskursteoretiske tilgange jeg anvendte, var fokuseret på verbalsprog og kunne ikke gribe klasseværelsets spektrum af semiotiske
ressourcer. Med valget af diskursteorien som min primære teoretiske tilgang
understreger jeg imidlertid at fagdidaktisk vidensproduktion i høj grad reguleres
gennem verbalsproglige ressourcer. Sagt på en anden måde: de forskellige semiotiske ressourcer som tages i brug i fagdidaktisk vidensproduktion, reguleres oftest
også verbalsprogligt.
Forholdet mellem fag og didaktik i skolefaget kan beskrives som transdisciplinært. Fairclough og Chouliaraki (1999) udvikler dette begreb i relation til
diskursanalyse. De præsenterer diskursanalyse som en transdisciplinær og rekontekstualiserende teoretisk praksis:
“Working across disciplines can be understood in a superficial way as an ‘interdisciplinarity’ which consists in applying the theoretical categories and methods
of diﬀerent disciplines to the same issue or problem in a way which leaves them
untouched. It can be understood on the other hand as ‘transdisciplinary research’
[…] in which the boundaries between disciplines and their categories are put at
risk.” (Fairclough & Chouliaraki, 1999: 112)
De finder et transdisciplinært forhold mellem bestemte sociologiske teorier og diskursanalyse. Dette forhold involverer en oversættelsesproces når en kategori fra
en teori sættes på arbejde inden for en anden (op.cit: 112f.). Når kategorier fra én
teori ’internaliseres’ i en anden, bliver de ’grounded’ i den forstand at de motiveres og formes delvist inden for den anden teoris logik, delvist inden for deres egen
teoris logik (ibid.). Transdisciplinaritet mellem teorier er kun mulig hvis disse er
’exotropiske’, dvs. åbne for dialog med andre teorier (Hasan, 1999). En teori er
exotropisk hvis den definerer sin forskningsgenstand inden for en problematik
som den deler med andre teorier. For eksempel er kritisk diskursanalyse exotropisk idet den definerer sit forskningsfelt (diskursive aspekter af social forandring
i samtiden) inden for en problematik som den deler med andre teorier, nemlig
dialektikken mellem sociale systemer og social handling i samtidens samfund
(Fairclough & Chouliaraki, 1999: 113f.).
Transdisciplinaritet er højst relevant for forståelsen af fagdidaktik som en
teoretisk praksis. Ligesom kritisk diskursanalyse kan fagdidaktik forstås som et
værksted for transdisciplinære processer og som et rekontekstualiserende princip
der trækker fagkundskab og didaktisk kundskab ind under en dialektisk logik.
På et andet niveau kan der etableres transdisciplinaritet mellem diskursteori og
fagdidaktik fordi deres forskningsgenstande er defineret inden for den samme
problematik, produktionen af viden og betydning. Mens diskursteori forholder
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sig til sprog som bestemte måder at tale om og forstå verden, forholder fagdidaktik sig til fag og til undervisning og læring i fag som specifikke måder at
producere viden på.
Et nøgleord for transdisciplinære processer er praksis eller gøren. Rekontekstualisering er hos Fairclough og Chouliaraki beskrevet med metaforen ’sætte
på arbejde’. Pointen er at en teori eller et begreb internaliseres i en anden teori
uden at blive reduceret til denne. Når fagkundskab og didaktisk kundskab bliver sat på arbejde i det fagdidaktiske projekt, transformeres de af den konkrete
analytiske eller undervisende praksis, men ikke i den forstand at fagkundskab
bliver til didaktisk kundskab eller omvendt. Når fx et folkeeventyr analyseres i
en dansktime, udvikles der en ny genre fordi den didaktiske indlejring forandrer
eventyrets sociale funktion. Tekstanalyse som videnskabelig metode påvirkes
også når den indlejres i didaktiske overvejelser over progression i læring, overførselsværdi i forhold til andre fag osv. På samme måde påvirker fagkundskab
den didaktiske praksis som når fx den dominerende tekstfortolkende praksis i
dansk fører til en forståelse af læreprocesser som betydningsskabende processer, eller når repræsentationskompetence beskrives som en central kompetence i
naturfagsundervisning (Dolin et al., 2003).
Den transdisciplinære forståelse underminerer mere traditionelle opfattelser
af fagdidaktik. I dette perspektiv kan didaktik ikke udskilles som en hjælpedisciplin der leverer teknikker til formidling af en hvilken som helst videnskabelig
kundskab. Tilsvarende kan fagkundskab ikke forstås som enheder der uberørt
kan transporteres gennem forskellige didaktiske kontekster.
Ruqiaya Hasan, som udmøntede begrebet ’exotropiske teorier’, peger på at
disse trues af kaos fordi de rækker ind i så mange forskellige domæner (Hasan,
1999: 14). Hvis en teori skal undgå risikoen for kaos, må i hvert fald to betingelser
opfyldes. For det første må teoriens beskrivelsessprog være veludviklet. Da den
forbinder sig med fænomener af forskellig slags, må dens begrebslige syntaks
for det andet ikke bare være i stand til at skelne mellem de forskellige typer af
fænomener den påkalder, men den må også være i stand til at specificere relationerne imellem dem. Når disse betingelser er opfyldt, kan teorien engagere sig i
metadialog.
Min metodologiske ambition i forbindelse med studiet af danskfaget var at
udvikle et beskrivelsessprog og en begrebslig syntaks som imødekommer disse
krav. Målet var og er at bidrage til udviklingen af fagdidaktik som en exotropisk
teori der evner at indgå i metadialog med de forskellige teorier som kontekstualiserer og indgår i undervisningsfag.
Den metodologiske udfordring var imidlertid ikke bare at designe en ’generisk’ tilgang til studiet af undervisningsfag. Eftersom forandringsbetingelser er
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et integreret aspekt af fagdidaktik, og eftersom min forskningsinteresse var rettet
mod dansk som et fag der var underlagt et forandringspres, måtte mit forskningsdesign være sensitivt både over for den kompleksitet som karakteriserer
undervisningsfag, og over for undervisningsfags evne til at håndtere forandring
som vilkår.
En fagdidaktisk analysemodel
Jeg udviklede analysebegreberne vidensform, genre og diskurs, designet til at
studere undervisningsfag som henholdsvis teoretisk, kulturel og retorisk praksis.
Analysebegreber og praksisformer kan fremstilles i en triadisk model (se Figur 1).

Teoretisk praksis
Vidensform

Kulturel praksis
Genre

Retorisk praksis
Diskurs

Figur 1: Analysemodel for skolefag

Der er ikke nogen hierarkisk relation mellem de tre former for praksis i figuren; de
er indbyrdes relaterede og skal opfattes som aspekter af en kommunikativ triade
hvis grundformer er indhold, form og funktion. Med den triadiske model anskues
og studeres undervisningsfag således som ytringer (Bakhtin, 1986). At udforske
undervisningsfag så vel som at praktisere dem er didaktiseringsprocesser, dvs.
diskursive, semiotiske eller tekstuelle processer (Ongstad, 2006, jf. citat ovenfor).
Den triadiske model kan også parallelliseres til den didaktiske trekant. Det karakteristiske for triaderne er at forholdet mellem aspekterne er indbyrdes betingende.
Alle tre praksisformer vil blive aktualiseret i enhver ytring om fag eller i fag selv
om en af dem kan være dominerende. Når en specifik analytisk interesse sætter
en praksisform i fokus, vil de andre aspekter således være synlige, men formet af
det dominerende perspektiv.
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At analysere teoretisk praksis som en vidensform
De tre praksisformer relaterer sig til forskellige kundskabsfelter, og de repræsenterer også forskellige vilkår for forandring. Set som en teoretisk praksis relaterer
undervisningsfaget sig til de videnskaber eller kundskabsområder som bidrager
til faget. I undervisningsfag rekontekstualiseres specifikke kundskabsfelter og
bliver sat til at indgå i transdisciplinære relationer med hinanden og med de
didaktiske ideer og mål i den særlige uddannelse. Den teoretiske praksis er en
relativt stabil dimension, og forandringshastigheden er temmelig langsom. Det
gymnasiale danskfag må tjene som dokumentation af denne analyse. Min undersøgelse viste således at danskfaget har været konstitueret af en vekslende balance
mellem dansk litteratur og sprog i mere end 200 år, og selv om medieprodukter
og –praksisformer er trængt ind i faget gennem de seneste 30 år, er disse generelt
blevet assimileret som tekststudier og tekstuelle praksisformer.
Den teoretiske praksis konciperes i analysemodellen som en vidensform. Vidensform henviser til en specifik måde at producere viden på. Begrebet er udviklet med reference til Michel Foucaults forestilling om diskurs som vidensregimer
(Foucault, 1969). Lars Henrik Schmidt ser, på linje med Foucault, vidensform
som en ritualiseret faglighed der fordrer en bestemt saglighed (Schmidt, 1999 I:
37f.). Vidensform henviser altså til det indre regelsæt som regulerer hvad der kan
siges og gøres i det specifikke fag, og hvad der accepteres som faglig aktivitet.
Som vidensform kan faget forstås som en diskursiv formation (Foucault, 1969).
Foucault udviklede i L’archéologie du savoir (1969) to analysestrategier, en
arkæologisk og en genealogisk strategi. Den arkæologiske strategi retter sig mod
at fremdrage de acceptregler som regulerer udsagn, i min case udsagn i og om
danskfaget. For at lokalisere et relevant sæt af udsagn til analysen valgte jeg den
eksisterende læreplan (”fagbilag”) fra 1999 som netop havde gennemgået en
mindre justering, men i øvrigt været i kraft i mere end 10 år. Justeringerne bestod
hovedsageligt i at der blev formuleret formål og mål for faget, som indtil da ikke
havde været ekspliciteret. Jeg fandt at denne læreplan kunne hævdes at rumme
opdaterede regulerende udsagn om danskfaget.
Analysen af en diskursiv formation spørger hvordan det går til at udsagnene
former objekter, etablerer subjektpositioner, konstruerer begreber og etablerer
strategiske forbindelser med andre diskursformationer. Den arkæologiske analyse
frembragte et fikserbillede af danskfaget. Faget viste sig at være konstrueret som
to parallelle fagbilleder og dannelsesforestillinger der var usynlige for hinanden.
Det ene billede var domineret af receptive litterære praksisformer og et æstetisk
dannelsesideal, det andet billede var domineret af produktive former for sproglig
praksis og et demokratisk dannelsesideal. I formålsparagraﬀerne forekom det
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sproglige billede at dominere, men læreplanens indholdsmæssige fordringer om
substantiel historisk læsning syntes at underminere dette indtryk.
Den genealogiske analyse tager sit udgangspunkt i de arkæologiske fund og
retter sig mod at dekonstruere den diskursive formations traditionelle kontinuitetshistorie. Den klipper den traditionelle historieskrivning i stykker og søger at
finde andre mønstre i disse. Til denne analyse konstruerede jeg et arkiv af historiske og aktuelle læreplaner samt programmatiske artikler om danskfaget. For
at forfølge fikserbilledets historiske traditioner klippede jeg danskfagets historie
som århundredets nationale dannelsesfag i stykker og fandt en anden, mere eller mindre glemt, retorisk tradition som gik tilbage til slutningen af 1700-tallet.
Denne tradition blev genoplivet omkring 1970 og transformeret til et nyt fokus
på elevers sprog og særligt på skrivning. I en parallel bevægelse blev det nationale dannelsesideal som var forbundet med den nationale litteratur, erstattet af
et nyt, æstetisk dannelsesideal. I læreplanen fra 1999 stredes disse to billeder og
dannelsesidealer om hegemoni. Set som vidensformer så det ud til at striden
om hegemoni stod mellem fortolkning som en receptiv hermeneutisk praksis og
betydningsskabelse som en produktiv sproglig praksis. Danskfagets vidensform
kombinerede altså fortolkende og produktive praksisformer, men forholdet mellem dem forekom at være uklart defineret. Kort fortalt var mine konklusioner
vedrørende danskfagets vidensform at fagets fikserbilledetilstand kunne tolkes
som tragisk, men at situationen muligvis også kunne fortolkes mere positivt.
Fikserbilledet kunne måske aflæses som et tegn på at danskfagets vidensform
er i bevægelse, og at der er en aktuel åbenhed for forandring og et potentiale for
udvikling af en mere integreret tilstand.
At analysere kulturel praksis som genre
Set som en kulturel praksis relaterer undervisningsfag sig til kulturelle strømninger der påvirker elever, lærere og klasseværelseskulturer. Forandringshastigheden er større for denne dimension end for den teoretiske praksis selv om
klasserummets praksisformer også har stærke traditioner. Det analytiske begreb
som produktivt kan bringes i anvendelse i forhold til den kulturelle praksis, er
et bredt semiotisk genrebegreb som det er udviklet af Sigmund Ongstad (1997).
Klasserumsgenrerne er de sociale konventioner gennem hvilke vidensformen
implementeres. Genrebegrebet rækker hinsides fokuseringen på verbalsproget
og indfanger den multimodale kommunikation i klasseværelser. At studere den
kulturelle praksis indebærer således at studere de kommunikative mønstre af
didaktiske klasserumsgenrer som gør faget genkendeligt for eleverne.
Studiet af danskfagets didaktiske genrer som kulturel praksis inviterer til
etnografiske metoder med fokus på data som observationer og interview, elev-
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produkter og undervisningsdokumenter. Kompleksiteten og omfanget af den
undersøgelse jeg gennemførte af danskfaget i 2003, betød imidlertid at jeg måtte
afstå fra selv at generere empiri. I stedet gennemførte jeg en komparativ analyse
af rapporterne fra to større forsknings- og udviklingsarbejder om skriftligt arbejde
i dansk som ifølge andre studier kunne ses som repræsentative for herskende
didaktiske positioner i faget.
Analysen af den kulturelle praksis i de to rapporter bekræftede det fikserbillede som havde vist sig i den teoretiske praksis, idet den viste to didaktiske
genremønstre i hvilke elevernes skrivning i faget blev positioneret forskelligt. I
det ene projekt blev skrivning anskuet som led i fagets dannelsesprojekt. Her var
skrivning og tekstlæsning integreret. Grundideen var det didaktiske projekt ’at balancere stemme og genre’. Eleverne skulle lære at positionere sig i tekstfortolkning
såvel som i tekstproduktion, dvs. at udvikle og etablere ”stemmer” i omgangen
med klasserummets didaktiske genrer såvel som med de skriftlige opgavegenrer.
I et mere generelt perspektiv blev elevernes positionerings- og stemmearbejde i
forhold til skolegenrerne set som en model for læring i dansk og som kernen i det
faglige dannelsesprojekt. I det andet udviklingsprojekt blev skrivning primært
anskuet som en almen kompetence. Projektet var at lære eleverne at skrive bedre
tekster, og flere nye didaktiske genrer blev udviklet, såsom nye opgavetyper og
et kort over evalueringskriterier. Konteksten for skriveundervisningen var i dette
projekt ikke faget, men eksamen og de krav om skrivekompetence som eksamen
repræsenterer.
Det første projekt pegede på potentialer for at overskride læreplanens
fikserbillede. Det didaktiske genremønster integrerede litterære og sproglige
praksisformer og etablerede en dannelsesforståelse som forbandt æstetiske og
demokratiske idealer i ideen om kulturel deltagelse og produktion. Denne observation dokumenterer, kan man sige, at den kulturelle praksis har en hurtigere
forandringshastighed end den teoretiske praksis. I hvert fald rejste analysen af de
to rapporter interessante spørgsmål for fremtidige empiriske studier så vel som
generelle fagdidaktiske analyser.
At analysere retorisk praksis som diskurs
Set som en retorisk praksis relaterer undervisningsfag sig til niveauet for uddannelses- og fagpolitik. Den realiseres som retorik om faget i lærernes professionelle
fagfællesskab og, forbundet hermed, i de direkte politiske forhandlinger om
læreplansforandringer. Dette er det fagaspekt som har den største forandringshastighed.
Det analysebegreb som blev bragt i anvendelse på den retoriske praksis, var
diskurs, med henvisning til Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse (Fairc-
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lough, 1992). I denne tilgang ses diskurs som sprog forstået som social praksis,
dvs. som socialt og historisk situeret handling, i dialog med andre facetter af det
sociale. For Fairclough er diskurs forbundet med konkrete institutioner og kan
analyseres som tekster.
Som retorisk praksis blev danskfaget analyseret som en diskursorden i hvilken stridende diskurser om faget kæmpede om definitionsmagten over faget og
om at påvirke kommende læreplansreformer. Jeg koncentrerede mig om debatten
om faget i Dansklærerforeningens tidsskrift Dansk Noter i en femårsperiode fra
omkring 1998 og frem til 2003 hvor analysen blev publiceret. I denne periode blev
danskfaget konfronteret med en række uddannelses- og fagpolitiske initiativer
som krævede markeringer fra Dansklærerforeningens side, herunder justeringen af læreplanen i 1999 og projekt Fremtidens danskfag, en større undersøgelse
af danskfaget i uddannelserne der blev sat i værk af Undervisningsministeriet
i august 2001 (Arbejdsgruppen Fremtidens danskfag, 2003). I debatten i Dansk
Noter fandt jeg to stridende diskurser. Den første diskurs konstruerede fagets
aktuelle problemer som tegn på kulturelt og fagligt forfald, mens den anden
diskurs konstruerede problemerne som didaktiske udfordringer. I den femårsperiode som jeg fokuserede på, så den didaktiske udfordringsdiskurs ud til at
vinde definitionsmagten.
Analysen af danskfaget som teoretisk, kulturel og retorisk praksis pegede
på at der er uro i danskfaget, noget der først og fremmest viser sig i læreplanens
fikserbillede af fagets vidensform. Her udspændes to fortolkninger af danskfaget
som ikke kan sammentænkes med et genstandsorienteret didaktisk blik. De ser
imidlertid ud til at kunne sammentænkes med et fagdidaktisk blik sådan som det
kunne ses realiseret i den kulturelle praksis og hævdet i retorikken om danskfaget. I et afsluttende, mere visionært og filosofisk kapitel i min undersøgelse af
danskfaget udvikler jeg denne indsigt i en videre analyse af danskfagets potentialer, relateret til den særlige fagkonstruktion hvor litterær og sproglig praksis forbindes. Jeg argumenterer for at danskfaget har særlige potentialer for at bidrage til
et moderne humanistisk dannelsesprojekt hvor tolkende og betydningsskabende
processer integreres i et fokus på reflekteret realisering af perspektiv og stemme.
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Den teoretiske og metodologiske tilgang til fagdidaktiske undersøgelser af fag
som i artiklen er blevet eksemplificeret med analysen af danskfaget, kan efter
min vurdering frugtbart anvendes på studier af alle skolefag og dermed også på
sammenlignende studier af fag. Den teoretiske analyse af fagdidaktik har uomtvisteligt stor forklaringskraft over for samtidens aktualiseringer af fag og faglighed,
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ikke bare i en dansk, men i en global sammenhæng. Den metodologiske styrke i
tilgangen er at den på den ene side insisterer på helhedsbilledet, mens den på den
anden side er sensitiv over for de forskellige enkeltaspekter af undervisningsfaget.
Undervisningsfag er komplekse fænomener, og enhver metodologisk tilgang må
reflektere denne kompleksitet. Men den grundlæggende kommunikative triade
har som analysemodel den vigtige kvalitet at den kan fange kompleksiteten samtidig med at den har enkelhedens skønhed.
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Noter
1 I dansk sammenhæng tænkes her på de fagdidaktiske forskningsprogrammer på Syddansk
Universitet (oprettet 2006) og på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet
(oprettet 2009), samt Forskeruddannelsesprogrammet for Uddannelsesforskning ved
Københavns Universitet (oprettet 2007). Ud over disse tværgående organiseringer har særligt
naturfagsdidaktikken selvstændige centre og institutter som Institut for Naturfagenes Didaktik
ved Københavns Universitet, Center for Naturvidenskabernes og matematikkens didaktik ved
Syddansk Universitet og Center for Scienceuddannelse ved Aarhus Universitet.
2 Den første nordiske fagdidaktikkonference blev afholdt ved Høgskolen i Oslo i 2007, den anden
(NoFa2) ved Syddansk Universitet i 2009, og NoFa3 ved Karlstads Universitetet i maj 2011.

English summary
The study of school subjects from a disciplinary didactic angle
The article presents an approach to the study of school subjects that has its roots
in an understanding of disciplinary didactics as a reflective and communicative
practice. It argues that this approach holds the potential for further development
of the field of comparative disciplinary didactics. In developing this theoretical
perspective, the article is led to the presentation of a triadic model for the analysis
of subjects, exemplified in a study of the upper secondary school subject Danish.
The triadic model refers both to the communicative utterance and to the didactic
triangle. The angles of the model represent three analytical concepts, form of knowledge, genre and discourse, which again open for the study of three basic aspects

Undersøgelser af fag i et fagdidaktisk perspektiv

of school subjects, namely as a practice that is theoretical, cultural and rhetorical.
These aspects are interconnected and will be present in any utterance on and in
subjects. As documented in the exemplifying case of Danish, this analytical approach brings with it the potential for studying not only specific historical changes
but also the conditions whereby change takes place in school subjects.
Keywords: disciplinary didactics; subject oriented didactics; subject matter didactics; analysis of school subjects; form of knowledge; genre; discourse.
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Sammenlignende fagdidaktik på
systemisk og kognitivt grundlag
med udgangspunkt i fagligt
samspil i gymnasiet
Peter Kaspersen

Undersøgelsesspørgsmål
En sammenlignende fagdidaktik (SFD) eksisterer kun som spredte tilløb. Hvis
SFD skal udvikle sig, forudsætter det at der er et behov for den. Det må derfor
afklares hvilket behov der kan være tale om. Det må ligeledes afklares hvad SFD
må være for en slags fænomen for at kunne opfylde dette behov. Artiklen er derfor et forsøg på at besvare to spørgsmål:
1.
2.

Kan man identificere et behov for en sammenlignende fagdidaktik, og
i bekræftende fald: hvilket behov?
Kan man identificere hvad SFD er for et fænomen? Det kan gøres ved
at afprøve den hypotese at det er et fag under etablering. Hypotesen
genererer tre underspørgsmål:
Hvad vil det sige at SFD er et fag?
Hvilke metoder og hvilken empiri skal SFD betjene sig af?
Hvilke teorier kan SFD støtte sig på?
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Hvilket behov er der for SFD?
Det er artiklens udgangspunkt at behovet bl.a. kommer til syne i de gymnasiale
uddannelser. I 2005 blev der gennemført en reform af de danske ungdomsuddannelser. I stx havde den bl.a. den konsekvens at man fastholdt fagene, men
samtidig indførte krav om en række faglige samspil. Omstruktureringen kan ses
som et forsøg på at bevare det faglige niveau, samtidig med at der skabes en ny
sammenhængsfaktor ved siden af målet om at fremme elevernes almene dannelse,
et krav der kom ind i den lærde skole i 1850 (Haue 2003).
Denne dobbelthed sætter spørgsmålstegn ved fagbegrebet. Der har længe
været en tendens til at betragte ’fag’ som ret stabile størrelser, og nogle fag har
da også en forholdsvis lang historie bag sig. Men i de senere år er fagbegrebets
fundament blevet rokket. Det kan fx aflæses i The New Production of Knowledge
(Gibbons et al. 1994) hvor der skelnes mellem Modus 1 og Modus 2 forskning.
Modus 1 forskning er den traditionelle forskning som er akademisk, forskerstyret
og finder sted inden for nogenlunde veldefinerede faggrænser, mens Modus 2
forskning er en mere moderne type som er karakteriseret ved at være problemorienteret, kontekststyret og interdisciplinær.
I realiteten har man kendt til en sådan forskel længe. Fysik og kemi er ”rene
fag” der holder til på ét fakultet; medicin, som er anvendelsesorienteret og tværfaglig, på et andet fakultet, og ingeniørkunst endda på særlige læreanstalter.
Indtil et vist tidspunkt blev to typer af akademiske aktiviteter altså holdt ude
fra hinanden. Men dette forhold ændrede sig i forbindelse med dannelsen af det
såkaldte videnssamfund, som bl.a. er karakteriseret ved at det økonomiske og
det politiske system møder det videnskabelige system med krav om at producere
forskningsresultater der hurtigt kan indbygges i produkterne, og i de virksomheds- og samfundsstrukturer der skal styre produktionen.
Det er m.a.o. kravet om direkte og hurtig omsætning af forskningsresultater
til produktion der er slået ind i forskningen med en sådan styrke at man skelner
mellem Modus 1 forskning, hvor kravet ikke imødekommes og Modus 2 forskning, som er grundlæggende anvendelsesorienteret.
Pointen i denne sammenhæng er at tilsvarende fænomener har været kendt
på undervisningsfagenes område i en del år, men de slog endeligt igennem i det
danske gymnasium med reformen af ungdomsuddannelserne i 2005, om end ad
krogede veje. Fx er reformen af mange i stedet blevet opfattet som en realisering
af den såkaldte reformpædagogik.
Den klassiske reformpædagogik fra starten af 1900-tallet med John Dewey
som bannerfører indeholder stort set de samme elementer som dem der præger Modus 2 forskning: problem- eller emneorientering, omverdensstyring og
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interdisciplinaritet. Men den omverden der tages hensyn til i reformpædagogikken, er ikke det politiske og det økonomiske system, men familien. Idealet er at
nedbryde skellet mellem skolen og elevens intimsfære, sådan at der kan ske en
direkte omsætning af skolelærdom til livsklogskab, bl.a. gennem deltagerstyring
(Dewey 2008).
Men de gymnasiale uddannelser efter 2005 er ikke entydigt indrettet efter et
reformpædagogisk ideal, selv om det er en udbredt opfattelse (Jerlung 2006). Bøje
et al. har overbevisende argumenteret for at debatten omkring reformen ganske
vist tog udgangspunkt i en projektdiskurs med et tydeligt indslag af reformpædagogik, men at denne diskurs fra starten blev kombineret med en kompetencediskurs (Bøje, Hjort, Larsen & Raae 2006). Det karakteristiske for denne diskurs
er at den også indeholder et element af deltagerstyring, men nu er deltageren entydigt defineret som et individ. En kompetence er de færdigheder som individet
kan bære med sig fra undervisningen og bruge i andre sammenhænge. Desuden
har kompetencebegrebet entydigt sin oprindelse i det økonomiske system, ikke i
familien eller det intime liv mere generelt (Hermann 2003; Hopmann 2009).
Bøje et al. analyserede sig desuden frem til at kompetencediskursen i reformdebattens løb blev skærpet i tonen, således at der efterhånden opstod en tredje
diskurs, en præstationsdiskurs. Den skærpede yderligere det politiske og det
økonomiske systems krav til skolen ved at supplere karaktergivningen med nye
former for evaluering, fx test og bench marking og opbygningen af omfattende
kontrolsystemer. Al læring skulle kunne dokumenteres og sammenlignes. Oveni
skulle der udvikles formative evalueringsteknikker, som sætter den enkelte elev
i stand til metakognitivt at monitorere og justere sine egne læringsstrategier.
Den fjerde diskurs som Bøje et al. analyserede frem, kanondiskursen, har en
temmelig anden karakter. Kanondiskursen har en lang forhistorie, både internationalt og i danskfaget og historiefaget, men det interessante ved dens opdukken
i netop denne sammenhæng var dens noget ændrede karakter. Fra at have været
forbundet med bestræbelsen på at bygge bro mellem faglige kvalitetskriterier og
begreber som almen dannelse eller civilisation, blev den både indsnævret: kanon
som en blot og bar liste over highlights, og infladeret: der blev udarbejdet et antal
lister som tilsammen skulle udgøre en komplet kulturkanon. Derved kunne kanonbegrebet forbindes med flere typer af stof og dannelsesbegreber.
Resultatet af debatten blev et gymnasium der kan beskrives som bestående af
en kombination af Modus 1 og Modus 2 undervisningsfag. Alle de kendte, velafgrænsede fag blev bevaret, og på det retoriske niveau blev kravet om ”faglighed”,
dvs. en fortsat tæt tilknytning til videnskabsfagene, oven i købet skærpet. Samtidig blev der indført en række faglige samspil som har umiskendelige ligheder
med Modus 2 forskning.
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Denne nye kombination har vist sig at være både frugtbar og problematisk. To
centrale spørgsmål man kan stille til konstruktionen, er: hvordan skal samspilsfagene hænge sammen når de indgår i konkrete projekter? Og hvordan hænger
de sammen med fag-fagene? Er sammenhængsbestræbelserne i stedet endt i en
splittelse som man ikke rigtig ved hvad man skal stille op med, og som fx viser
sig ved at samspilsfagene styres af de tre førstnævnte diskurser, men til gengæld
mangler netop den faglighed som man ellers har ønsket sig. Og ved at fag-fagene
omvendt hovedsageligt styres af en kanondiskurs der garanterer et vist fagligt
niveau, men samtidig gør at de fortsat er isolerede i forhold til helheden. I hvilket
omfang lader reformens intentioner sig overhovedet realisere?
Skolerne og lærerne prøver dagligt at besvare disse spørgsmål gennem deres
praksis, og gennem opsamling af best practice erfaringer. Men indtil videre støttes disse bestræbelser ikke af nogen eksisterende teorier. Der er m.a.o. behov for
en teoretisk bearbejdning af de nye problemstillinger der er opstået i gymnasiet
omkring de faglige samspilsfag og forholdet mellem disse og de traditionelle fag,
og som kunne kaldes for en sammenlignende fagdidaktik.

Den sammenlignende fagdidaktiks karakter
Hvilken form skal denne teoretiske bearbejdning have? Den første vanskelighed
man støder på når man skal karakterisere SFD, er at det grundlæggende begreb
’fagdidaktik’ hverken er særlig veldefineret eller indholdsmæssigt udarbejdet.
Hvordan er fx forholdet mellem størrelser som pædagogik, almendidaktik,
fagdidaktik og sammenlignende fagdidaktik? Er der bare tale om fire forskellige rammer omkring løst sammenknyttede erfaringer der udspringer direkte
af praksis, og som bindes sammen af begreber hentet fra andre fag, som filosofi,
psykologi, sociologi og antropologi? Eller er der i en eller anden forstand tale om
selvstændige fag?
De pædagogiske fags berettigelse og indbyrdes forhold
Pædagogik, almen didaktik og fagdidaktik har altid haft en lav status i videnskabssystemet, hvilket hænger sammen med at de er vanskelige at definere og
betjener sig af begrebsmæssige hybrider. Men videnssamfundets udvikling har
medført at man efterhånden støder på pædagogiske og didaktiske problemstillinger overalt. Fx er mange moderne virksomheder efterhånden også blevet en
slags læreanstalter, og de allesteds nærværende medier har en kraftig lærings- eller aflæringseﬀekt. Mængden af mennesker der bruger pædagogiske principper i
deres arbejde, fx ledere og kommunikationseksperter, er steget voldsomt – uden
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at de føler sig som pædagoger. Det er ikke heldigt at så betydningsfulde vidensområder fortsat har en lav akademisk status.
Man kan derfor vende argumentationen om og sige at pædagogik ganske vist
ikke er et Modus 1 fag, men til gengæld et Modus 2 fag som er opstået med det
formål at løse nogle samfundsskabte opgaver, i første omgang uddannelse, efterog videreuddannelse af lærere og en vis forskning, og med en interdisciplinær
karakter. Og i anden omgang som bestanddel af en lang række studier der ikke
definerer sig som pædagogiske.
Historien om pædagogik, almendidaktik og fagdidaktik er historien om en
gradvis uddiﬀerentiering af fag, efterhånden som nye behov er opstået, med en
efterfølgende udvikling af hvert fag til en synsvinkel hvorfra man skal kunne
iagttage næsten alle humane fænomener. Indtil et vist tidspunkt var pædagogikken en generel opdragelseslære, knyttet til såvel skolen som familien. Men den
fik status som selvstændigt fag omkring 1800, samtidig med at skole og familie
selv blev uddiﬀerentieret fra hinanden.
Det forholder sig noget tilsvarende med didaktikken. Almen didaktik henslæbte tidligere en skyggetilværelse som et underområde under pædagogikken,
nemlig som betegnelse for ’valg af undervisningsstof’, som regel suppleret med et
andet underområde, metodik, som betød ’valg af metoder til at undervise i stoffet’. Didaktikken trådte ud af pædagogikkens skygge da den indoptog metodikken i sig. Dette bredere didaktikbegreb blev ofte sammenfattet i den didaktiske
trekant: didaktiks genstandsområde er forholdet mellem elev, lærer og stof. Og
også ofte struktureret vha. didaktikkens tre hovedspørgsmål: hvad skal der undervises i, hvordan og hvorfor.
Tilsvarende er fagdidaktikken blot blevet opfattet som en delmængde af
almendidaktikken. Men også den vurdering har på det seneste ændret sig. Bo
Steﬀensen (Steﬀensen 2003) har analyseret forholdet mellem almen didaktik
og fagdidaktik på den måde at didaktisk refleksion i grundskolen traditionelt
har taget udgangspunkt i eleven, mens man i gymnasiet lige så traditionelt har
interesseret sig for de enkelte fag og den undervisningsmetodik der gennem
nedsivning fra universitetet var knyttet til hvert fag, som regel suppleret med en
minimal didaktisk refleksion. Fx er et af den klassiske hermeneutiks dogmer at
i de humanistiske fag ligger metoden immanent i stoﬀet. Hver tekst indeholder
sin egen metode fordi teksten selv angiver en bestemt læsestrategi. Denne opfattelse har styret megen undervisning i de humanistiske fag. Lærerens didaktiske
refleksion bestod derfor hovedsageligt i at sammensætte et pensum, som i øvrigt
ofte var indskrevet i fagets lærebøger.
Almendidaktikken og fagdidaktikken har således forskellige udgangspunkter,
men grundskolen er i de senere år blevet mødt med politiske krav om større fokus
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på faglighed, og de gymnasiale uddannelser har omvendt oplevet de udfordringer et udvidet elevoptag og nye elevtyper giver. Elevernes forventninger om en
relevant og engagerende undervisning har vist sig ikke altid at kunne indfris ved
henvisning til pensumkrav og traditionelle undervisningsmetoder.
En mulig løsning på disse to problemer er netop udviklingen af en fagdidaktik som et fag for sig. Det kommer dels til syne som rent normative overvejelser
over hvordan den daglige, faglige undervisning skal klares, dels som en beskrivende disciplin der først i anden omgang kan kaste normative resultater af sig.
Litteraturdidaktik som Modus 2 fag
Hvad vil det sige at fagdidaktikken er et Modus 2 fag? Den tyske debat om hvordan man skal definere litteraturdidaktik, demonstrerer forskellen mellem en
mere klassisk Modus 1 og en typisk Modus 2-definition. Ulf Abraham og Matthis
Kepser skriver i deres lærebog Literaturdidaktik Deutsch:
”Literaturdidaktik beschäftigt sich mit der ”Theorie des Lehrens und Lernens von
Literatur in Lernkontexten” – so heisst es in einem viel gelesenen Einführungsband (Paefgen 1999: 7). Dabei erscheint Literatur als Gegenstand, den wir alle
gut zu kennen glauben: eine mehr oder minder grosse Anzahl bedruckter Blätter,
zusammengehalten von zwei Buchdeckeln.” (Abraham & Kepser 2006: 10)
Men et sådant forsøg på at komme op med en forholdsvis traditionel fagdefinition holder ifølge Abraham & Kepser ikke. Paefgens definition, som blot er syv
år ældre end deres egen, tager fx ikke højde for medieudviklingen, og genstandsperspektivet skjuler desuden at det vigtige ved litteratur er ”was Menschen damit
machen und warum”. I det perspektiv skal litteratur ikke ses som en genstand,
men som et handlingsfelt, som ganske vist indeholder genstande, men også en del
andre fænomener der kræver at blive begrebet vha. konstruktivistiske teorier som
diskursanalyse og systemteori. Også mediepsykologiske overvejelser må der til,
og Abraham & Kepser konkluderer derfor at den fagdidaktiske beskrivelse ikke
kan gennemføres på ét velafgrænset niveau, men må gennemføres på flere: et
mikroniveau (individet), et mesoniveau (gruppen) og et makroniveau (samfund,
nation, kultur). Som det fremgår, er litteraturdidaktik, langt fra at være et lille
veldefineret underområde af noget andet, snarere et fag der er defineret af en
måde at se og handle med næsten alt menneskeligt på. Abraham & Kepsers egen
definition på litteraturdidaktik lyder således:
”Literaturdidaktik beschäftigt sich folglich mit der wissenschaftlichen Erschliessung des kulturellen Handlungsfeldes ”Literatur” in Bezug auf vergangene, gegenwärtige und zukünftige Lehr-/Lernkontexte.” (Abraham & Kepser 2006: 8)
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Definitionen svarer til en Modus 2 fagopfattelse i den forstand at den tager udgangspunkt i et problem: det traditionelle syn på litteratur er kommet ud af takt
med udviklingen i litteraturens omverden, og litteraturforskningens opgave er
derfor at undersøge konsekvensen af denne usamtidighed. Den må beskæftige
sig med handlinger der hele tiden forandrer den genstand der skal undersøges –
hvorved den mister sin genstandskarakter. På grund af handlingernes heterogene
karakter tenderer den derfor også mod interdisciplinaritet på indtil flere planer.
Et traditionelt fag som litteraturvidenskaben må således bekvemme sig til at
løfte blikket fra de beskrevne og indbundne bogsider og se sig om i verden. Tilsvarende forholder det sig med litteraturdidaktikken. Den undersøger ganske vist
kun litteratur i én bestemt kontekst: læring og undervisning, men denne kontekst
er yderst heterogen. Ligesom litteraturvidenskaben må den også finde sig i at
den ikke kan koncentrere sig om blot at skabe viden om hvordan man analyserer
enkeltstående tekster i skolen. Men dertil kommer at den også må inddrage viden
om specifikke lærings- og skolekontekster, fx om læseprocessen i hjemmet og
skolen. Viden som befinder sig i andre fag, pædagogikken, den almene didaktik,
læringsteori, litteratursociologi o.l. Litteraturdidaktik kan derfor karakteriseres
som et interdisciplinært fag.
Men det afgørende spørgsmål vedrører fagdidaktikkens anvendelighed. Et
Modus 2 fags berettigelse står og falder med om det kan bidrage til løsningen af
et samfundsproblem på et fagligt, videnskabeligt grundlag. Og dermed kan vi
vende tilbage til diskussionen om gymnasiet.
Et af de væsentligste problemer som fagdidaktikken har til opgave at løse, er
den ovenfor beskrevne situation som er opstået både i grundskolen og gymnasiet.
Kombinationen af elevernes behov, kollektivt og individuelt, samfundets ændrede
behov for uddannelse af kompetent arbejdskraft, og behovet for at kunne kontrollere faglige standarder har to konsekvenser.
For det første er det vanskeligt at bruge traditionelle undervisningsformer og
læremidler på en ureflekteret måde. Det betyder ikke at gamle, veltjente løsninger
ikke længere dur. Det er fuldt ud muligt at gamle læsebøger stadig er de mest
eﬀektive, og en god lærer er stadig en god lærer: vidende, engageret, kommunikerende osv. Men det betyder at uddannelsessystemet er nødt til at blive bevidst
om hvad der gør læremidler og lærere gode. Og denne viden må formuleres,
reflekteres og distribueres.
For det andet kan det konstateres at den almene didaktik ikke slår til. Det er
ikke tilstrækkeligt blot at indrette undervisningen efter eleverne. Det betyder selvfølgelig ikke at man ikke skal tage hensyn til eleverne, deres erfaringer og behov,
men man må se i øjnene at eleverne ikke er faglige eksperter der kan afstikke en
vej frem for skolen og sig selv, og at det ikke er dem der ejer skolen. Det er her
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fagdidaktikken står med sit stærkeste kort. Den giver didaktiske løsninger med
hensyntagen til fagets krav som kan være genereret helt andre steder end i skolen.
Fagdidaktik er et Modus 2 fag der opererer med en fordobling af synsvinkler. Det
ser læringen ud fra en faglig synsvinkel, og faget ud fra en læringssynsvinkel.
Sammenlignende fagdidaktik som et Modus 2 fag af 2. orden
Er almendidaktikken og fagdidaktikken tilstrækkelige til også at bidrage til en
løsning af de problemer som er opstået ved indførelsen af de faglige samspil i
gymnasiet?
Hvert enkelt fags læreplan indeholder et afsnit om fagets didaktik. Dette er
i sig selv bemærkelsesværdigt. Svenske gymnasiale læreplaner, som sidst blev
revideret i 2000, er fx helt konsekvent bygget op med brug af en mål-, lærings- og
kompetencediskurs. Den fagdidaktiske udfyldning er helt op til den enkelte skole
og lærer. Sammenlignende undersøgelser af modersmålsfaget i de nordiske lande
foretaget i netværket Nordfag.net (www.nordfag.net) tyder på at denne negligering af en fagdidaktisk diskurs giver svenske lærere nogle muligheder, men
også nogle problemer som danske lærere ikke har. Nye styredokumenter ventes
indført i Sverige i 2011, og det er af stor interesse for den didaktiske forskning
hvilken retning de tager.
I de styredokumenter der angår de faglige samspil i de danske gymnasiale
uddannelser, optræder der også didaktiske overvejelser. Som eksempel kan man
tage Almen studieforberedelse (AT), en timeramme på 200 timer som optræder i
stx. I læreplanen står der følgende:
”Arbejdet med stoﬀet tilrettelægges i emneforløb, således at fagene arbejder sammen i skiftende konstellationer. Skolens leder sikrer, at der samlet set over hele
gymnasieperioden er en bred dækning af emner på tværs af fag og de faglige hovedområder, og at der er planlagt variation og progression i arbejdsformer, elev- og
lærerroller og læringsrum. Ud over det fagligt metodiske i almen studieforberedelse
skal der således arbejdes med at udvikle elevernes studiekompetence gennem bevidst
og systematisk beskæftigelse med studiemetoder og arbejdsformer… ”
I vejledningen er der bemærkelsesværdigt nok ikke et særligt afsnit om didaktik,
men der står bl.a.:
”Fagene kommer med al deres viden, deres faglige terminologi og med et beredskab
af teorier og metoder til at belyse sagen og opnå indsigt. […] Arbejdet i almen studieforberedelse belyser omvendt fagene selv: Hvad er karakteristisk for det enkelte
fags videnskabelige tilgang? Hvad er sand indsigt – i hvilken udstrækning kan vi
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tro på resultaterne af vores undersøgelse? Hvad mener de enkelte fag, når de taler
om udredning, om analyse, om fortolkning, og hvad er acceptable argumentationskæder for fagene?”
Citaterne viser at de didaktiske overvejelser i læreplanen er rent almendidaktiske,
mens vejledningen i første omgang henviser til de enkelte fag og deres didaktik,
og i anden omgang til videnskabsteoretiske problemstillinger. Dette er i overensstemmelse med intentionerne som har været at udvikle elevernes almene studiekompetence ved at kombinere input fra fagene, organiseret omkring sager der
ikke egner sig til behandling i de enkelte fag, samt udvikle en metabevidsthed om
fagenes og hovedområdernes videnskabelige status. At udvikle en videnskabelig
dannelse, kunne man sige.
Men konstruktionen har givet skolerne og lærerne store problemer. Danmarks
Evalueringsinstitut (EVA) fremlagde i 2009 resultaterne af en eksplorativ undersøgelse, en genre som er mindre forpligtende end en egentlig evaluering, af AT og
dens pendant på hhx og htx: Studieområdet (EVA 2009). Her lægges der generelt
vægt på at mange, både elever og lærere, har øje for det potentiale der ligger i de
faglige samspil, men at rammer og krav har været præget af uklarhed.
Indholdsstyringen er en målstyring. Selve timerammerne har nogle mål som
det kræver en almendidaktisk indsats for at opfylde. Men derudover har der
været problemer med at gøre det klart for eleverne hvordan disse almene kompetencemål forholder sig til de indgående fags faglige kompetencemål som også
skal opfyldes.
EVA’s undersøgere har desværre næsten udelukkende arbejdet med interview – det er formentlig derfor man har givet afkald på at kalde undersøgelsen
en egentlig evaluering. Der er ikke foretaget undervisningsobservationer, og de
didaktiske refleksioner i rapporten berører derfor mest lærernes og elevernes
holdning til undervisningens organisatoriske forudsætninger. Et enkelt afsnit
indeholder dog disse oplysninger:
”Nogle skoler har udformet håndbøger som revideres løbende – og flere planlægger
at gøre det. Håndbøgerne samler op på best practice, og de indeholder desuden bud
på materialer, begrebsdefinitioner og ideer til hvordan lærerne kan undervise i AT
og studieområdet. […] Det er EVAs vurdering at udarbejdelsen af styredokumenter
og håndbøger er et afgørende led i det fortsatte arbejde med at udvikle undervisningen i AT og studieområdet” (EVA 2009: 27)
Man kan med en vis forsigtighed drage den konklusion at EVA peger på fraværet af en sammenlignende fagdidaktik som både har blik for den dobbelthed der
består mellem almendidaktiske og fagdidaktiske mål, og for forholdet mellem
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forskellige fags didaktiske mål. Skolerne er ved at udbedre denne mangel gennem
erfaringsopsamling og opstilling af best practice eksempler. Men sådan nogle bestræbelser har kun lidt faglig tyngde, og spørgsmålet er om ikke der er behov for
netop tyngde, m.a.o. for et fag der kunne kaldes sammenlignede fagdidaktik. Det
kan aldrig blive et klassisk Modus 1 fag. Tværtimod vil det være endnu mere opsuget i sin interdisciplinære kontekst end fagdidaktikken. Og kravet om praktisk
anvendelighed vil være endnu større. Ellers ender man blot i videnskabsteorien
som en disciplin der ligger ved siden af arbejdet med fag og sag. Man kunne kalde
det et Modus 2 fag af 2. orden.

Empiri og metoder
Hvordan konstrueres der empiri i sammenlignende fagdidaktik?
Der kan være grund til på dette sted at diskutere forholdet mellem den begrebsafklaring der er gennemført ovenfor, og den model over sammenlignende fagdidaktik som Frede V. Nielsen har opstillet (se artikel i denne publikation), fordi
den sidstnævnte er den grundigste og mest systematiske model på området.
Nielsen skelner mellem et analytisk og et empirisk objektfelt i den sammenlignende fagdidaktik. Det analytiske felt udgør en analysemodel hvor der regnes
med syv analysemuligheder der ordnes i et hierarki. Analysemulighederne
kaldes for dimensioner, men de befinder sig dog ikke alle på samme niveau. Fx
må dimension 1: sammenligning over fag: didaktiske perspektiver, siges at være
overgribende i forhold til flere af de følgende dimensioner der derfor også kaldes
for mulighedsbetingelser.
Det empiriske objektfelt bestemmes som tekster, adfærd, genstande og – den
mest interessante kategori – forskerens egen refleksion over det der undersøges.
Denne sidste kategori er i realiteten en videnskabsteoretisk refleksion som relativerer hele det empiriske objektfelt.
I den model som er skitseret ovenfor, gribes sagen an på en anden måde.
Indledningsvis opstilles et noget asymmetrisk faghierarki, bestående af pædagogik, almendidaktik, fagdidaktik og sammenlignede fagdidaktik som forskellige
handlingsfelter. Mulighedsbetingelserne kommer i denne model til at optræde
som mere underordnede sammenligningspunkter, men det er selvfølgelig stadig
relevant sammenlignende at undersøge aktør-, virkeligheds, institutions-, curriculum-, historie- og kulturgeografidimensionerne.
Man kunne føle sig fristet til at opstille de fire fag i en model bestående af koncentriske cirkler, men det ville formentlig ikke være retvisende. Det ser snarere
ud til at de fire fag kunne tegnes som cirkler der delvis dækker hinanden, men
har deres centre forskellige steder, hvilket skal illustrere det forhold at der er tale
om delvist heterogene størrelser.
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Dog kan man om forholdet mellem fagdidaktik og sammenlignende fagdidaktik sige at de har et fælles centrum, men er fag af forskellig orden, idet den
sammenlignende fagdidaktik forudsætter et antal fagdidaktikker. Den sammenlignende fagdidaktiks empiriske objektfelt må derfor først og fremmest være fagdidaktikkerne. Dertil kommer det objektfelt der består af det temmelig uafklarede
forhold mellem almendidaktiske og fagdidaktiske elementer i de faglige samspil.
Den mest nærliggende måde at etablere faget sammenlignende fagdidaktik på
må derfor være en induktiv indsamling af analyser af eksisterende fagdidaktikker og en efterfølgende sammenligning ud fra bl.a. de kriterier som er opstillet af
Frede V. Nielsen. Samt undersøgelser af fagsamspil fordi disse nu også eksisterer
som en slags fag. Det følgende afsnit vil indeholde et forsøg på at belyse et fagsamspil som var specielt derved at der var tilknyttet forskning, ved hjælp af kriterier hentet i den sammenlignende fagdidaktik. Det sker ud fra den formodning at
dette samspilseksempel vil kaste et facetteret lys ind over den sammenlignende
fagdidaktik. Ved siden af forholdet mellem fag belyser projektet således også
forholdet mellem forskning og undervisning.
Uendelighedsprojektet
Dette samspilsprojekt blev gennemført i foråret 2010 i et samarbejde mellem tre
lærere, Brian Olesen, Mona Heide Petersen og Anne Mette Petersen på Midtsjællands Gymnasieskoler, og med matematikeren Bjørn Felsager og litteraturdidaktikeren Peter Kaspersen, begge tidligere lærere på det pågældende gymnasium,
som tilknyttede konsulenter. Det var et såkaldt studieretningsforløb i en 1.g, og
emnet var fænomenet og begrebet ’Uendelighed’. De deltagende fag var dansk og
matematik og i et mindre omfang religion. Forløbet varede to uger.
Set fra skolens side var det et udviklingsprojekt med støtte fra Danske Science
Gymnasier (DASG), og projektet er afrapporteret i Kognition og uendelighed (Felsager et al. 2010). Set fra forskerside var det et forskningsprojekt af en type som
kaldes ’pedagogical design-based research’. En definition lyder således:
”A systematic but flexible methodology aimed to improve educational practices
through iterative analysis, design, development, and implementation, based on
collaboration among researchers and practitioners in real-world settings, and leading to contextually-sensitive design principles and theories” (Wang & Hannafin
2005: 6)
Rationalet i denne type forskning er en udbredt, global fornemmelse af at pædagogisk forskning sjældent fører til påviselige forbedringer af undervisningen
fordi der er for langt mellem forskning og undervisning. I systemteoretisk termi-
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nologi ville man påpege at dette ikke er en anomali, men en uundgåelig følge af
at de to aktiviteter tilhører hver sit system, som kommunikerer ud fra indbyrdes
uafhængige kriterier. Men man kender dog forsøg på at overvinde forskellene,
fx i aktionsforskningen. Design-based research er et oprindeligt amerikansk
forsøg på at modernisere aktionsforskningen. Ideen er at forskeren skal deltage
mere aktivt i undervisningen sådan at den kan ændres undervejs, mens lærerne
omvendt skal have indsigt i de teorier der ligger bag. Målet er fleksibelt at ændre
både praksis og teorier sådan at gabet mellem undervisning og forskning minimeres. Metoden indeholder en del faldgruber og bliver løbende kritisk vurderet i
den videnskabelige litteratur, fx af en hollandsk forskergruppe omkring Jan van
den Akker (van den Akker et al. 2006). Denne gruppe interesserer sig særligt for
datalogiundervisning og it-implementering på tværs af fag.
En anden inspirationskilde til projektet var new-zealænderen Terry Locke
som har ledet et program der havde til formål at gøre lærere til forskere i deres
egen undervisning (Locke 2010). En tredje var filosoﬀen Søren Harnow Klausen
der til brug for undervisningen i fagligt samspil på teoretisk pædagogikum har
skrevet artiklen Hvorfor fagligt samspil (Klausen 2009). Her opstiller han følgende
typologi over samspil:
•

Brug af hjælpediscipliner. Flere fag belyser en enkeltfaglig problemstilling: matematik i fysik, statistik i samfundsfag, engelsk i biologi, dansk
i alle skrivefag o.l.

•
•
•

Flerfaglighed. Emnestyret
Fællesfaglighed (interdisciplinaritet). Problemstyret
Fagoverskridende samarbejde (transdisciplinaritet). Problem-, teori- og
metodestyret.

Man har før set lignende typologier, men Klausens artikel er interessant derved at
den er direkte henvendt til fremtidige lærere og direkte diskuterer disse formers
relevans for undervisningen i gymnasiet efter 2005-reformen. Logikken i typologien er at jo mere integreret et fagsamspil er, jo vanskeligere er det at gennemføre.
Til gengæld vil udbyttet også være større. Relevansen for reformgymnasiet ligger
i at ambitionsniveauet i styredokumenterne peger på at der skal gennemføres et
vist antal af de svære samspil, ellers havde det formentlig slet ikke været nødvendigt at gennemføre en så radikal reform.
Typer af overordnet fokus i fagoverskridelser
Hver gang man går i gang med et projekt, må man derfor foretage en afvejning af
forholdet mellem risikovillighed og forventet udbytte. Det kræver en helt anden
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grad af refleksion end man kendte i gymnasiet før reformen. Uendelighedsprojektet var af den sidste, mest udfordrende, slags. En fagoverskridelse der omfatter
såvel emne og problemformulering som teorier og metoder, kan foretages på i
hvert fald tre måder. Det overordnede fokus kan være rettet mod:
•
•
•

Sociokulturel interaktion
Kognitiv aktivitet
Semiotisk aktivitet

De tre principper er ikke indbyrdes eksklusive, men betegner snarere forskellige
vægtfordelinger. I det første tilfælde indgår fagene i en fælles belysning af social
aktivitet med støtte fra sociokulturelle teorier. Den type overskridelse er ikke
helt ualmindelig. Det skyldes at undervisningen kan støtte sig på et veletableret
teorikompleks. Det findes i forskellige varianter og under forskellige navne,
men det karakteristiske er at teorier og analysemetoder fra humaniora er blevet
overtaget af samfundsvidenskaberne, bearbejdet her og derefter igen overtaget
af humaniora. Komplekset er en del af den sproglige vending og har gået under
betegnelser som ideologikritik, mentalitetshistorie, bevidsthedshistorie, socialhistorie, socialpsykologi o.l. De teoretiske indslag har fx bestået i pragmatik,
sproghandlingsteori, diskursanalyse o.l.
Den overgribende videnskabsteoretiske position i denne type overskridelse
må siges at være socialkonstruktivismen, og hele teorikomplekset egner sig til
at underbygge samspil mellem samfundsfag, historie og dele af religion, dansk
og fremmedsprog. Der er gjort forsøg på også at integrere de naturvidenskabelige og æstetiske fag men forsøgene løber ind i to uafklarede spørgsmål: spiller
universalier en rolle i disse fag, som gør at en socialkonstruktivistisk position er
utilstrækkelig? Og tilsvarende mht. individuelle aktiviteter. Det er spørgsmål
som forskerne giver helt forskellige svar på, og som gymnasielærerne ikke har
tid til selv at tage kvalificeret stilling til, og derfor er den slags samspil svære at
gennemføre tilfredsstillende. Resultatet er fx de tilbagevendende klager over at en
sådan undervisning i realiteten bliver til samfundsfagsundervisning med indslag
af videnskabs- og kunstsociologi.
Uendelighedsprojektet byggede derimod på de to sidste former for overskridelse. Det var fra starten intentionen at afprøve om begreber fra den kognitive
semantik kunne bruges i fagligt samspil. Argumentet er at kognitiv aktivitet og
meningsdannelse finder sted i alle fag uanset fakultær tilknytning. Men det viste
sig efterhånden at den sidste form for overskridelse kom til at spille en lige så
stor rolle.
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Fokus på semiotik
I ren form ytrer en semiotisk fagoverskridelse sig i et fokus på formidlingssiden
af det faglige samspil. Det vil i realiteten oftest sige i form af et samarbejde om
skriftlig fremstilling, i øjeblikket under betegnelsen ’ny skriftlighed’ (Krogh,
Christensen & Hjemsted 2009: 9). Samarbejdet har efter reformen et dobbelt fokus,
dels hensynet til elevernes almene kompetenceudvikling, dels til deres udvikling
af faglige kompetencer, og det er dermed et af de vigtigste fagdidaktiske og
fagoverskridende indsatsområder. Når man i et større perspektiv kan kalde det
en overskridelse i forhold til tidligere tiders skriftlige arbejde, skyldes det den
allerede omtalte sproglige vending som var en af hovedtendenserne i 1900-tallets
filosofi og videnskab, hvis vigtigste opdagelse er at sproget ikke er gennemsigtigt,
men selv former det indhold der formidles i det.
Denne form for overskridelse kan kombineres med de to foregående på forskellige måder. Eftersom den sociokulturelle og den semiotiske overskridelse
har et fælles udgangspunkt i den sproglige vending, er de ikke vanskelige at
kombinere. Det kan man fx se i betegnelsen på en teori som i øjeblikket er i vækst:
socialsemiotikken. Denne teori bygger på en generalisering af sprogbegrebet til
et modalitets- og et mediebegreb. Den beskæftiger sig derfor med alle semiotiske
modaliteter, ikke kun verbalsproget, herunder bl.a. med den indflydelse mediet
har på meningsdannelsen. Den spiller derfor en stor rolle i it-didaktikken.
Den semiotiske overskridelse lader sig også kombinere med en kognitiv overskridelse, hvilket kommer til udtryk i betegnelsen kognitiv semiotik, der fx har
fokus på narrativitetens rolle i meningsdannelsen. Når en semiotisk overskridelse
kom til at spille en overraskende stor rolle i Uendelighedsprojektet, skyldes det
at det som matematikerne fokuserede på, var, i en kognitiv ramme, at udvikle
elevernes repræsentationskompetence. Altså manifestationen af kognitive operationer i forskellige semiotiske modaliteter: ligninger, grafer, animationer o.l.
I arbejdet blev der brugt et artefakt af meget stor betydning, programmet
TInspire, som kan afvikles på en lommeregner eller en computer, og som netop
kan oversætte fra den ene semiotiske modalitet til den anden. Fx kan det bruges
til at lave animationer af ligninger, diagrammer o.l.
I det øjeblik der kommer animationer ind i billedet, befinder vi os på et område som stadig er matematik, men som også er humaniora. Og som også kunne
være samfundsfag, men denne mulighed blev ikke udnyttet i projektet. Man kommer ind på fænomener som også har kognitionsforskernes store interesse, såsom
narrativitet og simulationer. Herfra er der en lige linje til flere af den kognitive
semantiks vigtigste begreber, først og fremmest billedskemaer, metaforisk projicering og blending. I følge den kognitive semantik er der meget ofte en minimal
narrativ inde i selv et helt elementært billedskema. Og videre til fx danskfaget
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hvis litteraturdel netop hovedsagelig beskæftiger sig med simulationer i narrative
og metaforiske former.
Fokus på kognition
Teorien om kognitive begrebers betydning i hverdagstænkning, litteratur og
filosofi findes henholdsvis i Lakoﬀ & Johnsons The metaphors we live by (Lakoﬀ
& Johnson 1980), Lakoﬀ & Turners More than cool reason (Lakoﬀ & Turner (1989)
og Lakoﬀ & Johnsons Philosophy in the flesh (Lakoﬀ & Johnson 1999). Teorien om
deres betydning i matematik findes i Lakoﬀ & Núñez Where mathematics comes
from (Lakoﬀ & Núñez 2000), og blendingbegrebet er særligt beskrevet i Gilles
Fauconnier & Mark Turners The way we think (Fauconnier & Turner 2003). George
Lakoﬀ er den gennemgående skikkelse, og han har derudover også skrevet bøger
og artikler om begrebernes anvendelighed i retoriske analyser af politisk sprog og
om forholdet mellem kognitive skemaer og hjerneforskning. Som det fremgår, er
teorien stort set 100% interdisciplinær.
Anvendelsen af denne tværfaglige teori var også bestemmende for de metoder
eleverne skulle bruge når de arbejdede med litterære tekster, matematiske tekster,
danske stile og matematikopgaver. Desuden skulle de præstere en projektfremlæggelse som lagde lige vægt på det faglige og det formidlingsmæssige fordi
teoriens begreber transcenderer denne forskel.
Teorien havde desuden indflydelse på didaktikken. Stoﬀet blev udvalgt med
henblik på at kunne bruges til fx billedskematiske analyser og analyser af blendingprocesser i begge fag og af en passende sværhedsgrad. Begrundelsen for undervisningen var også identisk i de to fag. Eleverne skulle præstere en dobbeltfokusering på emnet og på analyseprocessen og dens teoretiske grundlag. Formålet
var styret af ønsket om at udforske samspillets muligheder og erhvervelse af både
faglige og almene kompetencer.
Når det gjaldt gennemførelsen af undervisningen, var der derimod forskel
på de to fag. I matematik blev der fokuseret meget på anvendelsen af TInspire
og løsningen af gåder og opgaver der skulle styrke elevernes repræsentationskompetence. I dansk skulle den kognitive semantiks begreber bruges som et
supplement til de sædvanlige analyse- og fortolkningsbegreber, men sat ind i en
fænomenologisk-kognitiv ramme, der særligt angik rækkefølgen af analysegange
eller faser i den enkelte time. Ideen til denne didaktiske model stammer fra Thomas Illum Hansens Procesorienteret litteraturpædagogik og er også beskrevet i Peter
Kaspersen Litteraturdidaktik på kognitivt grundlag (Hansen 2004; Kaspersen 2009).
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Evalueringen af projektet
Evalueringen blev foretaget dels som en spørgeskemaundersøgelse, dels som
interview. Den viste at de fleste elever i starten var skeptiske. Det skyldtes dels
at emnet ikke er et kerneemne i noget af de to fag, og at terminologien var uvant.
Desuden var nogle af teksterne svære. I elevinterviewene viste det sig da også at
stort set ingen kunne huske hvad kognitiv semantik er, men at eleverne derimod
nok kunne redegøre for hvilket udbytte de havde haft af at foretage konkrete
metafor- og blendinganalyser. Metoden var absorberet i emnet og det konkrete
arbejde. Undervisningens dobbeltfokusering på et specifikt emne og en almen
metode var dermed stort set gået hen over hovedet på dem. Man kan uden videre
fastslå at et forløb af denne art stiller nogle krav om et omhyggeligere tekstvalg
og om en mere gennemtænkt operationalisering af begrebsbrugen end lærerforskergruppen honorerede. Dermed blev ideen i design-based research kun
delvis realiseret.
Når emnet efterhånden alligevel greb alle, skyldtes det bl.a. at det demonstrerede at matematik ikke er et regnefag, men har meget videre konsekvenser
for tænkningen og for elevernes mulighed for at bruge deres egne erfaringer i
undervisningen, hvilket bragte matematik på linje med fx et fag som dansk. Dette
punkt har bl.a. interesse fordi elevernes svar viste noget om det faglige samspils
dannelsespotentiale. En undervisning der tillader eleverne at åbne for at bruge
deres egne erfaringer, samtidig med at den åbner for et dybere indblik i matematikken, må siges at leve op til den tyske didaktiker og dannelsesteoretiker Wolfgang Klafkis ideal om ’den dobbelte åbning’ og en ’kategorial dannelse’ (Klafki
1983). Det er ikke uden betydning i den konkrete sammenhæng eftersom Klafki i
starten af reformprocessen blev lanceret som den vigtigste teoretiker bag reformen
(Uddannelsesredegørelse 2000), en position han dog mistede i debattens videre
forløb som følge af den tidligere omtalte tiltagende anglo-amerikanske indflydelse
på det diskursive niveau.
De mest utvetydige resultater af evalueringen var dog en udtalt begejstring
for de muligheder der ligger i TInspire, og for at lærerne havde arbejdet som et
team sammen med eleverne. Det præg af mesterlære og den værkstedsstemning
som forløbet havde, føltes af eleverne som en meget engagerende og eﬀektiv
arbejdsform. Interviewene med lærerne viste at forudsætningen var at lærerne
havde foretaget planlægningen sammen, og at alle havde sat sig ind i de fælles
begreber. Alle kendte også på forhånd både de danske tekster og de matematiske gåder der blev anvendt. Forløbet har m.a.o. haft en vis eﬀekt i retning af at
lærerne har bedrevet en form for efteruddannelse og forskningsindsats over for
sig selv og hinanden.
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Elevernes reaktion på denne indsats er ikke overraskende, men den kan godt
kaste et meget bogstaveligt lys over det jævnligt opdukkende politiske tema om
hvordan man skaber undervisning i verdensklasse. Elevernes engagement var
en af anledningerne til at Bjørn Felsager via DASG i foråret 2010 præsenterede
projektet på en konference i Atlanta i regi af Texas Instruments. Dermed blev
kendskabet til det cirkuleret ind i et globalt netværk hvorfra han og lærerne på
den anden side kunne trække reaktioner på projektet, ideer til beslægtede projekter osv. Dvs. at projektgruppen blev involveret i en arbejdsform som det ellers
kun er forskere beskåret at anvende.
Projektets metoder
De forskningsmetoder der blev anvendt, var løbende fælles planlægning, begrebsudvikling og –præsentation, klasserumsobservationer, interview med samtlige
deltagere og analyse af forskellige produkter, særligt stile. De sluttelige elevfremlæggelser eksisterer som videobånd og transskriptioner af samme, og interviewene er transskriberede. Men projektet opnåede ikke nogen forskningsbevilling,
og bearbejdelsen er derfor aldrig blevet tilfredsstillende gennemført. Resultaterne
kan derfor kun bygge på de indtryk der har aflejret sig undervejs.
Det fremgår at forskningsmetoderne går på tværs af skellet mellem forskning
og udvikling (FoU). Et velkendt problem fra aktionsforskningen med særlig
interesse for SFD består i hvordan man administrerer en tredobbelt supervisor-,
forsker- og lærerrolle. Løsningen i dette projekt bestod i at lærerne fungerede helt
som lærere, som hinandens supervisorer og en smule som forskere, Bjørn Felsager
fungerede noget som lærer, meget som supervisor og noget som forsker, mens
Kaspersen fungerede lidt som lærer, noget som supervisor og helt som forsker.
Resultatet var en asymmetrisk men alligevel solidarisk rollefordeling der viste sig meget frugtbar. Spørgsmålet er om den kræver for mange ressourcer til at
kunne gentages i almindelige forløb. Lærerne og Bjørn Felsager blev økonomisk
delvis kompenseret gennem midler fra DASG, mens Kaspersen pga. den manglende projektbevilling delvis blev kompenseret ved at bruge sine forskningstimer
på Syddansk Universitet. En stor del af arbejdet blev gennemført uden kompensation. Lærerne skulle fx sætte sig ind i materiale som ikke bare var ukendt – det er
det normale vilkår i projektarbejde – men også af en anden karakter end normalt.
Hvis sådan en struktur skal fungere i normal undervisningssammenhæng, kræves
der en meget eﬀektiv brug af teamordninger samt mulighed for intern efteruddannelse, evt. med forskerstøtte.
Målingen af læringseﬀekten har været for løs. Det der har kunnet bedømmes,
er for det første elevernes fremlæggelser. De var i nogle tilfælde imponerende
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og demonstrerede særligt at brugen af TInspire havde givet dem nogle helt nye
læringsmuligheder som særligt er forbundet med et velkendt kognitivt fænomen
som visualisering. For det andet deres stile og matematikopgaver, henholdsvis
fra før og efter forløbets gennemførelse. En indsamling af stile er da også gennemført, men sammenligningskriterierne har ikke givet valide resultater. Man kan
konstatere at eleverne har lært at bruge nogle andre begreber end normalt, men
ikke om kvalitetsløftet er større end det som almindelig undervisning ville give.
Der har manglet en bredere materialeindsamling og et taksonomisk organiseret
måleværktøj.
Uendelighedsprojektet og den sammenlignende fagdidaktik
Hvilket lys kaster dette empiriske materiale over muligheden for at etablere en
sammenlignende fagdidaktik? Giver undersøgelsen af fagligt samspil en anden
viden end den man kan opnå ved at sammenligne enkelte fagdidaktikker med
hinanden? Man kan vende tilbage til Frede V. Nielsens dimensioner og se på
hvilke sammenligningspunkter analysen af dette projekt kan give viden om.
Generelt gælder det at en sådan undersøgelse retter sig mod et mere dynamisk objekt end hvis man undersøger hver fagdidaktik for sig og derefter foretager en sammenligning. Det gælder i meget høj grad aktørdimensionen pga. de omtalte skiftende roller. I lærerinterviewene får man fx en trianguleringseﬀekt ved
både at høre hver lærers opfattelse af sin rolle i eget fag og opfattelse af de andre
læreres roller i deres fag. Det beskrevne projekt er desuden karakteriseret ved at
aktører der under andre omstændigheder er eksterne, nu også er interne som supervisorer. Og som nævnt er lærer-elev-forholdet blevet væsentligt dynamiseret.
Et særligt fokuspunkt i interviewene gjaldt således elevernes vurdering af om de
selv eller andre havde udfoldet sig anderledes under dette projekt end normalt.
Det mest interessante ved virkelighedsdimensionen er måske at en potentiel virkelighed gennem forskerens deltagelse bliver direkte synlig. Men i øvrigt kan man
følge forløbet fra plan til virkeliggørelse og deltagernes efterfølgende fortællinger
om deres forskellige oplevelser af virkeligheden. Både for lærernes og elevernes
vedkommende er der et tydeligt element af metakognition.
Den institutionsvinkel der kommer til syne, er særligt konfrontationen mellem
gymnasium og universitet. Lærere og forskere kan arbejde sammen, men er alligevel i gang med temmelig forskellige projekter. Curriculumdimensionen er relevant
fordi forløbet synliggør forskellige problemer i gymnasiets curriculum. Hvordan
er forholdet mellem de indgående fag når de tvinges ind i et integreret samspil?
Et spørgsmål der har plaget mange gymnasielærere siden reformen, er fx hvordan
man skal forstå forholdet mellem kernestof der skal indgå i de fag-faglige forløb,
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og supplerende stof der kan indgå i samspilsforløbene. Også teorianvendelse og
forholdet mellem sag og fag spiller en rolle i denne dimension.
Den historiske dimension har bl.a. noget at gøre med den historiske udvikling
i balancen mellem kompetencer og dannelse. Den geografisk-kulturelle dimension
kunne danne ramme om en karakteristik af den gymnasiekultur der er ved udvikle sig pga. kravet om fagligt samspil, har den fx ændret de enkelte fags kultur?
Men ellers er denne dimension den der dårligst kan belyses af dette projekt.

Hvilke teorier kan en sammenlignende fagdidaktik
støtte sig på?
I denne artikel er systemteori brugt som overgribende teori. Det gælder både
Niklas Luhmanns og Gregory Batesons udgave (Luhmann 2000, Bateson 1998).
I en luhmannsk optik optræder fag som subsystemer i henholdsvis videnskabssystemet og uddannelsessystemet, og i en batesonsk optik optræder der fag af
forskellig orden.
Det betyder ikke at man ikke kan anvende andre overgribende teorier, men
brugen af systemteorien tilbyder at få sat begreb på mange af de spørgsmål der
stilles i en sammenlignende fagdidaktik pga. sammenligningernes grænseoverskridende karakter. De gør det vigtigt at kunne orientere sig i hvad der sker på
både den ene og den anden side af grænsen, fx i forskellige fag, og hvilken rolle
grænsen spiller i en udviklingsproces. Et af systemteoriens hovedanliggender er
netop grænsedragning i dynamisk meningsdannelse.
Teorien er god til at identificere hvad der sker når et system, fx uddannelsessystemet, bliver forstyrret af andre systemer, i dette tilfælde særligt det politiske,
det økonomiske og videnskabssystemet. Eller når fag forstyrrer hinanden. Forstyrrelserne fremtvinger iagttagelser i systemet både af forstyrreren og af systemet
selv, hvorved der ofte sker ændringer i systemets selvforståelse. Sådanne ændringer kan være produktive, men de kan også være destruktive, og det forklarer
hvorfor politikerne ikke bare kan diktere fagligt samspil og regne med at få det
gennemført smertefrit. Og hvorfor lærere fra forskellige fag ikke gnidningsfrit
kan arbejde sammen.
Den anden teori som har spillet en rolle i denne artikel, er den kognitive
semantik. Den har ikke været brugt overgribende, men har udgjort en del af det
empiriske materiale. Det er et interessant spørgsmål om den også ville kunne
bruges overgribende.
Per Aage Brandt har brugt blendingteorien til at analysere meningsdannende
processer i litteraturundervisningen. Den model han har opstillet, er således et
fagdidaktisk redskab. Hvis modellen kunne bruges til at undersøge om forskel-
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lige fag anvender forskellige meningsdannende processer, ville den også være
relevant for den sammenlignende fagdidaktik. Brandts model over fortolkningsprocessen fremgår af figur 1.
Modellen viser at fortolkningsprocessen sker gennem kontinuerte projiceringer af elementer fra et inputrum til et andet og efterfølgende dannelse af blandingsrum. R står for repræsentation, P for præsentation, S for subjektiv, og O for
objektiv. Et værk opfattes m.a.o. som resultatet af en projicering af indhold over
på form. Tilsvarende opfattes læsningen i dette tilfælde som to projiceringer. En
hvor læseren projicerer sine egne erfaringer over på værkets indhold, og en hvor
blandingsresultatet af denne projicering igen projiceres over på værkets enhed af
form og indhold. Det resulterer i den sidste blanding: final S-O interpretation som
der arbejdes hen imod i skolens danskundervisning.
Den evt. brug af kognitiv semantik eksemplificerer et dilemma der generelt
knytter sig til den sammenlignende didaktiks teorianvendelse. De teorier som er
en del af et fag og et fags didaktik, er i første omgang en del af den sammenlignende fagdidaktiks empiri. Men i nogle tilfælde vil disse teorier muligvis også
kunne eller skulle bruges i de sammenlignende analyser. Derved optræder de i
en dobbeltrolle som empiri og overgribende teorier. Det er et videnskabsteoretisk
problem som den sammenlignende fagdidaktik må forholde sig til.

Input 1: R
Værkindhold

Basisrum
Læser

Blend 1
S-interpretation

Værkmening

Input 2: P
Værkform

Blend 2
O-interpretation

Blend 3
Final S-O
Interpretation

Figur 1. Per Aage Brandts model over litteraturfortolkning som integreret begrebsnetværk
(Brandt 2000).

Sammenlignende fagdidaktik på systemisk og kognitivt grundlag

Konklusion
Udviklingen i gymnasiet peger på et behov for en sammenlignende fagdidaktik.
De radikale omlægninger af undervisningen og organisationen omkring den er
drevet af en kombination af behov i erhvervslivet, politiske krav og skolernes og
lærernes praktiske indsats. Forskningen har mest bidraget med undersøgelser
af rammerne og med efterfølgende evalueringer. En udvikling af fagdidaktiske
teorier og sammenlignende teorier om forholdet mellem fag og direkte fagsamspil har derimod befundet sig i en etableringsfase. Der er grund til at konkludere
at de mangler ved undervisningen som fx er påpeget i EVA’s rapport om almen
studieforberedelse, burde forsøges afhjulpet gennem en fortsat udvikling af SFD.
Fagdidaktik og SFD har karakter af fag, men er, i lighed med de pædagogiske
fag generelt, ikke traditionelle Modus 1 fag. De kan bestemmes som Modus 2 fag,
præget af at anvendelseskriteriet spiller en central rolle. SFD bestemmes yderligere som et Modus 2 fag af 2. orden, dvs. at fagets empiri består af de enkelte
fagdidaktikker samt den didaktik der anvendes i faglige samspil.
En række fænomener, fx metoder til undersøgelse af enkelte fagdidaktikker,
optræder derfor som fordoblede størrelser. Det samme gælder de teorier SFD
kan støtte sig på. Det foreslås at man som overgribende teori bruger systemteori,
fordi denne teori er opstået som et redskab til at begribe grænseoverskridende
meningsdannende processer og forholdet mellem processer af forskellig orden.
Derved kan der opnås et vist overblik over forhold der ellers er præget af kompleksitet, ikke mindst når størrelser optræder på flere niveauer samtidig.
Med udgangspunkt i en empirisk case, analysen af et samspilsforløb, diskutres det desuden om den kognitive semantik kan optræde både som en del
af det empiriske materiale og som overgribende teori. Konklusionen er at dette
kræver yderligere begrebsafklaring.
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English summary
Comparative subject oriented didactics on a systemic and
cognitive basis with reference to transdisciplinary teaching and learning
in Danish upper secondary education
Comparative subject oriented didactics (CSD) exists in a very fragmented form
only. For CSD to develop, first an urgent need must be identified. Second, it must
be clarified what kind of phenomenon CSD must be to meet relevant demands.
In order to answer these two questions, the distinction between Mode 1 and
Mode 2 research (Gibbons et al. 1995) is introduced. In a recent reform of the Danish higher secondary schools, traditional well-defined disciplines like Danish and
Mathematics were supplemented by various types of interdisciplinary activities
which bear a resemblance to Mode 2 research disciplines. This change calls for
the development of a comparative subject oriented didactics.
Comparative subject oriented didactics is defined as a 2. order Mode 2 subject.
The empirical data are made up by the range of single subject oriented didactics,
which CSD can describe and compare in order to improve interdisciplinary instruction. Thus, CSD has a double status. It makes up the subject oriented didactics of interdisciplinarity at the same level as all other forms of subject oriented
didactics, and it rises above this level as a metadiscipline.
To exemplify this, an analysis is given of a transdisciplinary course in a Danish higher secondary school with the participation of Danish, Mathematics and
Religious Studies, on the phenomenon of ’Infinity’. Concepts derived from the
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transdisciplinary theory of cognitive semantics were used to bridge the gap between the participating subjects.
Finally, two theories with a potential for qualifying comparative subject
oriented didactics as a theoretical discipline are presented. Systems theory, as
developed by Gregory Bateson and Niklas Luhmann, and cognitive semantics.
Keywords: subject oriented didactics; transdisciplinarity; Mode 1 and Mode 2
research; Mode 1 and Mode 2 instruction; systems theory; cognitive semantics.
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Kommunikationsformer
som didaktisk kategori
Vibeke Hetmar
I et projekt om sammenlignende fagdidaktik må første skridt være at etablere
et grundlag hvorpå sammenligningerne kan foretages. Og valg af grundlag må
hænge sammen med det formål som projektet er forankret i. Andre artikler i dette
nummer af Cursiv giver et overblik over mulighederne for sammenligningsgrundlag mens jeg i denne artikel alene fokuserer på og argumenterer for det grundlag
som matcher min tilgang til fagdidaktiske forskning.
Dette grundlag findes i fagdidaktisk forskning der som empirisk og teoretisk
forankret grundforskning har til formål at udvikle et relevant fundament for
uddannelsespolitiske tiltag, for underviseres begrundede valg i forbindelse med
planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning og for opstilling af
forandringsstrategier. Det er en forskning der opererer i feltet mellem basisfag,
institutionen skole og hverdagslivets videns- og forståelsesformer, og dens opgave er at forstå og beskrive den dynamik der udfolder sig inden for dette felt.
Til denne opgave hører etablering af et antal velbeskrevne, empirisk og teoretisk
forankrede kategorier der sættes i relation til hinanden og tilsammen danner en
(fag)didaktisk model.
Didaktiske modeller findes der mange af. Nogle er ganske enkle som den
didaktiske trekant der med sin enkelhed er umiddelbart forståelig, men som til
gengæld kun tilbyder tre kategorier til forståelse og beskrivelse af den kompleksitet som institutionaliseret undervisning i fag repræsenterer. Andre modeller er
mere komplekse som strukturmodellen hos Jank & Meyer (Jank & Meyer (1991)
2005: 63-64) der består af fem kategorier og deres indbyrdes relationer. Denne model kan, skriver de, ”zur Analyse von Unterricht genutzt werden“ (Jank & Meyer
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(1991) 2005: 64) – en påstand der må stå til diskussion idet kategorierne henviser
til fænomener på forskellige niveauer, fx kategorierne mål og handlinger. Senere
har Hilbert Meyer i bogen Was ist guter Unterricht? præsenteret en model som han
betegner Didaktisches Sechseck (Meyer (2004) 2008: 25). Denne model adskiller sig
fra den didaktiske trekant og strukturmodellen ved at have et anvisende sigte idet
den omfatter ti principper for god undervisning. Til forskel fra de to andre didaktiske modeller har den således til formål at være præskriptiv i forhold til praksis.
Den modelkonstruktion jeg har i tankerne, har først og fremmest et deskriptivt formål, men det er klart – og det må jo nævnes – at ingen model kan fraskrive
sig en normativ forankring. Intentionen bag konstruktionen er at udvikle et
redskab til at forstå de mekanismer der udfolder sig i klasserum, som grundlag
for de valg som lærere og andre beslutningstagere træﬀer i forbindelse med tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af undervisning. Ét krav til modellen er
at den empirisk er forankret i konkret didaktisk praksis, både når den udvikles
og afprøves, et andet at der kan redegøres for den teoretisk.
Modellen udspringer af min forskning inden for litteraturdidaktik, men mit
samarbejde med naturfags- og matematikdidaktikere i Program for fagdidaktik
ved DPU om faglig læsning og skrivning har ført mig til den antagelse at modellens kategorier – ikke mindst kategorien kommunikationsformer – har relevans
der rækker ud over litteraturdidaktisk praksis. Til denne antagelse finder jeg
desuden støtte i international literacy-forskning som ofte anvender aspekter af
naturfagsundervisning som eksempelmateriale. Som konsekvens heraf har jeg
valgt at illustrere artiklens pointer med eksempler fra såvel litteraturundervisning
som naturfagsundervisning. Jeg indleder med eksempler og refleksioner over
litteraturundervisning, introducerer derefter nogle centrale pointer hos Michael
Carter som refererer til naturfag, og fortsætter med eksempler fra naturfagsundervisningen. Det afsluttende eksempel, hentet fra kategorien kommunikationsformer i
min litteraturdidaktiske model, skal illustrere at det er muligt at give kategorien et
indhold der har relevans for litteraturdidaktikken, lige som literacy-forskere har
givet deres bud på et indhold med relevans for naturfagsdidaktikken.

Kommunikationsformer i litteraturundervisningen
Nedenstående uddrag fra et båndudskrift af litteraturundervisningen i en 6.
klasse er hentet i Birte Sørensens Litteratur – forståelse og fortolkning (Sørensen 2001:
66). Den tekst der tales om, er Tove Ditlevsens Nattens dronning. L står for Lærer:
L: Hvad er det, moderen gør, når hun tager parykken på og alt det tøj på?
Elev: Så gemmer hun sig.

Kommunikationsformer som didaktisk kategori

L: Det gør hun da faktisk. Hvad er det, hun gemmer sig i?
Elev: I noget andet (?).
L: Hvad kan man kalde sådan noget?
Flere taler med.
[Elev]: Sine drømme.
L: Ja, hun gemmer sig i en drøm om at være Nattens Dronning. Hun laver
sin egen lille verden …
(…)
L: Hvis man kigger på alt det der, som moderen bygger op af en drøm,
hvad kan man så sige om faderen?
Uddraget er tilfældigt valgt, og det er netop pointen. Det repræsenterer en kommunikationsform der er så udbredt i folkeskolens (litteratur)undervisning at den
kan karakteriseres som en arketype blandt kommunikationsformer i skolen. I den
internationale klasserumsforskning har formen fået en betegnelse, IRE/F (Initiativ, Respons, Evaluering/Feedback), samt en grafisk fremstilling som i Skema 1
(Cazden 2001):
Initiativ

Respons

L: Hvad er det, moderen gør, når hun tager
parykken på og alt det
tøj på?

Elev: Så gemmer hun sig.

L: Hvad er det, hun
gemmer sig i?

Elev: I noget andet (?).

L: Hvad kan man kalde
sådan noget?

Flere taler med.
[Elev]: Sine drømme.

Evaluering/Feedback
L: Det gør hun da
faktisk.

L: Ja, hun gemmer sig
i en drøm om at være
Nattens Dronning.
Hun laver sin egen
lille verden …

L: Hvis man kigger på
alt det der, som moderen
bygger op af en drøm,
hvad kan man så sige
om faderen?
Skema 1: En grafisk fremstilling af IRE/F-formen

I international klasserumsforskning karakteriseres formen ofte som overhøring,
og den kritiseres for de lukkede spørgsmål som læreren stiller, og som hun selv
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sidder med svaret på. Men formen bliver ikke desto mindre anvendt af lærere som
har et ganske andet formål end overhøring, her udtrykt ved en amerikansk lærer,
Ms. Johnson, som beskriver sin forberedelse på følgende måde:
(…) I take notes, and then I decide what points I need to be sure my students
understand. Then I work up a lecture and a set of questions to ask the class after
they’ve read the work, or, in the case of a novel, after they’ve read chapters.
(Small 1992: 16)
Ms. Johnson stiller sine spørgsmål for at hjælpe eleverne til at forstå den litterære
tekst, og det samme gør læreren i ovenstående eksempel.
Men spørgsmålet er hvad det vil sige at forstå en litterær tekst. Tekster læses
og forstås forskelligt i forskellige sociale domæner, og der er stor forskel på hvad
der regnes som forståelse henholdsvis inden for og uden for videnskabsfaget litteratur. De læsninger og fortolkninger der realiseres inden for litteraturfaget, kan
karakteriseres som specialiserede set i forhold til de læsninger og fortolkninger
der opererer i hverdagens domæner, og som set i dette lys må karakteriseres som
ikke-specialiserede. Det giver derfor mening at se på litteraturundervisningen
som et sted hvor specialiserede læsninger (repræsenteret ved læreren og/eller
lærebogsmaterialet) og ikke-specialiserede læsninger (repræsenteret ved eleverne)
sættes i spil med hinanden.
For at studere og illustrere problemstillinger i forbindelse med realisering af et
sådant samspil i praksis har jeg ofte trukket på et amerikansk undervisningsforløb
hvor læreren, Ms. Johnson, underviser en 7. klasse i et digt af Emily Dickinson
(fx i Hetmar 2004). Jeg har brugt Ms. Johnson som eksempel fordi hun er særlig
klar med hensyn til sine specialiserede referencer, og fordi hun konsekvent anvender IRE-formen i kommunikationen med sine elever. Bag hendes spørgsmål
og feedback er en underviser der er fortrolig med sit (basis)fag, og som vælger
at præsentere elementer af en fortolkning der er genkendelig inden for et litteraturfagligt specialiseret domæne, gennem en kommunikationsform der er
genkendelig i skolen.
IRE-formen hvor en person er i kommunikation med en større flok personer
på én gang, er genkendelig i skolen men ikke i nogen domæner uden for uddannelsesinstitutionerne. Den kan derfor karakteriseres som skolsk med en betegnelse
jeg har hentet fra norsk skrivepædagogisk forskning (vist nok brugt første gang i
Moslet 1993). Jeg er opmærksom på at denne betegnelse kan opfattes som udtryk
for en nedvurdering af det der foregår i skolen, men sådan skal den ikke opfattes,
hverken i denne artikel eller hos de norske skrivepædagoger. Den anvendes som
beskrivende adjektiv om fænomener som ikke optræder andre steder end i skolen,
for eksempel nogle kommunikationsformer og teksttyper.
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Ved hjælp af begreberne specialiseret, ikke-specialiseret og skolsk er det muligt
at følge hvilke domæner et givet undervisningsforløb refererer til, og eventuelt
sammenholde dette med lærerens intentioner. I et undervisningsforløb som Ms.
Johnsons er der tale om to referencer, en reference til det litteraturfaglige domæne
og en reference til det skolske domæne, mens de ikke-specialiserede domæner
stort set ikke er repræsenteret idet elevernes responser er styret af Ms. Johnson
spørgsmål og feedback. Af Ms. Johnsons kommentarer til forløbet fremgår det
som nævnt at hendes intention var at hjælpe eleverne til en forståelse af digtet,
men hun har tilsyneladende haft endnu en intention som kom til udtryk da hun
bad eleverne læse et andet digt af Emily Dickinson som forberedelse til næste dag.
Hun tilføjede nemlig følgende:
It’s a harder poem in some ways, but I’m sure you can deal with it. Just remember
what we did today and you won’t have any trouble. (Small 1992: 9)
Med dette we må Ms. Johnson have haft et fællesskab der i en eller anden
forstand matcher det specialiserede domæne som hendes læsning og
fortolkning er forankret i, i tankerne. Men i sin undervisning valgte hun en
kommunikationsform som ikke er genkendelig inden for fællesskaber af den
art. Hendes bud til eleverne ”just remember what we did today and you won’t
have any trouble” er således bærer af to referencer, nemlig en reference til det
specialiserede domæne som findes i hendes spørgsmål og feedback, og en skolsk
reference som hun etablerede gennem valg af kommunikationsform som jo var
det ”we did today”.
En sådan brug af det personlige pronomen vi er ikke enestående i italesættelser af undervisning hvor klasser ofte omtales som fællesskaber. Spørgsmålet
er hvilken form for fællesskab der dermed henvises til.
Et perspektiv på kommunikationsformer og domæner
Med betegnelsen domæne henviser jeg til en social gruppering, et fællesskab, der
– set med et valgt perspektiv – adskiller sig fra andre sociale grupperinger. En
måde at karakterisere et sådant fællesskab på er at deltagerne deler og færdes
hjemmevant inden for den eller de samme Diskurser (med stort D) i James Paul
Gees forstand:
Such socioculturally characteristic ways of being in the world – associations
among ways of thinking, feeling, acting, interacting, valuing, speaking, dressing,
gesturing, moving, listening, using particular objects (and sometimes writing and
reading) that allow people to recognize each other as ‘doing (acting out in thought,
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word, and deed) being some identity’ – I will call Discourses with a capital ‘D’
(Gee 2001: 27)
Gees definition af begrebet Diskurser, som han senere betegner semiotiske domæner
(Gee 2003), fungerer i min forskning som et perspektiv – en betegnelse jeg anvender på linje med Harry F. Wolcott når han skriver følgende om begrebet kultur:
Culture is never an explanation for behavior. Like ethnography, culture, too, is a
way of seeing: it oﬀers one perspective for examining social behavior.
(Wolcott 1999: 253)
Diskurs (med stort D) er altså i min brug af begrebet en måde at se på, et perspektiv hvormed man kan forstå og beskrive social praksis. Centralt for forståelsen
af perspektivet er det særlige fokus på genkendelighed, altså på det at blive genkendt eller ikke genkendt som ’doing being some identity’ inden for et domæne.
Set med dette perspektiv giver det mening at undersøge hvilke former for ’doing
being some identity’ der er genkendelige inden for de domæner der spiller en
rolle i konkrete undervisningsforløb.
Ser man på litteraturfaget som specialiseret domæne med perspektivet Diskurs, vil man se at genkendelighed ikke alene angår realiseringen af fagspecifik
viden, faglige metoder, fagspecifikke videns- og forståelsesformer, men at man for
at blive genkendt som deltager i det specialiserede fællesskab tillige må kunne gebærde sig i omgangen med andre på domænerelevante måder. Til et specialiseret
domæne hører altså ikke kun specialiseret viden og specialiserede metoder, men
også specialiserede måder at være i verden på, at tænke, vide, forstå og handle
på, at læse på, skrive på og at kommunikere mundtligt, kropsligt, visuelt, musisk
og digitalt på.
Inden for det specialiserede, litteraturfaglige domæne læses litterære tekster
ofte med læsemåden fordobling som blandt andet indebærer at læseren retter sin
opmærksomhed mod såvel tekstens handling som dens tema og udsagn. Denne
læsemåde forudsætter en række specialiserede læsestrategier som sjældent anvendes i ikke-specialiserede domæner, men som er afgørende for den form for
litterær fortolkning som Ms. Johnson og læreren i det indledende eksempel læner
sig op ad når de stiller deres spørgsmål. Vil man genkendes som doing being an
identity som læser inden for dette specialiserede domæne, må man for det første
være i stand til at læse med fordobling og for det andet være i stand til at kommunikere sin læsning og fortolkning til fagfæller og andre interesserede på fagligt
genkendelige måder – fx gennem oplæsning, oplæg, oplæg med opponenter og
kollokvier som eksempler på mundtlige former eller gennem litterær fortolkning,
anmeldelse, faglig artikel og essay som eksempler på skriftlige former.
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Inden for de i forhold til litteraturfaget ikke-specialiserede domæner læses
der også litteratur, men mig bekendt er der ingen der systematisk har undersøgt
hvordan ikke-specialiserede læsninger og fortolkninger realiseres. To amerikanske litteraturdidaktikere har forsøgt sig med at skelne mellem to fundamentalt
forskellige læsemåder som de betegner henholdsvis story driven og point driven
(Vipond & Hunt 1984), men det viser sig at distinktionen ikke egner sig til at skelne specialiserede læsemåder fra ikke-specialiserede. I forbindelse med et treårigt
forskningsprojekt har jeg tidligere, inspireret af Jonathan Cullers naturaliseringsformer (Culler (1975) 1997: 140-160), opstillet fire forskellige forståelsesformer og
brugt dem som grundlag for at kategorisere de former for forståelser jeg mødte
på folkeskolens mellemtrin. En af disse forståelsesformer har jeg karakteriseret
som fiktionært forankret og henviser dermed til den forståelse at den litterære
tekst skal læses som fiktion. Blandt de elever jeg havde kontakt med, var der
ikke mange der var i tvivl om at de fiktionstekster de læste, netop skulle opfattes
som fiktion, men det hindrede dem ikke i med jævne mellemrum at trække på en
commonsense-forankret forståelsesform som da en gruppe piger i 5. klasse snakkede om Bjarne Reuters En som Hodder. Bogen indledes med at drengen Hodder
får besøg af en engel der fortæller ham at han skal frelse verden, og den oplysning
aktiverede en commonsense-reaktion hos en af pigerne:
Jeg synes det er en mærkelig ting at skulle frelse verden. Det er der jo ingen der
kan. Og hvorfor skal den frelses?
De andre piger tilsluttede sig udsagnet inden de fortsatte deres bestræbelser på
at få en sammenhængende mening ud af deres læsninger. Dette eksempel er
langt fra enestående, og jeg forstår det som en følge af at der i de domæner hvor
pigerne færdes mest hjemmevant, i høj grad trækkes på commonsense-forankrede
forståelsesformer. Mange af mellemtrinseleverne læser fiktion for at blive klogere
på livet, og de opsøger gerne bøger der handler om unge i for dem uvante situationer. De snakker om deres læsninger og anbefaler hinanden bøger, men der er
ikke megen viden om i hvilke situationer og med hvilke kommunikationsformer
de gør det. Set med perspektivet Diskurs kan det forhold at de uden videre genkender hinandens commonsense-forankrede udsagn imidlertid forstås som en
følge af at de færdes hjemmevant i domæner hvor man bliver genkendt som doing
being an identity som læser når man trækker på disse forståelsesformer.
Læsemåder og forståelsesformer optræder som kategorier i min model.
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Rekontekstualisering
I want to sharpen the concept of the principle which constitutes pedagogic discourse, by suggesting, formally, that pedagogic discourse is a recontextualising
principle. Pedagogic discourse is constructed by a recontextualising principle
which selectively appropriates, relocates, refocuses and relates other discourses to
constitute its own order. In this sense pedagogic discourse can never be identified
with any of the discourses it has recontextualised. (Bernstein (1996) 2000: 33)
Ifølge Basil Bernstein er rekontekstualisering et princip der gennemsyrer skolens
praksis. Som illustration af hvordan rekontekstualisering fungerer, henviser han
til erfaringer fra sin egen skoletid hvor han gennem en periode på tre år i sløjdlokalet fik fremstillet en stabel forarbejdet træ. Han kommenterer sin erfaring på
denne måde:
Well, what I was doing was this: outside pedagogy there was carpentry, but inside
pedagogy there was woodwork. In other words, here was a transformation of a real
discourse called carpentry into an imaginary discourse called woodwork.
(Bernstein (1996) 2000: 33)
Denne konstatering er hverken overraskende eller i sig selv interessant, og det
er langt fra alle der ser det som et problem at fag og diskurser transformeres når
de trækkes ind i skolen. Tværtimod hævdes det indimellem at det er en fordel at
skolen er isoleret fra det omgivende samfund. Men det er uheldigt at et så fundamentalt princip ikke er synligt i italesættelser af skolens virksomhed, heller ikke i
de fagdidaktiske forskningsmiljøer. Der tales om fag, men det er ofte ganske uvist
om betegnelsen fag henviser til fag inden for et specialiseret domæne eller til et
skolefag. Der tales om at fagligheden skal styrkes i skolen, men det er ofte uvist
om det er en specialiseret form for faglighed eller en skolsk form der henvises til.
IRE-kommunikation omtales som klassesamtale selv om den kun deler ganske få
træk med de kommunikationsformer der uden for skolen betegnes samtale.
Der findes ingen tilbundsgående undersøgelser af hvordan rekontekstualiseringen forvaltes i forskellige klasserum, måske fordi der endnu kun er forholdsvis
få forskere der som Bernstein tillægger rekontekstualiseringsprincippet særlig
vægt, og måske fordi der endnu ikke er udviklet et teoretisk grundlag som giver
forskerne mulighed for at forholde sig undersøgende til rekontekstualiseringer i
skolens praksis. Men der findes forskning som handler om at undersøge mulighederne for at ændre praksis inden for skolen med henblik på at den i så høj grad
som muligt skal matche praksis i relevante domæner uden for skolen. Jeg tænker
her på dele af literacy-forskningen og på den internationale fagdidaktiske forsk-
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ning der fokuserer på fagspecifikke kommunikationsformer, herunder på faglig
læsning og skrivning. Denne forskning vender jeg tilbage til efter et kort rids af
nogle perspektiver i litteraturdidaktikken.

Perspektiver i litteraturdidaktikken
Et formål med litteraturundervisning er at hjælpe eleverne til at blive bedre litteraturlæsere, og det er da også spørgsmål der angår dette formål, som størstedelen af de litteraturdidaktiske og litteraturpædagogiske publikationer har taget
op til behandling. De svar som litteraturdidaktikere har givet gennem de sidste
100 år, har i høj grad taget udgangspunkt i litteraturteoretiske perspektiver som
er etableret inden for litteraturfagets specialiserede domæner. Vilhelm Andersen
formulerede i 1912 med udgangspunkt i sin egen forskning en skitse til en litteraturdidaktisk praksis i gymnasiet ifølge hvilken lærere skulle føre eleverne
gennem de fire læsemåder som litteraturforskeren på det tidspunkt anvendte som
grundlag for analyse og fortolkning af det enkelte værk (Andersen (1912)1970).
Det andersenske perspektiv blev senere afløst af en nykritisk tilgang til læsning
og fortolkning af litteratur, importeret fra anglo-amerikansk litteraturteori – en
tilgang som den læserorienterede litteraturteori senere delvist gjorde op med ved
at sætte fokus på læserens rolle. Med de læserorienterede litteraturteorier fulgte en
voksende litteraturpædagogisk og litteraturdidaktisk produktion – internationalt
og senere nationalt – der interesserede sig for elevernes læsninger og forståelser,
og for hvordan disse kunne komme til udfoldelse i klasserummet, men som til
gengæld aldrig for alvor fik besvaret spørgsmålet om hvordan undervisningen
kunne sikre at eleverne udviklede sig fra uerfarne til mere erfarne læsere. Inden
for den anglo-amerikanske litteraturpædagogik blev de 10-15 års læserorienterede fokuseringer senere italesat som ”first wave of reader-response practice”
(Corcoran 1994: 18), og fokus blev flyttet fra læseren som subjekt til tekster og
læsninger som kulturelt forankrede fænomener. Under vores nordlige himmelstrøg var vi i 1990’erne optaget af at diskutere forholdet mellem tekst og læser og
at afprøve og diskutere forskellige former for meddigtning og for litteratursamtalen inspireret af Aidan Chambers’ bogsamtaleprincipper (Chambers (1993) 1998),
men ved indgangen til det nye årtusinde syntes denne interesse at dø ud. Siden
er der ikke udviklet nogen litteraturteori der har for alvor har fået indflydelse på
den litteraturpædagogiske praksis.
Jeg selv var at finde blandt de forskere der arbejdede på et læserorienteret
grundlag i 1990’erne hvor jeg søgte at forstå og beskrive litteraturundervisning
som et samspil mellem elevfaglighed og lærerfaglighed (Hetmar 1996) ud fra
forestillingen om at faglighed kan optræde i flere forskellige forklædninger: som
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en åben, vurderende og eksperimenterende form for faglighed som jeg mødte den
hos de mellemtrinselever der bidrog til min forskning, og som en disciplineret,
metodisk og systematisk form som jeg kendte fra videnskabsfaget litteratur. Men
i forbindelse med et længerevarende empirisk forskningsprojekt blev det klart at
jeg med et sådant perspektiv ikke var i stand til se en række af de forhold jeg iagttog i skolens litteraturundervisning. Med inspiration fra tilstødende fagområder
valgte jeg derefter et perspektiv der gjorde det muligt at se klasserumsdynamik
på en anden måde og at arbejde litteraturdidaktisk uden at have begge fødder
plantet i et litteraturteoretisk perspektiv.
Med det ændrede perspektiv blev det for eksempel muligt at undersøge hvordan rekontekstualiseringer forvaltes i litteraturundervisningen, i og med at man
kan følge de domænereferencer der realiseres i et undervisningsforløb. Samtidig
er det muligt at overveje om de valgte domænereferencer er relevante i forhold til
de læringsmål der er styrende for tilrettelæggelse af undervisningsforløbet. Og i
den sammenhæng spiller valg af kommunikationsformer, mundtlige og skriftlige,
en afgørende rolle fordi det er gennem dem deltagernes muligheder for at positionere sig som doing being genkendelige identiteter etableres.
Ved at anvende kommunikationsformer som en didaktisk kategori vil jeg
samtidig bidrage til at nedbryde skellet mellem undervisningens indhold og undervisningsformer – et skel der legitimerer at beslutninger om undervisningsformer først og fremmest drejer sig om variationer mellem undervisning på klassen,
gruppearbejde eller individuelt arbejde, og som betyder at mange kommunikationsformer slet ikke kommer til udfoldelse i skolen. Samtidig følger en forpligtelse
til at give kategorien krop ved at beskrive en række kommunikationsformer som
det er muligt at anvende i skolen, og til opfyldelse heraf er der inspiration at hente
i den internationale literacy-forskning.

Literacy i domæner
Inden for literacy-forskningen og dele af den internationale fagdidaktiske
forskning er der sat fokus på kommunikationsformernes betydning for fag og
faglighed. Perspektivet ”Literacy is best understood as a set of social practices”
(Barton & Hamilton 2000: 8) synes at vinde fodfæste i nationale og internationale
forskningsmiljøer, og i den forbindelse henvises der ganske ofte til James Paul Gee
som i 1996 stillede spørgsmålet: ”How does one acquire the ability to read certain
type of text in a certain way?“ og besvarede det på følgende måde:
… one does not learn to read texts of type X in way Y unless one has had experience in settings where texts of type X are read in way Y. (…) One has to be socialized into a practice to learn to read texts of type X in way Y, a practice other people
have already mastered. (Gee (1996) 1998: 41)
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Flere literacy-forskere har vendt blikket mod de former for literacy som praktiseres i domæner uden for skolen. I et review fra 2001 over out-of-school literacy
bringer Hull & Schultz en oversigt over forskningsspørgsmål fra de projekter som
er gennemgået i reviewet. Langt de fleste spørgsmål angår forholdet mellem literacy uden for og inden for skolen, for eksempel: Hvorved adskiller literacy i hjem
og samfund sig fra literacy i skolen? Hvordan kan out-of-school-læringsmiljøer
stimulere til at gentænke praksis i skoler og klasserum? Hvilke aspekter af social
praksis uden for skolen kan kobles til læringssituationer i skolen? (Hull & Schultz
2001: 602-603).
Andre forskere har undersøgt undervisningsforløb der var tilrettelagt ud fra
intentionen om at tilbyde eleverne læse- og skrivesituationer der i så høj grad som
muligt matcher tilsvarende situationer uden for skolen. Hos Purcell-Gates, Duke
& Martineau (2007) er det faktiske læse- og skrivesituationer uden for skolen der
er i fokus (eleverne skriver fx en brochure til en naturskole), hos Hynd, Holschuh
& Hubbard (2004) er det tekstvalg, læsemåder og kommunikationsform i historieundervisningen der er tilrettelagt med henblik på at demonstrere praksis i et
historiefagligt specialiseret domæne, og hos O’Neill (2001) sættes high schoolelever i mailkontakt med naturfagsforskere i forbindelse med udarbejdelse af
naturfagsrapporter.
Inden for anglo-amerikansk skrivepædagogik har der siden 1980’erne eksisteret en bevægelse med betegnelsen Writing Across the Curriculum (WAC) under
devisen ”When people write about something they learn better” (Fulwiler 1987:
9). Citatet er fra bogen The Journal Book, en antologi med bidrag om logbogsskrivning i forskellige fag. WAC er udviklet på den antagelse at det at elever skriver
notater og refleksioner i forbindelse med undervisningen, bidrager væsentligt til
deres læring, uanset hvilke skolefag der undervises i. WAC er siden blevet suppleret med WID, Writing In the Disciplines, som opererer med et andet perspektiv
på læring uden dog nødvendigvis at forkaste antagelsen bag WAC. Set med et
fagdidaktisk blik findes de mest produktive potentialer i WID – uden dermed at
forkaste potentialerne i WAC.
Michael Carter udgav i 2007 artiklen Ways of Knowing, Doing, and Writing in
the Disciplines. Hans fokus er på universitetsfag, hans ærinde at gøre sine universitetskolleger inden for forskellige fag opmærksom på at skrivning skal opfattes
som en disciplin-indfældet form for praksis: ”(…), writing in the disciplines is
founded on an integrative relationship between writing and knowing” (Carter
2007: 386). Han skriver videre:
One way of understanding the distinction I am drawing between writing outside
and writing in the disciplines is the diﬀerence between knowledge and knowing,
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that is, disciplines as repositories and delivery systems for relatively static content
knowledge versus disciplines as active ways of knowing. (Carter 2007: 387)
Carter ser WID som en vej til at ændre det syn på fag og faglighed han oplever
som herskende i omgangen med sine kolleger. Spørgsmålet for Carter er så
hvordan man i undervisningen gennem skriveaktiviteter kan danne bro mellem
knowing that og knowing how inden for et fags rammer (Carter 2007: 387). Som
eksempel på en sådan brobygning vender han blikket mod laboratorieeksperimenter i en ikke nærmere defineret naturfagsundervisning. Et laboratorieeksperiment har til formål at engagere de studerende i en specifik form for praksis
(doing) med henblik på at de lærer om de naturfagsfaglige begreber i praksis
og udvikler en empirisk baseret form for tænkning om den fysiske omverden.
I den forstand er laboratorieeksperimenterne ifølge Carter ”a way of doing that
is directed toward a way of knowing” (Carter 2007: 388). Men det er først når de
studerende skriver deres lab-rapporter, at “doing becomes knowing” (ibid.) fordi
de studerende gennem rapportskrivningen transformerer deres praksisbaserede
viden til en videnskabelig vidensform (way of knowing). Transformationen er
mulig fordi den videnskabelige vidensform er indlejret i kommunikationsformen
lab-rapport i og med at den gennem sin konventionelt forankrede form gengiver en
naturvidenskabelig måde at vide på: introduktion med formulering af hypotese,
metode, resultat og diskussion der forholder sig til om hypotesen er understøttet
eller eventuelt falsificeret. Carter konkluderer at
(…): particular kinds of writing are ways of doing that instantiate particular kinds
of doing by giving shape to particular ways of knowing in the disciplines.
(Carter 2007: 389)
Som eksempler på teksttyper inden for et fag som zoologi nævner Carter: labrapporter, papers, posters, arbejdsplaner, projektforslag og indlæg i miljødebatter
(Carter 2007: 390). På den måde bidrager han – uden at vide det – til at give krop
til kategorien kommunikationsformer inden for rammerne af en mulig biologididaktisk model.
En oplagt indvending mod at introducere Carters artikel i overvejelser over
undervisning på folkeskole- og gymnasieniveau kunne være at Carters eksempler
er hentet fra universitetet og den undervisning der varetages her, og at de kommunikationsformer han præsenterer, skyder langt over målet for undervisning i
folkeskolen. Men hvorfor egentlig det? Vi ved faktisk ikke meget om hvilke kommunikationsformer elever i folkeskolen kan forholde sig til og anvende fordi de
sjældent bliver præsenteret for dem i domænerelevante sammenhænge. Noget
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tyder imidlertid på at dette ændres nu hvor der både uddannelsespolitisk og i
uddannelsesforskningen er sat fokus på faglig læsning og skrivning. For eksempel
er der i forbindelse med en norsk indsats omkring faglig læsning og skrivning sat
fokus på lab-rapporter i grundskole og i videregående skole. Om denne rapporttype skriver den norske naturfagsdidaktiker Erik Knain:
Laboratorierapporten er en utbredt sjanger i naturfag, og med god grunn. Den
er knyttet til praktiske og utforskende arbeidsmåter i naturfag, og den oppøver
fagskriving. Samtidig kan utbyttet fra rapportskrivningen bli større hvis elevene
utvikler et språk om ikke bare dens indhold, men også om dens form og hensikt. Det
kan oppnås hvis rapportskrivingen blir del av en lengre arbeidsprosess hvor elevene
arbeider med tekster i kunnskapsutviklingen. (Knain 2008: 215)
Lab-rapporterne peger ifølge Knain mod et helt afgørende element i naturvidenskaben, for hvad havde den været uden observationer og forsøg? Og hvad havde
den været uden tekster? For den udvikling som formede naturvidenskaben, betød
ikke alene en ændring i synet på hvad den fysiske verden består af, ”det var også
en tekstlig reform” (Knain 2008: 216). Også i Knains verdensbillede er naturfagsfaglig viden og skriftlig kommunikation to sider af samme sag.
Jeg har som vejleder for en norsk ph.d.-studerende, Anne Håland, haft mulighed for på afstand at følge anvendelsen af lab-rapporter i en 5. klasse. Som
udgangspunkt for sit (skrivepædagogiske) projekt stillede hun spørgsmålet:
Hvordan sætter modeltekster sig spor i elevernes tekster og skriveprocesser? En
modeltekst er i denne sammenhæng et eksempel på en teksttype som eleverne
senere selv skal anvende. Pointen bag brugen af modeltekster er at eleverne
gennem omgangen med dem får en viden om hvordan en sådan tekst er skruet
sammen, samt en mulighed for at fornemme samspillet mellem knowing that og
knowing how inden for et relevant domæne uden for skolen. Modeltekster skal
samtidig ses som led i bestræbelser på at iscenesætte kommunikationssituationer
der har reference til det domæne som teksttypen og (fagligt) emne er indfældet
i uden for skolen. Brugen af modeltekster i denne sammenhæng har til formål
at demonstrere et lille hjørne af det Gee i citatet ovenfor omtaler som ”a practice
other people have already mastered.” De lab-rapport-modeltekster som indgik i
Hålands projekt, var konstrueret af hende i samarbejde med en naturfagsdidaktiker. De blev udleveret og gennemgået i forbindelse med de første eksperimenter
og fungerede som baggrundsstof da eleverne parvis skrev lab-rapporter i forbindelse med nye eksperimenter. I Figur 1 er en gengivelse af en sådan rapport – to
5. klassepigers debut som rapportskrivere.1
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Figur 1: Lab-rapport skrevet af to drenge i 5. klasse

Jeg bringer pigernes tekst som afsæt for en pointe der samler op på de ovenstående refleksioner over rekontekstualisering og domænereferencer. Teksten har
en høj grad af overensstemmelse med modelteksterne, bortset fra teksten under
Diskussion som i modelteksten direkte forholder sig til det spørgsmål der var
stillet under Introduktion (som altså i pigernes udgave er ændret til Instruksjon),
men pointen her er ikke sammenligning mellem modeltekst og elevtekst. Det er
derimod den form for lab-rapport som Håland efter lidt research og en række
overvejelser valgte at lægge sig fast på. Det er en form der adskiller sig fra de
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lab-rapporter som man også ser eksempler på, for eksempel gennem det norske
naturfagscenters hjemmeside. Nedenstående uddrag er fra en sådan rapport,
skrevet af en elev på ungdomstrinnet om skivesneglen – en teksttype der i den
ledsagende artikel omtales som en lab-rapport:
Skivesnegl
Skivesnegl regnes som en egen art. I fremtiden vil den fortsatt ha nok planteføde
til næring og [vi] tror ikke den vil bli særlig påvirket av utslipp fra lagunen. Den
er ikke så følsom for vannkvaliteten.
De observasjonene vi tok av den var mønstre på huset og vi så hvor den holdt til.
Håv, sil, pinsett brukte vi for å fange dem og for å observere dem har vi tatt til bruk
mikroskop og petriskål og feltlupe.
Håven slepte vi langs bunden og skylte vekk mudderet. Deretter tømte vi det opp i
en isboks. Så lette vi etter innsekter i isboksen. Mikroskopet brukte vi til å observere
insektet nøyere.
(...)
(Afskrift fra http://www.naturfag.no/artikkel/vis.html?tid=1204944)
Det er første amanuensis Stein Dankert Kolstø der har skrevet artiklen hvori han
desuden stiller dette spørgsmål:
Kanskje er lab-rapporten vi prøver å lære elevene ikke en naturvitenskapelig sjanger, men en skolesjanger? Overskriftene i dagens typiske lab-rapport er riktignok de
samme som i vitenskapelige artikler, men teksten har et annet formål. Formålet er å
lære etablert naturfaglig kunnskap (og bruk av utstyr), og grunnlaget er oppgitte
prosedyrer og teorier, ikke utforskning og nye hypoteser. (Kolstø 2010)
Ja, teksterne – både her og i Hålands projekt – har et læringsformål, men Håland
har i sine modeltekster lagt vægt på at de i så høj grad som muligt skulle referere
til et naturvidenskabeligt domæne. Hun har derfor fulgt den klassiske lab-rapportstruktur, den såkaldte IMRaD-struktur (Lykknes & Smidt 2008: 206-209), og
har respekteret en naturfaglig sprogbrug som for eksempel brugen af passiv i metodeafsnittet og udeladelse af personlige pronomener (Martin 1998). Dermed har
hun villet lægge distance til den teksttype som eleven hos Kolstø skrev, med den
begrundelse at den deler rigtig mange træk med de mange elevtekster der skrives
under overskriften Min sommerferie eller Min tur til …, og som ofte fremstår som
tekster der ikke skrives andre steder end i skolen. På den måde kan Hålands og
Kolstøs teksteksempler illustrere to forskellige tilgange til undervisning i naturfag.
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Kommunikationsformer som litteraturdidaktisk kategori
Jeg har i en endnu upubliceret afhandling sat mig for at beskrive kommunikationsformer som litteraturdidaktisk kategori. Et uddrag af denne beskrivelse
findes i tabellen sidst i dette afsnit – en tabel som konkretiserer hvad jeg mener
med at give kategorien krop. Som uddrag omfatter tabellen kun en del af de kommunikationsformer der er relevante i forbindelse med litteraturundervisning i
folkeskolen.
I tabellen er kommunikationsformerne opdelt i to underkategorier, nemlig
former der refererer til et specialiseret domæne, og former der refererer til et
skolsk. Nogle skolske former opfatter jeg som rekontekstualiseringer af specialiserede former, andre som former der kun optræder i skolen. Det står selvfølgelig
til diskussion om de skolske kommunikationsformer skal opfattes som rekontekstualiseringer eller som former der er udviklet i skolen, men den side af sagen
opfatter jeg som mindre vigtig i denne sammenhæng.
Vigtigere er det at der til en karakteristik af kommunikationsformerne kan
knyttes en beskrivelse af de positioneringsmuligheder som konventionelt er knyttet til alle former for kommunikation. Betegnelsen positionering bruges forskelligt
af forskellige forskere, men de der bruger det som et centralt begreb, refererer som
regel til Rom Harré og Luke van Langenhove der i 1999 udgav bogen Positioning
Theory. Positioneringsbegrebet hos Harré & Langenhove defineres på denne måde:
Positioning is a discursive practice. As already indicated above, within a conversation each of the participants always positions the other while simultaneously
positioning himself. Whenever somebody positions him/herself, this discursive act
always implies a positioning of the one to whom it is addressed. And similarly,
when somebody positions somebody else, that always implies a positioning of the
person him/herself. In any discursive practice, positioning constitutes the initiator
and the others in certain ways, and at the same time it is a resource through which
all persons involved can negotiate new positions. (Harré & Langenhove 1999:
22)
Positioneringer optræder som selvstændig kategori i min model fordi jeg antager
at der er en sammenhæng mellem elevernes læring og de positioneringsmuligheder de tilbydes i undervisningen. Det er den ene side af sagen. Den anden side
er at der til hver kommunikationsform følger nogle konventionelt forankrede
positioneringsmuligheder og -fordringer. For eksempel kan man ikke producere
en litterær fortolkning der er genkendelig inden for et specialiseret domæne,
uden samtidig at positionere sig som selvstændig læser, fortolker og formidler.
Gør man ikke det, genkendes man ikke som litterær fortolker, men havner i en
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situation som denne elev fra 8. klasse der blev bedt om at følge et såkaldt analyseskema til formidling af sin læsning – teksten her er blot et uddrag:
Ude på marken, hvor kartoflerne gror
Novellen er skrevet af Bent Haller
Synsvinkel:
Novellen er skrevet i en skiftende synsvinkel. D.v.s. at den nogen gange
er i 3. personsfortælling og andre gange er i jegpersonsfortælling. Det sker
mest når der bliver beskrevet noget om miljøet.
Genre:
Novellens genre er en slags social realistisk fortælling, fordi at det kunne
ske i virkeligheden og det handler om deres forehold mellem hinanden.
(…)
Budskabet:
Budskabet med denne novelle er at man skal tage en stilling til noget før
man bedømmer det.
Denne novelle er en novelle uden en slutning. dvs. at man selv kan
forestille sig til slutningen, det gør den lidt mere spændene.
Eleven havde mundtligt formidlet sin læsning og forståelse, men da han blev bedt
om at udfylde analyseskemaet, blev resultatet et andet. Forskellen kan forstås som
en følge af at han i samtalen om novellen fik mulighed for at positionere sig som
selvstændig læser og samtalepartner, mens han i forbindelse med den skriftlige
fremstilling positionerede sig som elev, dvs. som en der besvarer en konkret stillet
opgave. Det skal i den forbindelse nævnes at læreren bad eleven bruge analyseskemaet fordi det ifølge hendes opfattelse ville hjælpe ham i skriveprocessen, at
hendes opfattelse hang sammen med hendes formulerede tilgang til undervisning
og læring, og at ingen af os ved om analyseskemaet i sidste ende har hjulpet
denne elev til at udvikle sig som litteraturlæser.
Som de andre kategorier skal også positionering opfattes som et redskab til forståelse, beskrivelse, tilrettelæggelse og evaluering af undervisning samtidig med
at den skal kunne fungere som et grundlag for at tænke i forandringsstrategier.
Skema 2 er et uddrag af min beskrivelse af kategorien kommunikationsformer i
litteraturundervisningen.
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Eksempler på kommunikationsformer

Litterær fortolkning
Anmeldelse 1
Anmeldelser inden for de specialiserede diskurser

x
x

Fortolkning 1
Rekontekstualiseret form for litterær fortolkning
Anmeldelse 2
Boganmeldelse som den kendes i skolen, en
rekontekstualiseret form for anmeldelse 1
Litteraturhistorisk/ biografisk tekst
Faglig artikel
Essay 1
Produceret inden for rammerne af en specialiseret,
litteraturfaglig Diskurs
Logbog

KlasserumsDiskurs,
rekontekstualiseret
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Specialiseret
Diskurs

92

x
x

x
x
x

(x)

x

Dialoglogbog

x

Fortolkning 2
Rekontekstualiseret form for litterær fortolkning
Besvarelse af opgaveark
Essay 2
Skoleessayet der ofte bruges synonymt med
betegnelsen stil

x
x
x

Forelæsning/ foredrag

x

x

Fortælling/ genfortælling 1
Sammenhængende og selvstændige fremstillinger

x

x

Oplæsning

x

x

Fortælling/ genfortælling 2
Kommunikationssituationer i klasserum hvor
læreren opfordrer eleverne til på skift at fortælle
om oplevelser, hændelser og læsninger eller at
genfortælle dele af en læsning

x

Kollokvium

x

Oplæg med opponenter

x

Skema 2: Uddrag af kommunikationsformer i litteraturundervisningen
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Didaktiske modeller som grundlag for sammenligning?
Jeg har i det ovenstående introduceret fire af de otte kategorier der indgår i min
model: kommunikationsformer, læsemåder, forståelsesformer og positioneringer.
Det er min ambition at man med modellen i hånden skal kunne beskrive, tilrettelægge og evaluere et hvilket som helst forløb i litteraturundervisningen, uanset
den tilgang som måtte være styrende for lærerens valg og aktiviteter. Det betyder blandt andet at kategorien kommunikationsformer for at være fuldstændig må
omfatte former der refererer til såvel det specialiserede som det skolske domæne
– også gerne til de ikke-specialiserede domæner i det omfang dette er muligt.
*
Gennem de modeller der eksplicit eller implicit er i spil, etableres forskellige
repræsentationer af genstandsfeltet. Modellerne regulerer hvad vi er i stand til at
se, og hvad vi fokuserer på når vi forholder os til og forsker i feltet. Det er derfor
afgørende at de kategorier der indgår i modellerne, og de relationer der forbinder
dem, er eksplicitte og klart definerede, og at de hele tiden er til diskussion.
Som deltager i et sammenlignende fagdidaktisk projekt vil jeg derfor som
afslutning stille følgende spørgsmål:
•
•
•

Hvilke kategorier indgår i de forskellige fagdidaktiske tilgange, og
hvordan er de indbyrdes forbundet?
Hvordan er kategorierne afgrænset i forhold til hinanden, og hvilke
underkategorier indgår?
Hvilke kategorier kan siges at have almen fagdidaktisk relevans, og
hvilke kategorier må opfattes som fagspecifikke?
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English summary
Ways of communicating as a theoretical didactic category
In the article, the term ways of communicating refers to the many ways in which oral
and written communication functions in contexts inside and outside of school.
It also refers to one of eight categories in a didactic model which has been constructed in order to provide a solid foundation for the description of classroom
practices.
The aim is twofold: on the one hand to argue for the collaborative development of theoretical didactic models based on the comparative approach, and on
the other hand to introduce ways of communicating as a category highly relevant for
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the understanding and description of classroom practices. Drawing on the works
of researchers in the fields of discourse analysis, literacy and educational sciences,
the main point is that the discipline-specific ways of knowing and doing should
not be seen as separate from the ways in which communication takes place inside
the disciplines. Within this point of view, didactic research should focus on the
processes of recontextualising (Basil Bernstein 1996) through which disciplinary
knowledge and methods are transformed from domains outside school into classrooms inside school, i.e. from disciplinary to school-only ways of communicating.
Some examples from literature and science classrooms are given to provide a basis
for reflecting on and discussing the interplay between disciplinary knowledge and
practice and the ways of communicating in classrooms.
As a kind of conclusion, three questions are posed and addressed to the comparative project group:
Which categories are involved in the didactic models used by the diﬀerent
approaches represented in the project group and how are they interrelated?
How to distinguish between the categories?
Which categories may be considered as having general didactic relevance and
which may be characterised as discipline specific?
Keywords: ways of communicating; didactic models; literacy inside and outside
of school.
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Billeder og visualiseringer
i et fagligt tværgående
didaktisk perspektiv
Mie Buhl

Billeder og visualiseringer på tværs
Når praksisfeltet for billeder og visualiseringer udfoldes i den akademiske verden,
er det med afsæt i forskningsområders forskelligartede formål og interesser.
Inden for den humanistiske forskning findes der f.eks. institutionaliserede
miljøer, der undersøger billeder ud fra et kunstteoretisk/historisk fagperspektiv
eller et medievidenskabeligt fagperspektiv.
Formålet med denne forskning er en dybere indsigt i billeder, f.eks. som
repræsentationsformer, som betydningsbærende tegnsystemer og som kulturelle praksisformer. Indsigten opnås gennem beskrivelser og analyser af billeder,
ligesom de kontekstualiseres historisk og/eller samfundsmæssigt. Inden for samfundsforskningen anvendes billeder som data i visse typer af kvalitativ forskning,
som f.eks. sociologi, etnografi og antropologi, ligesom visuelle metoder anvendes
til datafremstilling (Pink, 2007; Pauwels, 2006, 2010). Men også den kvantitative
forskning benytter sig af fortolkende visuelle repræsentationer, når der afbildes
resultater i form af grafer, diagrammer og skemaer.
Inden for den naturvidenskabelige forskning anvendes billeder og visualiseringer i form af modeller der repræsenterer fænomener, der enten kun er tilgængelige for øjet i kraft af modellens forstørrende/formindskende funktion eller i
kraft af en faciliterende teknologi.
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Det visuelle som nyt kompetencefelt
Luc Pauwels (2010) fremhæver, at barriererne ved at bruge visuelle metoder inden for forskningen paradoksalt nok ligger i, at ikke-kyndige har en overdreven
restriktiv tilgang til at anerkende visuelle data i socialvidenskaben af etiske eller
sikkerhedsmæssige årsager. Barriererne ligger også i en stor tilbageholdenhed,
når det gælder brug og udbredelse af visuelle materialer. Dette kæder han sammen med et meget lavt niveau af visuelle kompetencer blandt store dele af disse
restriktive modtagere af visuelt akademisk arbejde, og han konkluderer på den
baggrund, at der er et stort behov for visuel uddannelse (Pauwels, 2010). En lignende tilbageholdenhed over for at udnytte billeders og visualiseringers læringspotentialer kan findes i uddannelsessystemet i de prioriteringer, der foretages i
forhold til visuel kompetenceudvikling i såvel grundskole som i de videregående
uddannelser (Buhl, 2011).
Billeder og visualiseringer kan karakteriseres som et tværgående praksisfelt,
der tager sig forskelligt ud inden for forskellige fagdiscipliner. Der er således billeder og visualiseringer i alle uddannelsesfag, hvad enten det er humanistiske,
samfundsfaglige, naturvidenskabelige eller tekniske fag.
Billederne og visualiseringerne har forskellige funktioner og anvendes til
forskellige formål, men de repræsenterer også den konkrete videnskabskultur,
som er med til forme den viden, der genereres inden for det pågældende område
(Pauwels, 2006). Denne videnskabskultur afspejler sig igen i de uddannelsesprogrammer, der eksisterer inden for forskellige fagdiscipliner. De pædagogiske
kontekster som uddannelser udspiller sig i, udgør ligeledes visuelle erfaringsrum.
De pædagogiske kontekster får nye udfordringer og muligheder, når digitale
teknologier dels indgår i videnskabskulturerne og dels i de fagdiscipliner, der
undervises i. I nogle tilfælde transformerer teknologien indholdet i videnskabsfagene. Et eksempel herpå er den medicinske videnskab, hvor teknologibaserede
visualiseringsformer gør det muligt at iagttage kroppens indre og dermed danner
grundlag for nye behandlingsformer. Dette skaber et nyt vidensgrundlag og en
deraf følgende ændring af uddannelse i medicin (Buhl & Flensborg, 2011).
Det brede praksisfelt og underviserkompetencer
Dette brede praksisfelt af videnskabskulturer, fagdiscipliner og pædagogiske kontekster i uddannelsessystemet er omdrejningspunktet for denne artikels visuelle
didaktiske fokus. Det er også omdrejningspunkt for en diskussion af en underviserkompetence, der endnu ikke er et fag. Selvom anvendelse af billeder og visualiseringer repræsenterer et specifikt uddannelsesdidaktisk vidensområde, der
genererer egne teorier og egne didaktikker for, hvordan man kan tilegne sig visuel
viden og visuelle kompetencer, findes det ikke som specifikt uddannelsesområde.
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Det fagdidaktiske felt, der gennem historien har forberedt kommende undervisere til at anvende billeder og visualiseringer som en del af undervisningen, er
det uddannelsesfag, der i dag benævnes billedkunst i grundskole og læreruddannelse. Uddannelsesfaget billedkunst har på den ene side en faghistorie, hvor
billed- og visualiseringskompetencen i form af tegning har været uddannelsesindhold for kommende undervisere (Buhl, 2002). Her har den teknologiske udvikling
af billedmedier bevirket, at tegne- og illustrationskompetencer gradvist er blevet
afløst af et fagindhold, der har koncentreret sig om kunstnerisk udtrykskompetence. I bekendtgørelsestekster for uddannelsesfaget (1998) fremgår det f.eks., at
faget skal forberede til iværksættelse af billedforløb, hvor udtryks- og æstetisk
oplevelseskompetence er central. På den anden side viser fagets aktuelle situation atter en orientering mod en bred forståelse af underviserkompetence i form
af visuel kulturpædagogik. Her bliver det kulturelle perspektiv på billeders og
visualiseringers didaktiske potentialer centralt, og det tegner herved konturerne
af et tværgående fagperspektiv på alle former for visuelle fænomener. Denne
forandring skyldes dels det brede perspektiv på, hvad billeder er, hvordan billeder bliver til, og hvad billeder gør, som visuel kulturforskning er eksponent
for (f.eks. Mitchell, 2002: Mirzoeﬀ, 1999; Dam Christensen & Illeris, 2009; Buhl &
Flensborg, 2011), dels udviklingen af digitale produktionsmedier, der afstedkommer stadig nye visuelle repræsentationsformer, som får en fremtrædende rolle i
undervisning og læring, og dels en globalt orienteret visuel kultur, hvor billeder
og visualiseringer indgår med skiftende betydninger i skiftende situationer. Dette
giver basis for at anskue viden om billeder, visualiseringer og visuelle kompetencer med henblik på anvendelse i uddannelse som en underviserkompetence
(Buhl og Flensborg, 2011).
I beskrivelsen af denne underviserkompetence tager jeg mit fagdidaktiske
afsæt i uddannelsesfaget billedkunst, herunder de identificerede forandringstendenser inden for fagets referencer og forandringstendenser set i lyset af digital
teknologi.
Fag og forandringer over tid
Mit bidrag til en didaktisk diskussion af billeder og visualiseringer vil jeg redegøre for ud fra to grundantagelser. Den ene er, at fag, faglighed og didaktik er
et socialt system af kommunikativ praksis, der forandrer sig over tid (Buhl, 2002).
Denne forandring pågår som en dynamisk evolution af hændelser, der i et aktuelt
perspektiv reflekteres som forandringstendenser og retrospektivt som faghistorie.
Den anden er at den didaktisk-teoretiske refleksion (didaktologi) ligeledes pågår
som en dynamisk evolution af hændelser, der i et aktuelt perspektiv reflekteres
som forandringstendenser og retrospektivt som didaktikhistorie. Formålet er at
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identificere forandringstendenser i et uddannelsesfag, der imødekommer aktuelle
behov for underviserkompetencer inden for alle fagområder og professioner.
I forlængelse heraf drøfter jeg kultur-, teknologi- og faglighedsperspektivet
med henblik på at bidrage til en billeders og visualiseringers uddannelsesdidaktik, og jeg foreslår afkodning og betydningsdannelse som to tværgående
fagkompetencer.

Tre forudsætninger for uddannelsesfagets aktuelle
situation
I karakteristikken af uddannelsesfagets aktuelle situation er der tre forudsætninger, som gennem de seneste 10 år har ført til, at forskergruppen omkring
billedkunstfagets didaktikker på DPU har påbegyndt en reformulering, dels af
genstandsfeltet for den billedpædagogiske og fagdidaktiske forskning og dels af
det metodologiske grundlag for at arbejde med området (Buhl, Flensborg & Illeris,
2003; Illeris, Buhl & Flensborg, 2004; Buhl, 2005a; Buhl, 2005b; Buhl & Flensborg,
2011). I øjeblikket peger det i retning mod at udvikle en billeders og visualiseringers
uddannelsesdidaktik i et visuelt kulturpædagogisk perspektiv.
Første forudsætning: Underviserkompetencens vej mod uddiﬀerentiering
som uddannelsesfag
En systemteoretisk analyse af uddannelsesfaget billedkunst i læreruddannelsen
(1818-1998) viser, hvordan brug af billeder og fremstilling af visualiseringer har
været en integreret del af en almen underviserkompetence (anskuelsestavler,
tavletegninger og -modeller), der gradvist uddiﬀerentierer sig til et egentligt fag
med egne målformuleringer. Målformuleringerne og indhold er ved analysens
sluttidspunkt i 1998 orienteret både mod kunst og mod pædagogik og med reference dels til tre institutionaliserede systemer for kunst, produktion, formidling og
forskning, og dels til den pædagogiske videnskabsdisciplin didaktik (Buhl, 2002).
Med andre ord: fra at billeder og visualiseringer har været integreret i underviserens samlede kompetenceområde, udskiller billeder sig nu som et særskilt
videns- og kompetenceområde, hvor den faglige reference hovedsageligt har
været kunstbilleder og i mindre grad mediebilleder. Imidlertid laver koblingen til
det pædagogiske vidensområde særlige kriterier for, hvordan kunstens billeder
kan bidrage, idet man rent faktisk skal tilegne sig viden om kunst og kunstneriske
metoder for at kunne uddanne børn, unge og voksne.
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Skolebilleder
Undervisningsindholdet i det uddiﬀerentierede fag defineres med andre ord ud
fra en didaktisk målsætning om at forberede til et fremtidigt job som billedkunstunderviser. Billeder og kunstneriske metoder udgår fra didaktiske beslutninger.
Dette udgør – omend en vigtig – kun en lille del af de billeder og visualiseringer,
der indgår i undervisnings- og læringsprocesser i forskellige uddannelser, de
såkaldte skolebilleder (Buhl, 2009a). Betegnelsen skolebilleder repræsenterer en
didaktisk markering, hvor undervisningshensigten er en afgørende faktor for,
hvilke billeder, og, i et bredere perspektiv, visualiseringer, der inddrages i en
kommunikativ praksis. Skolebilleder er de visuelle fænomener, der inddrages i
undervisning med henblik på at facilitere læreprocesser, der kan forandre eller
bidrage til forandring af den lærende. Dette gælder inden for alle fagområder.
Billeder og visualiseringer kan være produceret i én kontekst, og i det øjeblik
de indgår i en pædagogisk kontekst, kan man sige, at de transformerer sig til
skolebilleder. De didaktiske begrundelser for at udvælge og bestemme noget som
skolebillede er forskellige og afhænger af den konkrete situation. Et skolebillede
kan være en illustration knyttet til en bestemt fagdisciplin, f.eks. historie eller
samfundsfag. Det kan være en visuel repræsentationsform for begrebsdannelse i
f.eks. matematik og fysik, eller det kan ses som kunstnerisk betydningsdannelse i
billedfag. Endelig kan et skolebillede mere overordnet være knyttet til uddannelse
som disciplinerende institution. Det er et perspektiv, som i stigende grad tages op
og reflekteres over inden for visse dele af billedvidenskab (Pauwels, 2006, 2010;
Mitchell, 2008).
De billeder og visualiseringer, der inddrages som skolebilleder i undervisning
og læringsprocesser, hentes mange forskellige steder fra (Buhl, 2009: 110f). I en systemteoretisk terminologi ville man betegne dette som andre funktionssystemer.
Skolebilleder hentes dels fra f.eks. funktionssystemerne kunst, massemedier, videnskab og religion, der, ud fra hver deres funktion, vil kode visuelle fænomener
forskelligt. Dels produceres skolebilleder ved, at der pågår en uafbrudt udfoldelse
af en visuel praksis mellem aktørerne i uddannelsesinstitutionen, dvs. undervisere, lærende, fag og organisation. Den organisatoriske dimension, der omfatter
såvel den fysiske ramme som de disciplinerende retningslinjer og ritualer, som
præger en uddannelsesinstitutions hverdag, konstituerer sig visuelt (Flensborg,
2003; Buhl, 2009a; Buhl & Flensborg, 2011). Det kan f.eks. være en uddannelsesinstitutions arkitektur, fag- og fælleslokalers indretning, klassebilledet eller
skolefesten. Dette vil jeg dog ikke komme nærmere ind på i nærværende tekst.
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Fag-evolution
I kraft af den uddannelseskommunikation, der udspiller sig, vil skolen til stadighed forandre sig som organisation og dermed i sine valg af skolebilleder.
Den tyske sociolog Niklas Luhmann beskriver dette med et evolutionsbegreb.
Her bygger han på en forestilling om, at alle systemer er autopoietiske – dvs.
selvrefererende og selvproducerende. I kraft af denne autopoiesis vil systemet
til stadighed udvikle og forandre sig. Begrebshistorisk er evolution ’belastet’ af
anvendelsen på den darwinistiske lære om menneskets udviklingshistorie og er
i den forstand misvisende (Luhmann, 1993: 222). I Luhmanns anvendelse er det
en pointe, at begrebet kan anvendes til at beskrive forandringer af alle former for
systemer, der er lukkede og karakteriseret ved selvreference og selvproduktion:
biologiske systemer, psykiske systemer og sociale systemer. I forhold til sociale
systemer, der er relevante i nærværende sammenhæng, er det den kommunikative praksis – og den visuelle - der genererer forandring.
Evolution i Luhmanns systemteori forstås som udfoldelse af et paradoks1 gennem paradoksets egen adskillelse mellem variation og selektion:
”Von Variation kann man sprechen, wenn unerwartete (neue!) Operationen
auftauchen. Die Selektion betriﬀt den Strukturwert der Neuerung: Sie wird als
Wiederholenswert akzeptiert oder als Einmalereignis auf sich selbst isoliert und
zurückgewiesen.” (op.cit.: 223).
Paradokset opløser på den måde sig selv, når det udfoldes. Dette forudsætter
stabilitet i systemet både som evolutionens udgangspunkt og endepunkt, hvilket
ikke er en procesteoretisk historie (jf. Darwin) men en dynamisk stabilitet. Luhmanns evolutionsforståelse indebærer således ikke en lineær udviklings- og forbedringshistorie, men en beskrivelse af hvordan små hændelser i kommunikation
kan føre til, at faglighed forandrer sig.
Faghistorisk karakteristik
I et faghistorisk perspektiv har dette som beskrevet ovenfor ført til, at den visualiseringskompetence, der var en integreret del professionsforberedelsen af en kommende underviser i 1818, gradvist uddiﬀerentierede sig som det selvstændige fag
billedkunst, der kan identificeres i bekendtgørelsesteksten for læreruddannelsen
i 1992 (Buhl, 2002: 129). Dette indebærer, at den funktionsrettede visualiseringskompetence inden for andre fag marginaliseres til fordel for en kunstnerisk udtrykskompetence. Herefter påbegynder faget sin evolution som fag, hvor begrebet
visuel kultur bliver en del af fagets diskursive reference (i Danmark) fra omkring
år 2000. Dette skyldes formentlig, at visuel kultur bliver en del af diskursen in-
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den for fagets fagreference – nemlig kunstsystemet – og at der inden for fagets
pædagogiske videnskabsreference pågår metodologiske diskussioner i lyset af
postmoderne og senmoderne strømninger.
I et aktuelt perspektiv ser det ud til, at netop denne orientering mod visuel
kultur som område og metodologi kan føre til en revitalisering af billed- og visualiseringskompetencer inden for forskellige fagområder og i forhold til pædagogisk
anvendelse af digitale teknologier.
Anden forudsætning: Identificerede forandringer inden for den faglige og
pædagogiske videnskabsreference
Selvom uddannelsesfaget billedkunst i 90’erne orienterer sig mod kunst, betyder
netop dette en forandring, idet det også er her nye tendenser kommer i spil under betegnelsen visuel kultur. Visuel kultur er i udgangspunktet et opgør med
kunsthistoriens patent på kunstvidenskabelig refleksion af kunstproduktion og
kunstoplevelse. I USA og England tager en række kritikere fat på at nydefinere
det visuelle felt (f.eks. Mirzoeﬀ, 1998; Mitchell, 2002; Elkins 1999), og hvordan
visuelle fænomener kan opleves såvel i kunstinstitutioner som udenfor (f.eks.
Rogoﬀ, 1998; Sturken & Cartwright, 2001). De foreløbige resultater af en dansk
udvikling på området udkom i 2009, hvor visuel kultur forbindes med temaerne
viden, liv og politik (Dam Christensen & Illeris, 2009).
Visuel kultur og pædagogik
Visuel kultur repræsenterer på en gang et praksisfelt og et metodologisk greb,
hvor ideen udspringer om konstruktionen af ’et blik’. De såkaldte blik-konstruktioner
er den bestemmende faktor for identifikationen af, hvad der anses for visuelt
tilgængeligt. Inden for den visuel kulturpædagogiske forskning i Danmark sammenfattes dette i begrebet visuelle fænomener (i bredeste forstand). Den sociale
praksis, hvori relationen mellem iagttager og visuelle fænomener etableres, udgør en såkaldt visuel begivenhed. I et teoretisk didaktisk perspektiv aﬀøder dette
et behov for at udvikle et metodologisk greb, der adresserer, hvad der iagttages,
hvordan det iagttages, og endelig den position, der udgør iagttagelsens afsæt. Dette
betegnes visuel refleksionsstrategi. Disse tre elementer udgør tilsammen blik-konstruktionen (Buhl, Illeris & Flensborg, 2003; Illeris, Buhl & Flensborg, 2004; Buhl
& Flensborg, 2011).
For et uddannelsesfag, der har sin faglige reference i kunsten, skaber det nye
udfordringer, når samme kunstreference sætter sit eget kunstbegreb på spil i såvel
den udøvende, den udforskende som den formidlende praksis. Ligeledes skaber
det udfordringer, når den pædagogiske videnskabsreference gradvist begynder
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at udvikle en metodologi, hvori kunstens metoder indgår, men med andre formål
som f.eks. facilitering af æstetiske læreprocesser.
I forhold til den pædagogiske videnskabsreference tilbyder især nyere orienteringer inden for pædagogisk antropologi, pædagogisk sociologi og pædagogisk
psykologiske videnskabsområder refleksionsmuligheder for visualiseringer i et
uddannelsesdidaktisk perspektiv. Et eksempel er visuelle metoder, som er en del
af uddannelsesudbuddet på kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi på
DPU, Aarhus Universitet.
De faglige og pædagogiske referencer udgør tilsammen billeder og visualiseringers didaktisk-teoretiske grundlag, dvs. underviserens viden om: hvordan jeg
gør, hvad jeg vælger som sagsforhold, og hvorfor jeg vælger det.
Fag og faglighed
I forhold til uddannelsesfagets faglighed er den didaktisk-teoretiske refleksion under forandring. For hvad er det, der afgør om en situation er faglig? Hvad afgør,
om de billeder og visualiseringer, der indgår i en given uddannelsesinstitution,
rent faktisk bidrager med et læringsindhold, der kan bringe videnstilegnelsen til
et kvalificeret niveau?
Faglighed er udtryk for, at man anvender et bestemt blik på et sagforhold.
Dette blik er instrumenteret med nogle særlige ’måder’, der fremkalder bestemte
muligheder for at erkende. Faglighed kan anvendes, når et sagforhold skal belyses. Tager man et eksempel som kemifaget, vil kemifaglighed kunne anvendes på
sagforhold, der ikke kun er rammet ind af et kemilaboratorium. Man kan f.eks.
interessere sig for, hvordan vand ændrer karakter, når det tilsættes andre stoffer (f.eks. salt), når det udsættes for temperaturskift og fryser eller koger. Der er
selvsagt problemstillinger, der med fordel kan udfoldes i et kemilaboratorium,
fordi laboratoriets indretning understøtter faglige aktiviteter, hvor der f.eks. anvendes forskellige materialer og værktøjer. Men fagligheden ligger ikke gemt i
materialerne, formerne eller temaerne. Fagligheden er den kvalificerede (dvs. viden
og færdigheder) og kompetente (dvs. evnen til at anvende viden og færdigheder i
mødet med en social kontekst) omgang med dem (Buhl & Flensborg, 2011).
Fag og fagligheder er under stadig forandring (jf. ovenfor om fag-evolution),
fordi der hele tiden produceres nye variationer i de situationer, hvor underviser
og lærende kommunikerer om et sagforhold. I forhold til billeder og visualiseringer vil forandringerne vise sig i form af billeder, der forandrer sig, som for
eksempel i skiftet fra materielle billeder til digitale billeder, i form af et ønske om
at forstå forskellige visuelle fænomener både inden for kunstverdenen, inden for
medieverdenen og inden for forskellige fag- og videnskabsdiscipliner.
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I forhold til billedkunstfaget bliver en optagethed af samtidskunst aktualiseret, fordi samtidskunsten viderekommunikerer de ideer, der forbindes med
faget i kraft af dets navn. Denne diskussion havde måske set anderledes ud, hvis
faget havde heddet billedfag, billedpædagogik eller bare ’billede’ (en pendant til
f.eks. dansk, kemi, matematik og musik).
Forandringer af fag og faglighed reflekterer også, hvordan andre fagområder
udvikler sig. I forhold til billedkunstfaget gælder dette også den pædagogiske
reference. Eksempelvis arbejder faget pædagogik med et begreb om æstetiske
læreprocesser, psykologi arbejder eksempelvis med teorier om visuel kognition
og om multiple intelligenser, og samfundsfag arbejder eksempelvis med kompleksitetsteorier om det senmoderne samfund etc.
Fagforståelser og forforståelser
De fleste møder op til en uddannelse med forestillinger om, hvad den skal handle
om. Det er ikke altid – eller man skulle måske snarere sige næsten aldrig – at disse
erfaringer videreføres og bekræftes. Det er snarere det modsatte, der sker. Det kan
være frustrerende at få hele sin forventnings ’kludetæppe’ revet fra hinanden. Forforståelser er én side af problemstillingen. Den anden side er, at fag og faglighed
ikke kan ses i et statisk lys. Det er ikke givet på forhånd, hvad fag og faglighed er.
Fag og faglighed er opstået og udvikler sig ud fra et behov om en hensigtsmæssig
kategorisering af viden.
Fag og faglighed har til formål at ordne verden i håndterbare kategorier. Men
når der tales om kernefaglighed, kan man så tale om en uforanderlighed, som er
uomtvistelig? Næppe. Men man kan tale om, at der i fremkomsten og udviklingen
af et fag er nogle landvindinger, der kendetegner faget. Men også disse forandrer
sig gradvist og kan bedst ses i tilbageblik som særlige træk ved en given periode
(ibid.).
Den aktuelle forandringstendens peger på, at billed- og visualiseringskompetence er en faglighed, der er nødvendig inden for alle fagdiscipliner, og denne
faglighed tegner konturerne af et fag, der lægger den brede visuel kulturpædagogiske faglighed til grund for definitionen af et adækvat undervisningsindhold
i en faglig kompetence i et tværgående perspektiv.
Den tredje forudsætning: Identificerede forandringer af læringsrum i lyset
digitale teknologier
Digitale teknologier, der faciliterer et deltageraspekt – de såkaldte sociale medier –
afstedkommer, at undervisere og lærende ikke alene er brugere af visualiseringer
og billeder i én bestemt sammenhæng. De er medproducenter af de betydninger,
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der skabes, afhængigt af, hvilken sammenhæng billeder indgår i. Billeder og
visualiseringer indgår i systemer af tale, skrift og lyd, i en strøm af skiftende kontekster og i kropsligt samspil med forskellige digitale artefakter. Man kan sige,
at der bliver tale om et tredobbelt rum for betydningsdannelse: Det, der kommer
til syne via interface (web 2.0), det materielle design, der omslutter interfacet
(f.eks. en computer eller en GPS), og de omgivelser det bruges i (f.eks. et undervisningslokale eller et byrum). At bidrage til produktionen af en fælles tekst ved
en stationær computer i et dertil indrettet computerrum giver andre muligheder
for betydningsdannelse, end hvis det f.eks. foregår i et byrum via mobilteknologi.
Kroppen er med i begge tilfælde, men erfaringerne er forskellige.
Komplekset af digitale artefakters ’aﬀordances’, dvs. de muligheder, der tilbydes kroppen for interaktion i en bestemt kontekst (Gibson, 1979), og adgang til
internettets sociale ressourcer tilbyder et væld af kombinationsmuligheder. Alle
forhold spiller ind på de didaktiske beslutninger om billedernes og visualiseringens funktioner.
Digitale artefakter og læringsprocesser
Mobiltelefonen som et eksempel på et digitalt artefakt giver anledning til at
etablere læringsrum uden for uddannelsesinstitutioners fysiske rammer. Mobilteknologien tilbyder, at læringsprocesser udspiller sig i miljøer, der f.eks. er tæt
på det faglige indhold. Museer er et oplagt eksempel på steder for en praksis,
hvor kroppens erfaringer med fysiske artefakter udfolder sig i samspil med brug
af mobilteknologi, der kan anvendes til at tilegne sig, producere eller spille sig til
at dele viden om et emne. En anden side af mobilteknologien er, at kroppen er i
bevægelse, mens den lærer. Dermed kommer den i dynamisk spil som medie for
erfaringsdannelse. Den mobile teknologis lille format giver bestemte brugermuligheder, hvor bevægelse og dynamisk perception er de mest markante.
Andre digitale artefakter som den stationære og bærbare computer eller det
interaktive whiteboard giver forskellige muligheder for kropslig relatering og dermed læringsrum. Med whiteboardet tilbydes kroppen at agere med større bevægelser og i en direkte interaktion med den flade, der manipuleres. Sammen med
forskellige tilbud fra det digitale interface om kommunikation, videnstilegnelse,
vidensproduktion og videndeling faciliteres en organisering af undervisnings- og
læringsprocesser, der baserer sig både på forskelligartede kilder, f.eks. i form af
ekspertviden via platforme, samt produktion og deling af viden via wikier eller
blogs. De digitale artefakter har tydeliggjort, at der i læreprocesser nok indgår
tekst, men at også andre kommunikationsformer træder tydeligt frem. Det at
kunne skitsere via modeller og bearbejde interfaces med tegn, visualiseringer
og billeder, lagre dem og arbejde videre med dem i en anden sammenhæng,
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aktualiserer fordringen om en bredere forståelse af kommunikationsformer og
læringsressourcer.

Det tredobbelte forhold og læring
Der er således et tredobbelt forhold for læring: Internettet som en uendelighed
af sociale kommunikations- og udvekslingspraktikker, de digitale artefakters ’affordances’ og forskellige kropsrelaterede kontekster for uddannelsespraksis. Den
didaktiske udfordring i dette tredobbelte forhold afstedkommer i disse år et øget
arbejde med at udvikle didaktisk tænkning, der kan imødekomme udfordringerne
i det, der betegnes som et fokusskift. I tilknytning til større forsknings- og udviklingsarbejder betoner en række forfattere dette ved at anvende betegnelsen ’2.0’
(Holm Sørensen et al., 2010; Gynther, 2010; Bonderup Dohn et al., 2009). Mens
der i de seneste 20 år har været en stærk orientering mod at forstå it i forhold til
den lærende og læring, er underviseren og indholdet af læreprocesserne nu på vej
til atter at komme i fokus. Fag og faglighed tematiseres, ligesom læringsmidlers
repræsentationsformer og funktioner reflekteres (Buhl, 2008a; Hansen, 2010).
Den professionelle undervisers funktioner og roller revitaliseres i begreber om
den didaktiske designer og didaktisk design (f.eks. Buhl, 2008a; Selander, 2008;
Andreasen et al., 2008; Holm Sørensen & Levinsen, 2010).
Didaktisk professionalisme
Det tredobbelte forhold kræver en didaktisk professionalisme, hvor bestemmelsen
af undervisnings- og læringsaktiviteter ikke er bundet til en fysisk lokalitet, en
synkron tidsramme eller et præ-defineret læremiddel. For når man ikke kan se
det på de ydre rammer, kan man spørge, hvor og hvornår der er tale om undervisnings- og læringsaktiviteter? Her vil begrebet om den kommunikative praksis (jf.
ovenfor) forstået som uddannelseskommunikation være en mulighed.
Uddannelseskommunikation indikerer på én gang, at der er tale om en didaktisk begrundet aktivitet, der udspiller sig på forskellige måder fagligt og
organisatorisk, og som kan operationaliseres i kombinationer af fysiske og/eller
virtuelle læringsrum. Med begrebet om uddannelseskommunikation refererer jeg
til Luhmanns tænkning (Luhmann, 2002a)2. Ved at fokusere på uddannelse som
en bestemt form for kommunikation, der har til hensigt at forandre med henblik
på ny indsigt, og som generelt sigter mod samfundets videreførelse, overskrides
problemstillinger vedrørende distinktioner knyttet til tid og rum. Uddannelseskommunikation indebærer en identifikation af, om det, der udspiller sig i tale,
skrift, billede og lyd, er rammesat af et mål om udvikling af kompetencer, viden
og færdigheder.

107

108

Mie Buhl

Med uddannelseskommunikation åbner sig muligheder for at se nye kombinationer af undervisnings- og læringsforløb, der ikke er afhængige af de institutionelle rammer, hvor de traditionelle didaktiske positioner, underviser-fag/
sag-lærende, traditionelt udspiller sig. Underviseren står således med nye udfordringer og muligheder for iværksættelse af uddannelseskommunikative processer
og får dermed nye funktioner som didaktiker.
I arbejdet med at udvikle et didaktologisk grundlag for visualiseringers
didaktik indgår for det første udforskning af billeders og visualiseringers afkodnings- og betydningsdannelsesformer, for det andet udforskning af underviserfunktioner og positioner (Buhl, 2008b) og endelig for det tredje udforskning af lærendes forudsætninger og positioner. Disse udgør tilsammen komponenter i den
såkaldte didaktiske trekant, der kendes som en grafisk fremstilling af Herbarts
arbejde med at udvikle en teori om undervisning og dermed gøre denne til et felt,
man kunne dygtiggøre sig i, og ikke alene en kunst, man besad evnen til at udføre.
Dynamisk faglighed
Med afsæt i en systemteoretisk logik anskuer jeg imidlertid ’det tomme rum’ på
den didaktiske trekants inderside som den kommunikation, der, på baggrund af
bidrag fra henholdsvis sag, underviser og lærende, udgør faglighed. Det betyder, at
faget i princippet reproduceres med små variationer hver gang, der gennemføres
en undervisnings-læringssituation om et emne. Dette indebærer også, at faglighed
er dynamisk og forandrer sig over tid (jf. min analyse af billedkunstfaget ovenfor).
Det betyder endvidere, at det er kommunikationens karakter, der afgør, om det,
der foregår, er fagligt, og at dette i princippet er frigjort fra en stedlig lokalisering
i f.eks. et undervisningslokale og en tidslig organisering i lektioner. Med andre
ord kan uddannelse foregå hvor som helst og når som helst; en tematik, der ofte
adresseres i diskussioner om de uddannelses- og dannelsesmæssige konsekvenser
af øget brug af it i uddannelsessystemet.
Den dynamiske forståelse af uddannelsekommunikation finder jeg produktiv
i refleksioner over og drøftelser af, hvordan didaktik som vidensområde og praksis kan udvikle sig i interaktion med faglige forandringer.
I relation hertil kan man sige, at ’den gamle’ underviserkompetence, hvor
billed- og visualiseringskompetence var en integreret del af alle de fagområder,
læreren underviste i, revitaliseres. Der er med andre ord nogle visuelle fagkompetencer, man skal tilegne sig, som går på tværs af vidensområder og fag. Her
arbejder vi foreløbigt med afkodnings- og betydningsdannelseskompetencer (Buhl &
Flensborg, 2011).
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Tre perspektiver på visuelle afkodnings- og
betydningsdannelseskompetencer
Kompetencer i visuelt at kunne afkode og danne betydninger antager komplekse
former, der involverer såvel et teknologiperspektiv, som et kulturperspektiv og et
faglighedsperspektiv. Disse perspektiver udtrykker de samfundsmæssige forandringsprocesser, vi er en del af, men de udtrykker også felter for nyudvikling af
fagdidaktiske kompetencer.
Teknologiperspektivet
Teknologiperspektivet peger på, at digitale medier indtager en væsentlig plads i erfaringsdannelser og kommunikation, og at udviklingen af digitale teknologier og social
software skaber nye didaktiske vidensfelter om visuel modalitet og multimodalitet (Selander, 2008; Sørensen et al., 2010; Kress et al., 2003). Brugen af digitale
teknologier reflekteres i forhold til det sociale aspekt, dvs. det videndelende, det
samproducerende og det deltagende, frem for det individuelle aspekt, som er det
distribuerende og formidlende. Dette peger på didaktikker, der bringer digitale
teknologier i spil, og har at gøre med, hvordan en uddannelseskommunikativ
praksis udfolder sig.
’Tegn’modaliteter og forhandling af mening
Fordringen om øget fokus på visuelle kompetencer udspringer af digitale teknologiers facilitering af multimodale erfaringsdannelser og kommunikation. Billeder
og visualiseringer er en af flere og forskellige ’tegn’modaliteter (f.eks. billeder og
visualiseringer, skrift, tale, lyd og narrative forløb). I det multimodale perspektiv
forhandles betydningsdannelse i synergi mellem tegnsystemer og den diskurs,
der herigennem produceres. Denne forståelse af multimodalitet er introduceret
af socialsemiotikerne Kress og van Leeuwen (2001) og betoner tegnperspektivet
i multimodalitet.
Den stadige tilkomst af forskellige digitale artefakter og deres ’aﬀordances’
peger, ud over ’tegn’modaliteter, på, at et sansemodalt perspektiv vil få stigende
betydning for at begribe komplekset af digitale teknologier og betydningsdannelse, fordi krop, artefakt og omgivelse spiller sammen med uddannelsessystemets kommunikative praksisser.
’Sanse’modaliteter og neurovidenskab
’Sanse’modaliteter dækker over, hvordan grundfunktioner som syn, hørelse, taktilitet, smag, lugt, bevægelse og rytme er integrerede faktorer i betydningsdannelse.
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Disse grundfunktioner baserer sig dels på, hvad der er fysiologisk muligt, og dels
på de kulturelle betingelser, de udvikler sig under. Sansemodaliteterne indgår i
erfaringsdannelser, der sker i et kompleks af hverdagsliv, samfundsinstitutioner,
globale og lokale udvekslingsformer (Buhl & Flensborg, 2011). Visuel kulturteoretiker Barbara Staﬀord (2008) peger på, at nye teknologier dels udfordrer
traditionelle neurovidenskabelige beskrivelser af perception, kognition og krop,
og dels udfordrer forsøg på at lave klare skel mellem biologi og kultur. De nye
nano- og genteknologier går ind i biologiens eget system. Gener tilføres ikke alene
nye egenskaber, men også en styring af kriterier for, hvordan disse egenskaber
anvendes. Det vil sige, at nye teknologier, der bruges inden for neurovidenskab,
understøtter et uddannelsesperspektiv, der ikke alene peger på aktiviteter til
stimulering af sansemodaliteter, men også på udvikling af en kompetence i at
identificere og tage stilling til kriterier for det, der erfares perceptuelt og kognitivt. For Staﬀord betyder det, at man måske hellere skulle tale om at forstå hele
situationen omkring ’det at se’ og ’måder at se’ som en uafsluttelig proces. Dette
synspunkt understøttes af, at den teknologiske udvikling af digitale lagringsmedier (i modsætning til cinematografi og andre analoge medier) muliggør, at man
kan redigere i det uendelige. Et digitalt billede kan i modsætning til en analog
film, der kun kan klippes en gang, forandres i det uendelige. Her er Staﬀord inde
på nogle af de tanker, som man med Luhmanns Massemediernes realitet (2002b)
kunne sige eksponerer opfattelsesmåder, der er præget af en overskridelse, ligesom
det peger mod en udvidelse af lineære tidsforståelser og materielle rumforståelser
(Buhl & Flenborg, 2011).
I et didaktisk-teoretisk perspektiv peger digitale artefakter og sociale netværkstjenester på øgede tvær- og transdisciplinære muligheder for at bruge og
producere forskelligartede vidensformer. Faciliteringen af at kunne producere og
dele viden sker i formater, der rækker ud over det, der almindeligvis forbindes
med uddannelse, og det er nærliggende at se teknologi som drivkraft for forandringer i uddannelsessystemet. Spørgsmålet er imidlertid, hvordan denne indgår i
et tæt netværk med andre drivkræfter som økonomiske faktorer, orientering mod
globale forandringstendenser, uddannelseskulturer samt forandringer inden for
forskellige vidensdiscipliner.
Kulturperspektivet
Kulturperspektivet peger på, at globale billeder og visualiseringer danner et fælles visuelt repertoire med forskellige grader af lokale betydningsdannelser, dels inden for
videnskaberne i form af vedtagne konventioner for afbildnings- og visualiseringsformer og dels inden for kunst, massemedier og i form af hverdagsliv som sådan.
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Visuel kultur som praksis
Når hverdagslivsperspektivet anlægges på visuel kultur, er det en praksis, der
omhandler de måder, vi orienterer os på, præsenterer os på, interagerer på, og
som foregår mere eller mindre bevidst. Det kan være som selvpræsentation i
måder at klæde sig på, i anvendelsen ritualer og gestikker (Wulf et al., 2010), eller det kan være i brugen af æstetiske måder til betydningsproduktion i form af
billeder og tegn, der enten fremstilles eller udvælges. Massemedierne eksponerer
i udpræget grad dette med en uendelig række af livsstilsprogrammer om bolig,
have, tøj, kropsvægt, spisevaner og økonomi. Denne praksis er hele tiden i spil i
måder, som den enkelte artikulerer sig selv og henvender sig til andre på (Buhl,
2005a; Buhl, 2008b; Buhl, 2009b). Den enkelte forholder sig konstant til sin omverden ved at lave forskellige markeringer, hvor noget har mening og noget andet
ikke. Men den visuelle kulturpraksis viser sig også i institutioner, hvor der ikke
alene bliver sat fokus på fysiske (f.eks. skolegårde), men også virtuelle læringsrum
(f.eks. hvilke metaforer, der anvendes i produktionen af læringsmidler).
Visuel kultur og uddannelse
Når visuel kultur forbindes med uddannelse, indikerer det en transdisciplinær
aktivitet, der på en gang producerer, undersøger og reflekterer på en måde, der
overskrider eksisterende og kendte kategorier (Buhl, 2005a; Buhl, 2009b; Buhl,
2010). Her drejer det sig om identificering af selvfølgeligheder og modsigelser i
visuelle fænomener, som bidrager til at forstå billeder, visualisering og konteksters betingelser samt de regler, der styrer deres tilblivelse.
Kulturperspektivet på billeder og visualiseringer omfatter dels det hverdagslige, hvor orientering i betydningssystemer er en uafbrudt praksis i alle sociale
praksisser, og dels det uddannelsesfaglige, hvor brug af betydningssystemer er
drevet af et læringsmål og undervisningsindhold inden for alle vidensdiscipliner
og professioner. I et kompetenceperspektiv har visuel kultur som metodologi potentialer i forhold til at klarlægge, hvordan erfaringer dannes, hvordan forståelse
etableres, og hvilke betingelser der spiller ind på de visuelle formdannelser, der
vælges og tilskrives betydninger.
Faglighedsperspektivet
Faglighedsperspektivet peger i konsekvens af teknologi- og kulturperspektivet på
øgede tvær- og transdisciplinære muligheder for at bruge og producere forskelligartede billed- og visualiseringsformer inden for forskellige vidensområder i
uddannelsessystemet.
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Fagdiscipliner og billed- og visualiseringsformer
Fagdiscipliner har over tid udviklet forskellige kategorier, som tilbyder bestemte
tilgange til verden. Det at tænke og arbejde i modeller i naturfag, det at producere og
forstå udsagn i sprogfag og talfag, det at dokumentere og samle data i sociale fag, det at
støtte produktdesign i værkstedsfag og det at udforske og udfordre verdensopfattelser i
kunstfag er på én gang tilknyttet bestemte discipliner med bestemte traditioner
og overskridende kompetenceområder, der samarbejder i løsningen af konkrete
problemer. Fag-, tværfags-, og uddannelseskulturer er væsentlige faktorer i forståelsen af den didaktiske tænknings betingelser.
Billeder og visualiseringer har eksisteret i forskellige former gennem uddannelseshistorien, jf. ovenfor. Forskellen mellem før og nu er, at mængden af og
variationerne i forskellige visuelle informationskilder og udvekslingsformer er
stadig stigende, og digitale teknologier bidrager med stadig flere variationer at
fremstille dem i, samt platforme at vise dem på og udveksle dem gennem.
Der opstår læringskulturer, der placerer visuelle afkodnings- og betydningsdannelseskompetencer centralt inden for forskellige fagdiscipliner. Disse kompetencer
repræsenterer et vidensområde og en praksisform, der kan reflekteres tvær- og
transdisciplinært i billeder og visualiseringens fagdidaktik. Underviserkompetencen
i revitaliseret form er ikke et spørgsmål om at tilvejebringe billeder og visualiseringer, men om at kunne vælge ud fra definerede kriterier, der baserer sig på
færdigheder og viden.
Visuelle afkodningskompetencer
Afkodningskompetencer omfatter at kunne afkode og forstå visuelle informationer
og de kontekster, de indgår i. Endvidere omfatter det at kunne tage stilling til
visuelle informationer som visuelle valg, til hvilke kriterier de vælges ud fra og
dermed også til muligheden for at vælge og forstå visuel information anderledes
(Buhl & Flensborg, 2011). Her spiller nye former for teknologibårne afbildninger
en rolle, idet det kræver uddannelse at kunne foretage visuelle omskrivninger af
modeller samt aflæse rumlige (spejlinger, modelleringer og positioneringer) og
tidslige (forskydninger i tid, parallelle verdner og hastigheder) fænomener inden
for forskellige vidensdiscipliner.
Afkodningskompetence forholder sig både til synets fysiologiske forudsætninger og synsmåders kulturelle forudsætninger og kan derfor ikke ses uafhængigt af
kontekst. Konteksten skaber relationer, hvor visuelle former udfolder sig på tværs
af traditionelle grænser mellem kulturer, fagdiscipliner og kunstneriske former.
Iagttagelse og refleksioner over relationer mellem producent og betragter udvikles
gennem selve betragtningen og gennem den medproduktion af betydninger, der
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her finder sted. Afkodning af forskellige former for mønstre i fagkulturer og kunst
fordrer præcis tegnbrug samt udvikling af strategier til at håndtere de kulturforskelle, der er i dannelsen af medbetydninger.
Den amerikanske billedteoretiker James Elkins kategoriserer visuel information i henholdsvis billeder, tegn og notation3 og argumenterer for, at de inden
for alle former for videnskab bliver anvendt og tolket på vidt forskellige måder
(1999). Tolkningen af dem har at gøre med traditioner inden for det enkelte
fagområde, men der er ofte eksempler på, at den betragtning, man har lært sig
inden for et felt, føres over i et andet. Dette beskriver Elkins med sit eksempel,
hvor der anvendes landskabsmetaforer og landskabers ikoniske træk i billeder af
genkombinationer (Elkins, 1999: 39).
Naturvidenskabelige billeder som meteorologiske kort, geologiske snit gennem bjergmassiver, grafer af ’oversatte’ satellitsignaler, sonar-tydninger eller
stamcellers bevægelser er alle billedkonstruktioner af ikke-visuelle forhold. Det
er forhold, der enten ikke kan ses med det blotte øje, og derfor bliver transformeret af mikroskoper og printere, eller fænomener, der eksisterer i andre former
end den visuelle og derfor også transformeres til helt andre opfattelsesformer
med risiko for at miste nuancer eller få tilført ekstra betydninger. Videnskabelig
visualisering afhænger af simplificering, skematisering og abstraktion af mangfoldige og kaotiske naturfænomener. Billeder i videnskaben kan fungere på flere
måder. De kan illustrere eller frembringe teorier, eller de kan være en del af en
skrevet diskurs og modificere noget, det kan være vanskeligt at bruge ord om.
Teorier bliver påvirket af de billeder, der konstrueres for at belyse dem, og deres
videreudvikling kan blive påvirket af de selv samme billeder (Pauwels, 2006).
Visuelle betydningsdannelseskompetencer
Betydningsdannelseskompetence omfatter det at kunne udvælge visuelle informationer med henblik på at danne betydninger, at opstille kriterier for valg af visuelle
betydningsdannelser og derved anerkende muligheden for at vælge anderledes,
og at forstå og anvende mulighederne for visuelle betydningsdannelser i samspil
med skiftende kontekster. At kunne danne betydninger er aktivt og intenderet
at forholde sig til alle visuelle fænomener, såvel digitale bearbejdninger som
visuelle re- og præsentationer af forskellige omskrivninger af tekniske og fysiske
fænomener, biologiske og geografiske kortlægninger, sociale og kulturelle registreringer samt dokumentationer. Det afgørende for at kompetencen relaterer
sig til visuel kulturpædagogik, er, at produktionen kan reflekteres i et undervisnings- og læringsperspektiv, samt at det klarlægges, hvordan erfaringer dannes,
hvordan forståelse etableres, og hvilke betingelser, der spiller ind på de visuelle
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formdannelser, der vælges og tilskrives betydninger (jf. afsnit om Visuel kultur
og uddannelse ovf.).
I et uddannelsesfagligt perspektiv omfatter dette færdigheder, viden og
kompetencer på et metodisk niveau, dvs. et kontinuum af en række formsprog,
et repertoire af teknikker, anvendelse af forskellige slags (immaterielle) materialer
samt færdigheder og formåen til at formulere sig visuelt. Derudover omfatter det
et strategisk niveau, dvs. et kontinuum af visuelle repertoirer, produktionsmedier, produktionsstrategier, valg af betydningsmuligheder, positioneringer samt
kriterier for udvælgelse af disse (Buhl & Flensborg, 2011).
Visuel kulturkompetence som en tværgående faglighed er kendetegnet ved at
forholde sig til både synet (dvs. det fysiologiske og perceptuelle beredskab), som
naturvidenskaben og psykologien, udforsker og synsmåder (dvs. de sociokulturelle betingelser), som samfundsvidenskaberne og humaniora i bred forstand
udforsker. I den forstand opererer visuel kultur i grænseområderne af syn og
synsmåder og er overskridende i forhold til institutionaliserede fagdiscipliner og
ikke-institutionaliserede sammenhænge. (Buhl & Flensborg, 2011).

Det tværgående fagperspektiv
Når det inden for de seneste år er blevet aktuelt at diskutere visuel kulturpædagogik som en ny faglighed, skyldes det, at begreber om billeder og visualiseringer
hele tiden forandrer sig, og fordi begreber om pædagogik hele tiden forandrer sig.
Det er således ikke udtryk for mangel på faglighed, når visuel kultur som uddannelsesfag introduceres, men et udtryk for, at fag og faglighed til stadighed forandrer sig; det ’emergerer’ inden for uddannelsessystemets kommunikative praksis.
Når der f.eks. undervises i billeder og visualiseringer, er kommunikationen styret
af et sæt regler, der foreskriver, hvordan indhold og form opfylder de specifikke
kriterier, der adresseres. Det gælder, uanset om det er på radiografuddannelsen,
på lægemedicinuddannelsen eller inden for billedkunstuddannelsen. Der tales
ud fra den forforståelse, som findes i de respektive uddannelsers bekendtgørelsestekster, med henblik på, at kommunikationen skal muliggøre læring. Denne
form for kommunikation - både som tale og billedpraksis - foregår hele tiden og
udgør fagligheden i et fag. Men da kommunikationer aldrig falder ens ud, betyder
det også, at fagligheden til stadighed undergår små forandringer – det som, med
Luhmann, – kan betegnes som evolution. Kommunikationen muliggør hele tiden
nye nuanceringer og forståelser af undervisningsindhold. På den måde bliver nye
begreber og nye praksisser aktualiseret, og på den måde bliver nye karakteristika
ved fagligheder til.
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Noter
1 Paradoks defineres af Luhmann som det usandsynliges sandsynlighed (Luhmann 1993: 222).
2 Niklas Luhmann har en særlig forståelse af kommunikation, idet kommunikation skal forstås
som en udvælgelse i mulig information. Luhmanns teori om samfundet tager udgangspunkt i,
at der findes sociale systemer, der består af kommunikation, og at det er disse systemer, der gør
samfundet muligt. Uddannelsessystemet er et af disse systemer.
3 En notation er f.eks. noder i musik eller en matematisk formel.

English summary
Images and visualisations in a cross-disciplinary educational perspective
Images and visualisations in education is an emerging field of didactic studies
brought about by an increasing interest in the concept of visual culture and by an
increasing use of information and communication technology (ICT).
This article is based on the assumptions that images and visualisations form
the basis of a cross-disciplinary subject area of didactics that involves many
theoretical disciplines such as the social, natural and the technical sciences, and
that the visually stimulated knowledge building is culturally biased. The point
of departure is the evolutional phase of the subject of visual arts education towards a broader field of visual education. The theoretical approach is based on
the assumption that subjects as well as didactics evolve from a dynamic course
of communicative events which form a particular field of education. The field of
visual arts education is based on three premises: 1) the diﬀerentiation and evolution of the teaching subject of visual arts education, 2) identified changes within
the art system towards visual culture, 3) identified changes of teaching and learning spaces generated from ICT. These are further discussed from contemporary
cultural, technological and subject-oriented perspectives. Finally, the article
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suggests visual decoding and visual meaning-making as two cross-disciplinary
competences.
Keywords: images; visualisations; didactics; it; visual culture pedagogy.
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Færdighedsdimensionen
Færdighed og kropsligt betinget læring i
sammenlignende fagdidaktisk perspektiv
med særligt henblik på musisk-æstetiske fag
Sven-Erik Holgersen

Indledning
”We ‘know’ and have learned to say that mind is incorporated, but we
have neither grasped fully the profundity of that claim nor the range of its
implications” (Bowman, 2004: 33).
Færdighedsdimensionen i musisk-æstetiske fag beror på perceptuelle, kognitive,
psyko-motoriske, emotionelle og sociale funktioner, der tilsammen udgør det
nødvendige grundlag for at opleve, udføre og skabe kunstneriske og håndværksmæssige artefakter, herunder kropslige, musikalske og billedmæssige udtryk.
Noget tilsvarende kunne siges om færdigheder i andre fag, fx sprog, matematik
og naturfag, og artiklen søger derfor at indkredse, hvad der er specifikt ved færdigheder i musisk-æstetiske fag, samtidig med at de kan anskues i et sammenlignende fagdidaktisk perspektiv.
Et gennemgående syn i denne artikel er, at færdigheder må forstås ud fra,
hvordan de er forankret i levet liv, herunder deres kropslige forankring. Denne
forståelse inkluderer, men overskrider samtidig de ovenfor omtalte aspekter, og
det er artiklens tese, at en holistisk og fænomenologisk tilgang kan give anledning
til en dybere forståelse af, hvordan færdigheder i musisk-æstetiske fag er kropsligt
forankret og betinget.
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Endelig er der en lang tradition for at måle eller vurdere færdigheder og placere dem på et givet niveau, fx fra begynder til ekspert. Det er der formentlig flere
grunde til, dels at færdigheder manifesterer sig tydeligere jo højere niveauet for
beherskelse er, og dels at der er en samfundsmæssig interesse i at kunne måle og
dermed vurdere færdigheder (som eksempelvis i PISA undersøgelserne).

Hvad er færdigheder i musisk-æstetiske fag?
Færdigheder i et psykologisk perspektiv
En psykologisk definition af færdigheder lyder, at det er ”processer der koordinerer perception, kognition og handling” (Lehmann & Davidson, 2002). Samtidig
er det klart, at færdigheder aldrig opøves i et vakuum, men i en bestemt social og
kulturel kontekst. Færdigheder kan ud fra et psykologisk perspektiv bestemmes
som en kombination af
1.

perceptuelle færdigheder (fra sanseopfattelse til meningsskabelse) herunder at opfatte og skabe mening i udtryk af musikalsk, sproglig, visuel,
materiel eller bevægelsesmæssig art samt hermed forbundne æstetiske
kvaliteter. Forskellige psykologiske traditioner (fx eksperimental-, gestalt-, økologisk, og fænomenologisk psykologi) har i stadig højere grad
anskuet perception som et holistisk fænomen. Perceptuelle færdigheder
i musisk-æstetiske fag drejer sig derfor ikke kun om evnen til at opfatte
via sanserne, men om en særlig æstetisk erkendelsesform, der integrerer
forskellige aspekter af det oplevede fænomen (se fx ”musik som et mangespektret meningsunivers” (Nielsen, 1998)).

2.

kognitive færdigheder (tænkning, hukommelse, problemløsning), som
har at gøre med at huske, planlægge, udføre og vurdere. Evnen til at
forestille sig noget og skabende tænkning hører til kognitive færdigheder. Music as cognition (Serafine, 1988) er et eksempel på, at musikalske
færdigheder beskrives som musikalsk tænkning i relation til at opleve,
udføre, analysere og skabe musik.

3.

psyko-motoriske færdigheder, som har at gøre med at forstå og udføre
bevægelse, herunder smidighed, hurtighed, kraft samt automatisering,
kropsbevidsthed, m.v. En central pointe er, at motoriske færdigheder
ikke eksisterer isoleret (bortset fra reflekser), for eksempel kan en bevægelse kun forstås i sammenhæng med den intentionalitet, som den er
udtryk for. Perception og motorik er ikke to adskilte systemer, men er
forbundne gennem evnen til at forstå andres kropslige intentioner ved
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at tage dem op og videreføre dem i sit eget kropsudtryk (Merleau-Ponty,
1962/2003, s. 163f). Denne opfattelse er siden blevet underbygget gennem
opdagelsen af spejlneuroner, der er grupper af hjerneceller i den visuelle
og den motoriske hjernebark, der spejler hinandens aktivitetsmønster
(Gallese et al, 1996).
4.

distribuerede færdigheder, der er distribueret mellem subjekt og omverden
herunder andre mennesker, redskaber, computere, m.v. (Salomon, 1993).
Alle typer færdigheder er kontekstbundne, forstået på den måde, at
konteksten har indflydelse på, hvordan færdigheder opøves og udfoldes.
Man lærer hurtigere at tale et fremmed sprog, når man er i omgivelser,
hvor sproget tales, og musikudøvere spiller oftest bedre, når de spiller
sammen med musikere, der er dygtigere end dem selv. Dette er en central pointe inden for Vygotsky-traditionen. Men visse færdigheder er
mere end andre direkte forbundet med en bestemt kontekst. Et eksempel
er færdighed i at spille et instrument, som kun kan udøves med instrumentet ved hånden. Færdighed og instrument er uløseligt forbundet i
den instrumentale praksis på samme måde som en håndværkers færdigheder. Musikinstrumenter og værktøj er eksempler på redskaber, der er
udviklet på grundlag af menneskelige erfaringer, og hvis funktionalitet
derfor er udtryk for distribuerede færdigheder.

Færdighedsforskere antager, at mennesker i det store og hele anvender de samme
perceptuelle, kognitive og psyko-motoriske løsninger på tværs af forskellige domæner, hvilket dog ikke betyder, at mere sammensatte færdigheder umiddelbart
kan overføres på tværs af domæner (Lehmann & Davidson, 2002, 543).
Komplekse færdigheder udvikles domænespecifikt. En pianist vil nok med
lidt øvelse kunne omsætte sine færdigheder til andre tasteinstrumenter, men
vil ikke uden videre kunne spille et blæse- eller strygeinstrument. Det er også
velkendt, at musikere med en eminent fornemmelse for rytme og timing ikke
nødvendigvis også er gode dansere.
Færdigheder i et fagdidaktisk perspektiv
En netop gennemført specialeundersøgelse af musikundervisning på seks lilleskoler i Danmark viste, at den altdominerende aktivitet i undervisningen er sammenspil i grupper. Dette må siges at være en ganske vidtgående indsnævring i forhold
til, hvordan faget musik er beskrevet i folkeskolens fælles mål. Men bag denne
praksis ligger den både udbredte og anerkendte opfattelse, at elever lærer bedst
ved at være aktivt deltagende og evt. medskabende, en opfattelse der har rødder
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i 1930’ernes reformpædagogik og i progressivismen i USA. Netop i USA har der
udfoldet sig en omfattende debat om, hvad der bør være musikfagets centrale
rolle, hvor yderpunkterne er personificeret i to professorer i musikpædagogik:
På den ene side traditionalisten Bennet Reimer, der ser værdien i musikfaget som
den æstetiske dannelse, idet musik først og fremmest er et æstetisk fænomen. På
den anden side David Elliott der med sin praxialisme ser værdien i musikfaget i
selve handlingen ’musicing’. Med inspiration fra Dewey kan det helt kort udtrykkes sådan, at musik først og fremmest er noget mennesker gør.
Set i et færdighedsperspektiv er denne opfattelse knyttet til den reformpædagogiske tradition, hvor læring er nært knyttet til det udøvende og det skabende.
Umiddelbart kan dette lyde positivt, men det rummer samtidig en fare for reduktion af det faglige indhold.
Færdigheder i musikfaget kommer – lige som i andre (æstetiske) fag – til
udtryk gennem forskellige aktivitetsformer, perception, reproduktion, produktion,
interpretation og refleksion (Nielsen, 1998), der tilsammen udgør de måder, hvorpå
man kan forholde sig til musik som fænomen. De samme kategorier kan anvendes om færdigheder i fx sprog, billedkunst, idræt og andre musisk-æstetiske fag.
Færdigheder i musik – som er forbundet med at lytte til, synge, spille, skabe,
genskabe, fortolke eller analysere musik – findes tilsvarende inden for andre
musisk-æstetiske fag. Færdigheder forstået på denne måde er beherskelse af
forskelligartede kulturteknikker eller funktioner, der udøves såvel i hverdagspraksis som i professionelt øjemed af skabende og/eller udøvende kunstnere og
undervisere, anmeldere, forskere, m.fl.
Færdigheder i musik, billedkunst og idræt i folkeskole og gymnasium
Færdigheder i musisk-æstetiske fag forstås som beherskelse af forskelligartede
kulturteknikker eller kunstneriske udtryksformer: musik, billedkunst, idræt, samt
kombinationsformer som opera1, ballet, mixed media, performancekunst, etc.
Historisk og aktuelt kan færdighedsdimensionen i fx musikfaget identificeres
gennem en række fagdidaktiske konceptioner, herunder musik som sangfag, ”musisk” fag, polyæstetisk fag, sag-fag, samfundsfag, lydfag, spillefag, bevægelsesfag
og mediefag (Nielsen, 1998), som peger på såvel fagspecifikke som fagoverskridende færdigheder.
Et eksempel er sammenhængen mellem musik og bevægelse, der undertiden
dyrkes så intensivt, at de kan blive ligeberettigede, og man vil da kunne tale om
”musik som bevægelsesfag” (Holgersen, 2002b). Eksempler på dette er de subtile musik-og-bevægelses mønstre i såkaldt ’elementær rytmisk træning’ eller i
den stiliserede gadeperformance ’stomp’, hvor krop og musik går op i en højere
enhed. Roland Barthes’ udtryk ”the body in a state of music”2 indfanger denne
samtidighed af musikken-i-kroppen og kroppen-i-musikken.
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Det valgte perspektiv på færdigheder i musisk-æstetiske fag betyder, at
kropslige aspekter forener den fysiske krop og kropsbevidsthed samt eksistentielle sider ved det kropslige nærvær. Kropslige aspekter har - set i dette lys - en
fagoverskridende karakter.
Foruden skolens grundforløb i musik og billedkunst tilbydes disse samt en
række andre som valgfag. Der er mulighed for afsluttende prøve i disse fag.
I det følgende sammenfattes centrale begreber om færdighedsdimensionen i
musik, billedkunst og idræt i folkeskolens grundforløb samt som valgfag i gymnasiet.
Musik i folkeskolen (slutmål i 6. klasse) omfatter færdigheder på 3 hovedområder:
Musikudøvelse, musikalsk skaben og musikforståelse. Færdighederne omfatter inden for disse områder alsidighed i sang, instrumentalspil herunder sammenspil og bevægelse samt musikkundskab. En fagoverskridende færdighed er
at udtrykke sin oplevelse af musik i ord, billeder og bevægelse.
Musik i gymnasiet (A niveau) omfatter musikkundskab og musikudøvelse.
Færdighederne omfatter inden for disse områder bl.a. musikfagets metoder, teori
og terminologi ved analyse af forskellige kulturers musik, at læse partitur, udarbejde og fremføre en musikalsk sats samt deltage i sammenspil som sanger og
instrumentalist samt tilrettelægge, arrangere og realisere en musikalsk sats. Musik
er det eneste af de musisk-æstetiske fag, der kan vælges på A niveau.
Billedkunst i folkeskolen (slutmål i 5. klasse) omfatter færdigheder på 3 hovedområder:
Billedfremstilling, billedkundskab og visuel kommunikation. Færdighederne
omfatter inden for disse områder at kunne udtrykke sig i plant, rumligt og digitalt
billedarbejde med anvendelse af såvel praktisk som teoretisk viden, at anvende
sprog både beskrivende og analytisk om billedkunst og visuel kommunikation
samt at bidrage til visuelle udtryk i kulturprojekter.
Billedkunst i gymnasiet (B niveau er det højeste) omfatter praktisk og teoretisk
arbejde med billeder på flader, skulpturer og installationer samt arkitektur med
vægt på disse mediers udtryks- og meningsbærende muligheder, udvalgte værker fra forskellige perioder og tekster herom. Eleverne skal have færdigheder i
at forklare, analysere kunstoplevelser, materialer og kunsthistorie samt at løse
visualiseringsopgaver og kommunikere ved hjælp af visuelle udtryk.
Idræt i folkeskolen (slutmål i 9. klasse) omfatter færdigheder på 3 hovedområder:
Kroppen og dens muligheder, idrættens værdier og idrættens kultur. Færdighederne omfatter inden for disse områder kropslige / fysiske discipliner, teknik og
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taktik m.v. i forskellige idrætter, samt udføre og udvikle rytmiske forløb og danse
til musik. Desuden sociale færdigheder og kulturel forståelse.
Idræt i gymnasiet (B niveau er det højeste) omfatter færdigheder i boldspil,
musik og bevægelse samt klassiske og nye idrætter. Sideordnet hermed er fokusområderne teoriforståelse og træning. Eleverne skal kunne koble teori til praktik
herunder til sit personlige træningsprogram samt formidle idrætsfaglig viden.
I grundforløbet på gymnasiet skal alle vælge ét af de obligatoriske kunstneriske
fag: billedkunst, dramatik, mediefag eller musik. Foruden musik, billedkunst og
idræt findes dramatik som gymnasialt valgfag på B niveau.
Der er en generel tendens til, at det faglige indhold og dermed færdighedsdimensionen med tiden er blevet udvidet i musisk-æstetiske fag i folkeskole og
gymnasium. Selv om ovenstående kun er et kort ekstrakt af fagmålene for musik,
billedkunst og idræt, er der nogle tydelige tendenser til, hvad der vægtlægges
som færdigheder:
Musik er i folkeskolen hovedsageligt lagt an på praktiske færdigheder, som i
gymnasiet suppleres med et mere videnskabsorienteret indhold.
Fra folkeskole til gymnasium forskydes vægten i billedkunst fra tekniske og
kropslige færdigheder til øget refleksion over billedkunst og visuel kommunikation.
Det er betegnende for musik og idræt, at der i begge fag beskrives aktiviteter,
hvori musik og bevægelse er det centrale indhold. Men begge fag sigter også
mod udvikling af færdigheder i at anvende fagenes videnskabsside, fx musikalsk
analyse og teoretisk viden om fysisk træning. Det er dog iøjnefaldende, at billedkunst er det af de omtalte fag i gymnasiet, hvor teoretiske færdigheder er mest
fremtrædende i de faglige mål.

Hvordan kan færdigheder forstås som kropsligt
betingede og forankrede?
En af de mest grundlæggende forestillinger om færdigheder i den vestlige kulturkreds er, at kognitive og kropslige færdigheder kan udvikles adskilt fra hinanden.
Distinktionen hos Gilbert Ryle (1949) mellem 'knowing that' og 'knowing
how', deklarativ og procedural viden, gælder også for færdigheder, men det bør
ikke forlede til at skabe et modsætningsforhold mellem kognitive og kropslige
færdigheder eller mellem vidensfag og praktiske fag. Hvis man ser på de musiskæstetiske fag i folkeskole og gymnasium, er det generelle indtryk, at fagmålene
snarere søger at integrere de to vidensformer, dog med forskellig vægtning.
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Når man taler om ”æstetiske fag” som en særlig gruppe af fag, er en almindelig indvending, at der kan være æstetiske aspekter forbundet med alle fagområder, det afhænger blot af, hvordan vi ser på dem. Omvendt kan man med lige
så stor ret hævde, at alle fag har en videnskabsside. Musik har således både en
kunstnerisk, en håndværksmæssig og en videnskabelig side, som Frede V. Nielsen (1998) har påpeget, og der er en færdighedsdimension forbundet med alle tre
sider. Det samme kan siges om både billedkunst og idræt, for så vidt der også
kan være tale om et kunstnerisk udtryk i idræt (der måske har mere karakter af
kulturfag end af kunstfag). De musisk-æstetiske fag har under alle omstændigheder det til fælles, at de har en kundskabsside, der er nært knyttet til kropslige
udtryksformer.
Spørgsmålet er nærmere bestemt, på hvilken måde færdigheder i musiskæstetiske fag kan forstås som kropsligt betingede og forankrede. Et bud på dette
er Bengt Molanders (1996) kundskabsfilosofi, der forbinder tre instanser: krop,
kultur og handling (figur 1).

handling

kultur
Færdighed

krop
Figur 1: Færdigheder er forankret i
handling, krop og kultur

En given færdighed må dermed også trække på, hvordan det kropslige, det
kulturelle og det handlingsmæssige er forviklet. Molander beskriver ”kundskab
i handling” som intelligent handling, der forudsætter refleksion, og han ønsker
hermed at forene ”knowing that” og ”knowing how”.
For at kunne beskrive denne enhed mangler vi et dansk begreb for det engelske ”embodied knowledge”, der rummer to fundamentalt vigtige betydninger om
sammenhængen mellem kognitive og kropslige færdigheder, nemlig
”(1) that all cognition results from perceptuomotor capacities and achievements
that are part of our bodily hardware, whether innate or acquired; and (2) that these
capacities are invariably both embedded in and constituted by their biological,
psychological, and sociocultural contexts.” (Bowman, 2004: 37)
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Kombinationen af (1) og (2) inkarnerer så at sige arven efter Piaget og Vygotsky
med deres forskellige videnskabelige tilgange til at forstå færdighedsudvikling.
Et muligt perspektiv til at begrebsliggøre kropsligt forankrede færdigheder er
en fænomenologi om kroppen, som ikke reducerer kroppen til det fysiologiske
niveau, men anskuer den som et erkendelsesberedskab på lige fod med sproglig
bevidsthed – eller snarere som den sproglige bevidstheds udgangspunkt og forankring. Merleau-Ponty (1962) hævder, at færdigheder på samme tid kan være
personlige og mage til andre menneskers færdigheder, nemlig forstået på den
måde, at de opøves og udvikles som individuelt erhvervede vaner, der så at sige
er ”grebet” i et fælles erfaringsfelt. Mine vaner har derfor grundtræk til fælles med
andre menneskers vaner, ikke fordi vi er kopier af hinanden, men fordi vanerne
er udtryk for et eksistentielt fællesskab. Kroppen er ikke en instans i verden, men
forviklet med verden. Det er derfor en vigtig fænomenologisk pointe, at vi godt
kan skelne mellem krop, bevidsthed og omverden, men de kan ikke adskilles,
de er forviklede, som det hedder hos Merleau-Ponty og andre fænomenologer.
Kroppen er vores generelle måde at have en verden på, og kroppens generelle
væremåde er ikke ”jeg tænker at”, men ”jeg kan”.
Når Merleau-Ponty beskriver udtryksbevægelsen, er den ikke bare udtryk for,
men lig med kroppens rettethed eller intentionalitet. Færdigheder kan på tilsvarende måde forstås som kropslig intentionalitet, der helst ikke skal forstyrres af
bevidst overvågning eller indgriben. Ny forskning bekræfter denne forestilling
om forholdet mellem krop og bevidsthed. I en undersøgelse af 16 musiklæreres
fokus under øvning fandt Duke et al (2011), at
“performance was most accurate and generalizable when participants focused on
the eﬀects their movements produced rather than on the movements themselves,
and that the more distal the focus of attention, the more accurate the motor control.”
Kropslige betydninger i musisk-æstetiske færdigheder
Musikoplevelse involverer altid den slags gensidighed, som Stubley (1999) beskriver som ”both touching and being touched by music”. Berøring (og berørthed) i
denne betydning minder om det fænomenologiske begreb ”intentionalitet”, som
betyder en gensidig rettethed. Endvidere kan berøringen både forstås som ydre
og indre, på samme tid fysisk og mental. Denne form for gensidighed findes også
i andre kunstfag: Dans kan beskrives som at berøre musikken med bevægelser
samtidig med, at musikken berører danserens levede krop, og oplevelse af visuelle
kunstformer som fx et maleri indebærer, at blikket berører overfladen af maleriet
i samme proces, som beskueren bliver berørt af maleriet.
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Mange musikere – og måske særligt sangere – har erfaring for, at øvning gennem tænkning eller indre forestilling kan forberede (og forbedre) den kropslige
performance. Musikeren kan gennemgå en mental øveproces, som er forbundet
med refleksion og metaforisk tænkning snarere end 1:1 forhold mellem tanke
og handling. Selv om musikere ikke kan kontrollere hver eneste bevægelse bevidst under udførelsen, er det muligt at planlægge bevægelser i en mere generel
forstand og dermed at korrigere fejl. Begrebet “thinking in movement” (SheetsJohnstone 1999, 483ﬀ) illustrerer problemet med at kontrollere sin krop via bevidstheden. Sheets-Johnstone mener, at den bevidste tanke ikke leder bevægelsen
som sådan, men “[t]o be thinking in movement means that a mindful body is
creating a particular dynamic as that very dynamic is kinetically unfolding” (ibid.
489). Sheets-Johnstones ”thinking in movement” beskriver lige som Cézannes
”thinking in painting” en proces i hvilken ”vision becomes gesture” (ibid. 494).
Tilsvarende gælder, at musik og gestik er beslægtede former for udtryk, og som
sådan kan de belyse og reflektere hinanden, jf. ”musik som bevægelse” og omvendt.
En note om tværmodal sansning og færdighed
Det er en udbredt myte, at (professionelle) musikere skal kunne høre bedre end
andre. Langt de fleste mennesker hører fint nok til at kunne blive musikere, så
det er ikke selve hørelsen, det kommer an på. I øvrigt er der også døve musikere,
fx den skotske percussionist Evelyn Glennie, der har været totalt døv siden hun
var 12 år gammel. Glennie underviser også i at lytte, og hendes pointe er, at man
ikke kun lytter med ørerne, men med hele kroppen. Man får naturligvis forskellige kvaliteter af musikalsk oplevelse gennem trommehinderne og gennem
brystkassen eller kraniet, men pointen er, at disse sanseindtryk kan opfattes som
musikalsk meningsfulde, selv om de ikke er hørte.
Denne tværmodalitet genkendes også på andre områder end hørelse og
kropslig sensitivitet. Spædbørn udvikler fx tidligt færdigheder i at bearbejde
indtryk på tværs af taktile og visuelle modaliteter. Forsøg viser, at 6 uger gamle
spædbørn kan genkende en sut, som de får præsenteret visuelt blandt flere sutter
med forskellige former, efter at de med bind for øjnene har haft sutten i munden.
Det er et eksempel på, at kropslige færdigheder kan være transmodale (dvs. kan
overskride sansemodi). Et andet eksempel fra vores hverdag er, at vi ofte kan
sige, hvordan en ting ser ud, selv om vi kun har et taktilt indtryk af den, fx kan
vi beskrive eller tegne en genstand, som vi finder i lommen og derfor ikke kan
se. Blinde mennesker er helt afhængige af at kunne visualisere på grundlag af
indtryk fra andre sanser.
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Nogle teorier om, hvordan færdigheder opøves
og udvikles
Den levede krop som perspektiv kan føre til erkendelse af i princippet alle aspekter af færdigheder. Når det drejer sig om udviklingen af færdigheder over lang tid
– fra novice til ekspert – lægger forskellige teorier vægt på forskellige aspekter. I
det følgende henvises til nogle af de vigtigste teorier om udvikling af færdigheder.

En betegnende (!) vignet kan være historien om kejseren af Kina, der
bestilte et billede af en hane hos en tegner. Efter 4 år spurgte kejseren til
kunstværket og fik det svar, at hanen snart var færdig. Efter endnu 4 år
spurgte kejseren igen og fik samme svar. Kejseren kunne ikke begribe, at
det kunne tage så lang tid at tegne en hane, og da kunstneren efter 12 år
erklærede, at hanen nu var færdig, mødte han op med et blankt lærred.
Hanen blev leveret i et enkelt pennestrøg, idet kunstneren havde øvet sig i
12 år på at indfange ”essensen” af ”en hane” fremstillet i én sammenhængende bevægelse.

Ekspertiseteori viser, at de vigtigste faktorer i opøvelse af musikalske færdigheder som udøvende musiker kan rangordnes:
1.

Øvning
a) Tidsfaktorer i øvning: starttidspunkt, hvor lang tid ad gangen,
akkumuleret øvetid. Topprofessionelle eksperter har ofte 10.000
timers øvning bag sig.
b) Kvaliteten af øvning, herunder at øvning er fokuseret, fx gennem
selvformulerede øvestrategier (S.G. Nielsen, 2001).
2. Lærere der passer til ens aktuelle færdighedsniveau; ‹talent› afhænger
derfor også af, om man kan vælge den rigtige lærer på et givet tidspunkt.
3. Motiverende opbakning fra forældre og andre i den nære omgangskreds.
4. Tidlige og positive erfaringer med musik, og i denne forbindelse indre
motivation.
Et uomgængeligt aspekt i forbindelse med kropslige færdigheder – uanset om
fagområdet er musik, billedkunst eller idræt – drejer sig om øvning, herunder
gentagelse og mestring. Gentagelse er en nødvendig, men ikke tilstrækkelig
forudsætning for mestring. Det er gentagelse med forståelse og nuancering, der
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cementerer og udvikler færdigheder. Herved skabes ny mening og forståelse af
et givet fænomen og dermed nye udtrykskombinationer samt måder at udtrykke
musikalsk identitet og kulturelt tilhørsforhold. Den varierede gentagelse skaber
forbindelse mellem færdighedens subjektivt-kropslige og socio-kulturelle sider,
og samtidig udvikles evnen til at vælge forskellige øvestrategier.
Undervisning er et andet aspekt af, hvad der har betydning for færdighedsudvikling. Ericsson (2005) omtaler 1300-tals filosoﬀen Roger Bacon, der hævdede,
at det var nødvendigt at studere i 30-40 år for at blive matematiker på den tids
højeste niveau. Men selv avanceret matematik kan i dag indgå i gymnasiets
matematikundervisning, hvis det bliver formidlet af lærere med den fornødne
fagdidaktiske indsigt. Mange undersøgelser viser, at læreren spiller en afgørende
rolle for, hvad eleverne kan lære.
På baggrund af et longitudinalstudie af 157 børn mellem 7 og 9 år fremhæver
McPherson (2005: 5), at det er vigtigt at hjælpe eleverne til at udvikle et repertoire
af opgave-relevante strategier, som fremmer deres evne til at tænke musikalsk,
når de skal udføre vanskelige opgaver på deres instrument.
”Watching the children develop across the three years and analysing their responses
provided ample evidence that better players possessed more sophisticated strategies
for playing their instrument very early in their development and that these players
were the ones who went on to achieve at the highest level.” (McPherson, 2005: 27).
Også i folkeskolens musikundervisning er det afgørende for elevernes læring,
at de lærer at fokusere på det musikalske indhold, og at der er en vis mængde
sammenhængende tid til rådighed hver uge, hvis eleverne skal have mulighed
for at udvikle færdigheder på et vist niveau. Det vil således være ødelæggende
for udvikling af musikalske færdigheder at erstatte den ugentlige undervisning
med en musikalsk projektuge eller lignende, selv om det kan være et uvurderligt
supplement.
Et af spørgsmålene i Finn Holsts timetalsundersøgelse (Holst, 2009) drejer sig
om, hvor meget lærere kan nå at undervise i med henholdsvis 1 og 2 ugentlige timer i musik. Lærere, der har to timer til rådighed om ugen, vurderer, at de kan nå
at opfylde op til 4-5 gange så mange af trinmålene som med 1 time om ugen. Dette
understreger betydningen af tidsfaktoren ved færdighedsbetonet undervisning.
Undersøgelsen viser også, at indskolingsundervisningen er særlig udsat,
fordi der her er en tendens til, at undervisningen nedprioriteres tidsmæssigt, og
dette falder uheldigvis sammen med, at lærerne i endnu større omfang end i de
ældre klasser ikke har den fornødne uddannelsesbaggrund. Dette sidste problem
hænger sammen med, om lærerne har udviklet tilstrækkelige færdigheder til at
kunne inkarnere det musikalske budskab og på den måde fremstå troværdigt
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for eleverne. Mange børn under skolealderen har forudsætninger for at vurdere
lærerens troværdighed.
Dreyfus’ 5-trins ekspertmodel
Brødrene Hubert og Stuart Dreyfus udviklede i 1980’erne en teori om intuitiv
ekspertise3, som var et opgør med idéen om at udvikle kunstig intelligens. Teorien
har haft stor gennemslagskraft som forklaring på, hvordan færdigheder udvikles
i 5 trin:
1.
2.
3.

4.
5.

nybegynder, handler regelbaseret ud fra fakta og karakteristika, der er
kontekst-uafhængige.
avanceret begynder, benytter foruden regler også kontekstafhængig
personlig erfaring.
kompetent udøver, har øget erfaring og viden, som gør det muligt at
planlægge og formulere mål. Udøverens adfærd bliver mere flydende
og bygger på involvering med omgivelserne; men der er stadig et
kvalitativt spring fra beslutningstagning og problemløsning til sand
ekspertise.
kyndig udøver, træﬀer valg, der er hinsides analytisk rationalitet.
ekspert, tænker og handler intuitivt, holistisk og synkront, som det
kendes i udøvelsen af håndværk, sport og musik.

Her kan man igen diskutere forholdet mellem deklarativt og proceduralt baserede færdigheder, idet teorien antager, at nybegynderens færdighed er baseret på
regler (deklarativ), mens ekspertens færdighed fungerer intuitivt (proceduralt).
Nybegynderen handler ifølge teorien på grundlag af kontekst-uafhængige regler,
men det modsiges af, at især mindre børns læreprocesser er kontekstafhængige,
idet de generaliserer eller handler regelbaseret på baggrund af konkrete erfaringer. I børns tidlige sproglige udvikling går erfaringen forud for reglen. Flyvbjerg
(1990, s. 48-49) anlægger samme synspunkt, hvor han omtaler sansede erfaringer
som direkte, holistiske og intuitive, dvs ikke-regelbaserede. Kropsligt baserede
læreprocesser springer altså nogle af de første trin i Dreyfus-modellen over.
Teorien forklarer ikke, hvordan den lærende bliver i stand til at gå fra regelbaseret til intuitiv ekspertise – det sker nærmest automatisk mellem trin 3 og 4. Det
må dog kunne forklares ved, at erfaringer løbende forankres kognitivt/kropsligt
og derfor umiddelbart er til rådighed ved udførelsen af komplekse opgaver.
Flyvbjerg kritiserer (s.37) Dreyfus-modellen for at mangle et 6. trin for kreativitet og fornyelse, hvad der er helt centralt ikke mindst i musisk-æstetiske fag.
Teorien gør ikke rede for omdefinering af relevante situationer, regler, problemer,
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mål, planer og perspektiver. Af samme grund kritiseres modellen for ikke at være
dynamisk, idet den ikke tager højde for, hvordan viden og læreprocesser ændrer
sig over tid. Det, der på et tidspunkt er ekspertviden, kan på et senere tidspunkt
være nødvendig viden for begynderen i samme disciplin. (Jf. historien ovenfor
om, at det i 1300 tallet tog 30-40 år at nå samme niveau i matematik, som en matematisk student kan nå i dag.)
Ekspertiseniveauet har stor betydning for, om man kan overføre færdighed fra
én situation til en anden: En nybegynder, der lige har lært at beherske bestemte
figurer i ét stykke musik, må stadig bruge tid på at øve lignende figurer i et andet
stykke, mens eksperten umiddelbart kan overføre denne færdighed. Eksperter er
også mindre påvirkelige over for udefra kommende forstyrrelser.
Professionelle musikere kan spille næsten identiske udførelser af et stykke
musik, men de kan også i langt højere grad end begynderen tilpasse sig den
givne kontekst, hvad enten det er at spille med andre musikere eller under andre
fysiske forhold.
Færdigheder som funktion af deltagelse
Mesterlæretraditionen har måske haft den største betydning for videreførelse og
udvikling af fag, der har en håndværksmæssig side. Epstein (1998) argumenterer for, at middelalderens håndværkerlaug opstod med det formål at videreføre
håndværk gennem ”apprenticeship”. Billedkunstens værker vidner om, at mesterlæretraditionen må gå flere tusinde år tilbage, mens musikalske værker først
langt senere har kunnet fastholdes i noteret eller klingende form som vidnesbyrd
om, hvordan traditionen er blevet overleveret og udviklet. Der er imidlertid ikke
tvivl om, at mesterlæretraditionen har været og stadig er meget fremtrædende inden for undervisning i musisk-æstetiske fag både i skolen og i højere uddannelse.
Nielsen & Kvale (1999) argumenterer for aktualisering eller ligefrem rehabilitering
af mesterlære inden for en række fagområder.
Mesterlæretraditionen er udtryk for læring gennem deltagelse og imitation,
hvor en central pointe er, at målet ikke kun er at imitere færdigheden som sådan,
men at identificere sig med den udøvende. En styrke ved mesterlære er, at færdigheder opøves i den kontekst, hvori de skal anvendes. Det kan på den anden
også være en svaghed, der hænger sammen med, at læring i ”praksisfællesskaber”
(Lave & Wenger, 1991) har en tendens til at lukke sig om sig selv. Lave & Wenger
kalder det ”learning in practice” til forskel fra Dewey’s ”learning by doing”, og
herved bliver det situationelle overbetonet i forhold til den fagdidaktik, som er
skolens særkende. En rehabilitering af mesterlæren afhænger derfor af, at den
moderniseres til at kunne fungere sammen med andre former for læring. Steinar
Kvale har beskrevet forskeruddannelse som et eksempel.
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I en fænomenologisk orienteret undersøgelse (Holgersen, 2002a) af småbørns
deltagelse i musikundervisning er der udviklet fire overordnede strategier for
deltagelse, der i denne sammenhæng kan betegne, hvordan den lærende orienterer sig mod færdigheder. I kort form kan deltagerstrategierne beskrives således:
•
•
•
•

imitation: at efterligne strukturelle elementer af færdigheden.
identifikation: at inkarnere færdigheden.
elaboration: at videreudvikle færdigheden.
reception: at være åbent modtagende uden at give udtryk for ”sin” færdighed, men med mulighed for at imitere, identificere eller elaborere
færdigheden mentalt.

Gennemgående for deltagerstrategierne er, at de bygger på mimetiske processer i
bred forstand. Afsættet er mimesisbegrebet som beskrevet i Aristoteles’ Poetikken,
der drejer sig om forståelse, efterligning og udvikling af menneskelige udtryk – i
den omtalte undersøgelse er mediet musik og bevægelse, men det kunne lige så
godt være dramatik, idræt eller billedkunst. Mimetiske processer er grundlæggende for al æstetisk erkendelse og skabende processer, og de er kun mulige,
fordi vi gennem vores kropslige eksistens er ”dømt” til at skabe mening i et fælles
erfaringsfelt (Merleau-Ponty, 1962/2003).
Udvikling af færdigheder gennem deltagelse beror således på kropslig intentionalitet, det vil sige, at vi er gensidigt rettet mod og af omverdenen.

Konklusion
Færdigheder som didaktisk kategori bør ikke kun forstås som målbare egenskaber inden for accountability-tænkningen, men som en kropslig orientering, der
med musisk-æstetiske fag som eksempel sætter den lærende i stand til at forstå
sin verden og bidrage til udvikling af fag og faglige fællesskaber. Set i et bredere
perspektiv kan denne måde at anskue færdigheder på også anvendes i forhold
til traditionelle håndværksfag, der – lige som de musisk-æstetiske fag – omfatter
kropsligt betingede færdigheder.
De omtalte teorier om færdighedslæring kan danne afsæt for didaktiske overvejelser over, hvordan færdighedsdimensionen kan gen-tænkes i og på tværs af
forskellige fag og på forskellige niveauer.
I et sammenlignende fagdidaktisk perspektiv vil jeg pege på en mulig didaktisk rehabilitering af ”færdigheder”, hvis berettigelse ikke primært er, om de kan
måles, men om de er kropsligt forankrede eller ’groundede’ om man vil. Udtrykket er hentet fra den rytmiske musikjargon, hvor det hentyder til, om musikeren
inkarnerer ’feelingen’ til forskel fra blot at spille tonerne.
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Noter
1 Richard Wagner tilstræbte med sine operaer, at alle de involverede kunstarter skulle gå op
i en højere enhed som et ”Gesamtkunstwerk”. Betegnelsen stammer fra filosoﬀen Eusebius
Trahndorﬀ (Ästhetik oder Lehre von der Weltanschauung und Kunst 1827), og idéen var inspireret af
antikkens museum, der var et mødested for de 9 muser for kunst og videnskab, bl.a. musik, dans,
digtekunst og drama. Billedkunst var ikke en af disse kunster.
2 Bartes, R. (1977). Musica practica. in Image, music, text. New York Hill & Wang.
3 Intuition defineres som “evnen til uden kalkulerende mellemled at trække direkte på egne
erfaringer og til at genkende ligheder mellem disse erfaringer og nye situationer.” (Flyvbjerg,
1990, s. 27).

English summary
The skill dimension
Skills and bodily conditioned learning from a comparative subject oriented
didactic perspective with a particular emphasis on aesthetic subjects
The article investigates the skill dimension in aesthetic school subjects such as
music, arts and physical education from four diﬀerent perspectives.
First, skills are defined in psychological terms as a combination of perceptual,
cognitive, psycho-motor and distributed skills, and second the question “what are
skills in aesthetic education” is answered from a subject oriented didactic perspective with a focus on primary/secondary - and upper secondary school. Core skills
in music, arts and physical education are briefly described and compared.
Third, from a phenomenological point of view it is discussed how skills may
be understood as embodied and bodily conditioned, and, fourth, acquisition of
skills is discussed from a learning perspective.
Finally, a didactic rehabilitation of skills is suggested, since skills should not
only be limited to measurable aspects as in the PISA measures, rather a holistic
account of skills should emphasize embodiment and bodily orientation.
Keywords: skill dimension; aesthetic subjects; body aspects; learning theories
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Sprogfærdigheder
Færdigheder i læreplaner for fremmedsprog
i et sammenlignende fagdidaktisk perspektiv
Karen Sonne Jakobsen
Opfattelsen af hvad et fremmedsprogsfag er, er uløseligt forbundet med færdigheder. I læreplaner, undervisningsmaterialer og tests indgår de fire færdigheder - lytte,
tale, læse, skrive - som fast inventar. I læreplaner for alle niveauer i den danske
grundskole og det almene gymnasium er færdighederne kombineret med andre
områder – i grundskolens Fælles Mål tales om Centrale Kundskabs- og Færdighedsområder, i gymnasieskolen om færdighed, viden, kultur – men til stadighed med
færdigheder på en central og styrende plads.
Historisk set er det ikke nyt at de ´moderne fremmedsprog´ (dvs. levende
sprog i modsætning til de klassiske) lægger vægt på færdigheder, alt efter skoleform og undervisningens formål med en forskellig vægtning og tilgang. Man
kan skelne mellem en gymnasial tradition med vægt på tekstlæsning, oversættelse
og grammatik med rødder i det 19. århundrede over for en ´real´ tradition fra
begyndelsen af det 20. århundrede med vægt på mundtlighed og kommunikation (jf. Jakobsen, Risager, Kristiansen, 1984). De fire færdigheder blev konciperet i
50´ernes moderniseringsbølge sammen med den audiolingvale metode, og selvom
metoden som sådan ikke fik nogen varig betydning for dansk sprogpædagogik,
har forestillingen om sprogkunnen som bestående af færdigheder holdt sig op
til i dag. Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog er således bygget op om
færdighederne lytte, læse, deltage i samtaler, tale sammenhængende, skrive. Færdighederne er her tolket ind i den tilgang der siden 70´erne har præget sprogdidaktikken, idet de ses som elementer i opnåelse af kommunikativ kompetence.
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At færdigheder er helt centrale, er der enighed om, til gengæld er spørgsmålet
om hvordan de erhverves, og hvilken rolle undervisningen spiller for sprogtilegnelsen, ikke blot sprogpædagogikkens 10.000-kroners spørgsmål, men et spørgsmål der også stilles af politikere, forældre og elever. Sprog kan udmærket læres
uden for skolens mure, er der mange i dagens mobile samfund der har erfaret. Er
de mange timer til fremmedsprogsundervisning fornuftigt givet ud, eller skulle
de hellere bruges til noget andet? Hertil kommer spørgsmål om sprogvalg: Skal
kræfterne samles om at gøre den danske befolkning god til engelsk eller er der
grunde til at undervise i flere sprog? En nylig (januar 2011) nedsat ministeriel arbejdsgruppe, som skal fremlægge forslag til en National strategi for fremmedsprog,
er et af mange forsøg i disse år på at skabe et nyt grundlag for fremmedsprogsundervisning i danske skoler.
I det følgende vil jeg med fokus på færdigheder fremstille og diskutere nogle
sprogpædagogiske problemstillinger som et bidrag til en sammenlignende fagdidaktik. Udgangspunktet er et overordnet bud på hvad fremmedsprogsfærdigheders samfundsmæssige funktion er i dag, og hvad skolens opgave er som formidler af sprogfærdigheder. Dernæst vil jeg læse læreplanerne for fremmedsprogene
(engelsk, tysk, fransk) for grundskolen og det almene gymnasium med blikket
rettet på hvordan de opfatter og begrunder færdighederne, dels samfundsmæssigt, dels læringsteoretisk, sammenholdt med elevers ønsker til og opfattelser af
sprogtilegnelse. På baggrund heraf vil jeg diskutere to klassiske, men stadig aktuelle sprogpædagogiske spørgsmål: det ene er spørgsmålet om grammatikkens
rolle i sprogtilegnelsen eller, mere alment formuleret, kan sproglig viden forbedre
vores sproglige kunnen? Hvordan kan man forestille sig det foregår? Det andet
er spørgsmålet om den subjektive drivkraft til at lære sprog, eller motivationen,
som man plejer at kalde det i sprogpædagogikken, forstået som identitetsdannelse. Begge er paradigmatiske i moderne sprogpædagogik, men de tages op og
besvares på nye måder i lyset af de opgaver sprogpædagogikken er konfronteret
med. Jeg runder af med et forsøg på at identificere problemstillinger, som kan
være af tværgående interesse i en sammenlignende fagdidaktik.

Færdigheder i mangesprogede samfund
Der sker i disse år forskydninger i sprogsamfundet som påvirker skolens opgave
som formidler af sproglige færdigheder: Sprogenes status og samfundsmæssige
funktioner er under forandring. Fremmedsprog er i dag ikke blot et skolefag som
eleverne måske – eller måske ikke – får brug for på et eller andet tidspunkt i deres
senere liv. Skolen er langt fra det eneste og måske heller ikke det vigtigste sted
hvor elever møder og bruger fremmedsprog. Børn og unge lever i et globaliseret

Sprogfærdigheder i læreplaner for fremmedsprog

og medialiseret samfund hvor de møder og anvender forskellige sprog i hverdagen, i kammeratskabsgrupper, ungdomskulturer, som mediebrugere og endelig
også i skolen. De erfarer dagligt at sprog bruges i praksis, en praksis som de på
forskellig vis har del i.
En enkel model til beskrivelse af denne komplekse sprogsituation som samtidig giver stikord til mulige sprogdidaktiske konsekvenser, kunne se sådan ud
(se figur 1).
Register

Domæne

Udbygning

Didaktiske mål

formelt

(universelt)

Udbygning af kompetence
i det/de oﬃcielle sprog 
skriftkultur / transfer til
andre (skrift)sprog

informelt

arbejde-fritid

Opbygning af kompetencer
i andre omgangssprog (”bisprog”), startende med
engelsk fremmedsprogsundervisning

intimt

det nære område:

Opbygning af åbenhed over
for andre sprog og kulturer
(flersprogethed) 
”Begegnungssprachen” i
førskole/grundskole

familie, naboskab

Figur 1: Model over skolens opgave mht. udbygning af sproglig kompetence.
(Efter Maas, 2008: 662)

Figuren, der er hentet fra Maas (2008: 662), er her oversat og let tilpasset til dansk.
De sociolingvistiske begreber til venstre udtrykker sprogets formalitetsgrad (register) og det praksisfelt det tilhører (domæne). Til højre angives hvilke sprog der er
tale om, og hvilken opgave skolen har i forhold til elevernes sproglige udvikling,
eller rettere udbygning som det hedder her. Med udbygning menes at det eller de
sprog der er lært først, danner basis for at elever udbygger deres sproglige kunnen
med flere sprog og med skriftsproglige registre.
Modellen illustrerer at der ikke er enkle relationer mellem bestemte sprog og
bestemte funktioner: I alle registre og domæner optræder der flere sprog. Modellen lægger op til at skolens opgave omfatter hele feltet, men på forskellig vis. I
førskolen og de mindste klasser undervises der i det intime register i det som
i tysk sprogpædagogik kaldes Begegnungssprachen; sprogundervisningen skal
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funderes i de sprog børn kender eller møder i deres umiddelbare livsverden. De
kan omfatte en lokal dialekt, fremmedsprog, som børn møder i medierne, nabosprog og minoritetssprog med det formål at fremme forståelse og åbenhed over
for andre sprog og kulturer. Dette koncept er kendt i Danmark under betegnelsen
sprogbevidsthed, men har fsva. minoritetssprog ikke nogen forpligtende status i
danske læreplaner (jf. Daryai-Hansen, 2010).
I det informelle register undervises der i engelsk og andre fremmedsprog
af overregional rækkevidde. Betegnelsen bisprog understreger at der er tale om
hjælpesprog der er nødvendige for kommunikation i arbejds- og fritidsliv. I dansk
sprogundervisning spiller dette register en central rolle fra mellemtrinnet og videre frem.
En af skolens væsentligste opgaver er at sikre børn og unge adgang til skriftkulturens formelle registre, dels i standardsproget (dansk), dels i andre (skrift-)
sprog (fremmedsprogene). Modellen fremhæver denne udbygnings potentielt
universelle karakter; tanken er at i og med at skriftkulturelle registre kan eksplicitere deres kontekster, kan de opnå maksimal grad af kontekstuafhængighed, en
mulighed der principielt er anlagt i alle sprog.
Sammenfattende kan man sige at modellen opfatter skolens sprogdidaktiske
opgave som en horisontudvidelse og sprogudbygning med sprog og registre med
national og international rækkevidde som giver elever adgang til fuld deltagelse
i arbejds- og samfundsliv.

Færdigheder i læreplanerne
I læreplanerne for både grundskole og gymnasieskole (stx) er tilegnelse af sprogfærdigheder en helt central del af fagenes formål og indhold. I læreplanernes
målformuleringer og i vejledningerne gøres der rede for hvordan færdigheder
opfattes, begrundes, og hvordan man forestiller sig at de læres.
Grundskolen: Kommunikative færdigheder i autentiske situationer
I grundskolen har man ved den seneste revision af læreplanerne lagt den Fælles
Europæiske Referenceramme for Sprog (CEF) til grund. CEF er Europarådets beskrivelsesapparat til udvikling af læreplaner, tests mv., som siden lanceringen i
2001 har fået et bredt gennemslag, og som siden 2008 også foreligger i en dansk
udgave.
CEF er udviklet på basis af et kommunikativt-funktionelt sprogsyn hvor man
starter med at stille det grundlæggende spørgsmål: Hvad skal den europæiske
borger lære for at kunne kommunikere på tværs af sproglige og kulturelle grænser inden for forskellige samfundsdomæner? Der skelnes mellem det private,
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oﬀentlige, erhvervsmæssige og uddannelsesmæssige domæne som igen underopdeles i situationer, emner og ”kommunikative opgaver” som borgeren kan stilles
overfor, som f.eks. ”at læse en jobannonce” (smst.: 84). Den anvendelsesorienterede tilgang spiller i dag en betydelig rolle i dansk sprogundervisning, også i de
almene uddannelser, forstået således at målet er at elever skal kunne anvende
færdigheder i praktisk kommunikation. I Fælles Mål betyder det at færdighederne
er defineret som kommunikative færdigheder.
De tre sprogfags formålsparagraﬀer reflekterer på forskellig vis hvilke ”kommunikative opgaver” faget skal forberede eleverne til. Ved den seneste revision
har engelsk i formålsparagraﬀen indført begrebet kulturteknik som i vejledningen
udlægges således:
”Det altovervejende hovedformål med engelskundervisningen er, at eleverne skal
blive gode til at kommunikere på engelsk. Det skal de, fordi det i et moderne globaliseret samfund er nødvendigt at kunne engelsk for at deltage fuldt ud i samfundslivet, ligesom det er nødvendigt at kunne læse, skrive, regne og bruge it.”
(Fælles Mål, 2009, Engelsk)
Ændringen af formålsformuleringen kan ses som et udtryk for forandringen af
engelske sprogfærdigheders samfundsmæssige status, selv om den ikke har ført
til substantielle ændringer i læreplanen øvrigt (jf. Rohde, 2010). Fremrykning af
engelsk til 3. klasse og undervisningsvejledningens afsnit om faglig læsning peger
i samme retning.
Begrundelserne for tysk og fransk har en anden karakter. Hvor nøgleordene
i engelsk er kulturteknik og forberedelse til et liv i et globalt samfund, handler det i
tysk og fransk om international og interkulturel forståelse (jf. Gregersen, 2011). Til
forskel fra engelsk har man ikke på et overordnet niveau forsøgt at beskrive det
franske og det tyske sprogs forskellige roller for danske elever - frankofonien og
tysk som nabosprog og pluricentrisk, europæisk sprog - om end de fremgår i rigt
mål af undervisningsvejledningernes eksempler. En anden karakteristisk forskel
er at kun vejledningen for tysk og fransk omtaler flersprogethed:
”Tosprogede elever har gennem deres kendskab til flere sprog et stort potentiale
for at udvikle sproglig bevidsthed (…) Det kan man fx gøre ved at arbejde med
kontrastiv analyse, hvor man sammenligner sprogs ligheder og forskelle. Dette kan
alle elever i klassen tilmed have stor gavn og glæde af.” (Fælles Mål, 2009, Tysk/
Fransk Vejledning)
Selv om dette afsnit handler specifikt om ”tosprogede elever”, er der dog også et
element af language awareness som en slags sidegevinst (tilmed!) ift. klassen som
helhed (jf. Holmen, 2009).
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Læreplanerne i Fælles Mål har især trukket på CEF´s systematik ved definitionen og beskrivelsen af de kommunikative færdigheder:
1.
2.
3.
4.
5.

Lytte – forstå
Læse – forstå
Samtale
Redegøre
Skrive

De kommunikative færdigheder er omdrejningspunktet. Anvendelsesorienteringen gennemsyrer undervisningsvejledningerne. I engelsk er autentiske kommunikationssituationer som eleverne skal kunne klare, et gennemgående tema. I
tysk og fransk anbefales elektroniske medier som adgang til autencitet: ”Film og
dvd/video giver autentiske muligheder for lytte- og iagttageopgaver. Her bringes
dagligliv og sprog ind i klasseværelset…” (Fælles Mål, 2009, Tysk Vejledning).
Sprogets formelle aspekter, f.eks. grammatik, har ingen selvstændig status,
men skal kunne anvendes i praksis, her citeret fra Slutmål for 9. klasse:
”tale og skrive engelsk, således at centrale grammatiske regler følges” (engelsk)
”anvende et grundlæggende kendskab til fransk sætningsopbygning” (fransk)
”anvende ordbøger, grammatiske oversigter, stave- og grammatikkontrol” (tysk)
Synsvinklen på grammatik er udpræget funktionel: ”Hvis eleverne skal fortælle om en oplevelse, vil de hurtigt få brug for især de personlige, possessive
og henførende pronominer, fordi de er med til at skabe sammenhæng i de fleste
tekster.” (Fælles Mål, 2009, Tysk Vejledning) I engelskvejledningen hæves stemmen advarende:
”Elever i 3. klasse kan sagtens blive bevidste om bøjningen af to be i nutid (am,
are, is, are) – men IKKE, hvis den bliver givet som remse eller liste på tavlen og
IKKE, hvis der sættes voksne grammatiske betegnelser på.” (Fælles Mål, 2009,
Engelsk Vejledning)
Karakteristisk for grundskolens mål er at sprogtilegnelse har status som selvstændigt mål i overensstemmelse med sprogfagenes formål: ”Undervisningen skal
bidrage til, at eleverne får tillid til egne evner og lyst til at beskæftige sig med
tysk sprog og kulturer til fremme af deres videre udvikling.” (Fælles Mål, 2009,
Tysk). Bestemmelsen er formuleret sprogspecifikt, men tanken må være at det er
grundskolens opgave at gøde jorden for senere sprogtilegnelse i almindelighed.
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Også denne tankegang er i overensstemmelse med CEF´s ambition om at understøtte livslang læring af sprog.
Læringsmålene består af strategier, både kommunikations- og læringsstrategier:
”vælge lytte- og læsestrategier ift. teksttype, situation og formål”
”vælge kommunikationsstrategier, først og fremmest bruge omskrivninger, overbegreber og synonymer”
”vælge arbejdsform, herunder praktiske og kreative arbejdsformer, ift. den foreliggende aktivitet eller opgave”. (Fælles Mål, 2009, Engelsk Slutmål)
Den store vægt der lægges på strategier, hænger sammen med den opfattelse af
sprogtilegnelse Fælles Mål bygger på: Sprogtilegnelse opfattes som en individuel
kognitiv proces som eleven kan optimere gennem valg af passende strategier. På
baggrund af sprogligt ”input” danner eleven hypoteser om sproglige regler som
afprøves ved at bruge sproget, og som ved positiv feedback og øvelse efterhånden
tilegnes. Strategier er derfor vigtige, ikke kun for at klare kommunikationen her
og nu:
”de er især vigtige, fordi de sikrer, at hypotesedannelsen og hypoteseafprøvningen
fortsat er i gang, fordi sproget bruges” og: ”Jo mere eleverne kaster sig ud i selv
at tale engelsk, jo mere får de mulighed for at afprøve hypoteser og automatisere
deres sprog.” (Fælles Mål, 2009, Engelsk Vejledning)
I vejledningen for fransk omtales andre aspekter af sprogtilegnelse; i forbindelse
med udtaleundervisningen fremhæves elevernes ”glæde over at kunne beherske
et anderledes udtryksregister. Disse æstetiske og sanselige aspekter understreger,
at det at lære et sprog ikke udelukkende er et kognitivt anliggende, men i høj grad
også et sanseligt” (Fælles Mål, 2009, Fransk Vejledning). Men – som det fremgår af
formuleringen – det er ikke det dominerende synspunkt.
De kommunikative færdigheder i grundskolen er således begrundet ikke alene i
et kommunikativt sprogsyn, men også læringsteoretisk.
Gymnasieskolen: Tekster og fremstillingsformer
Ligesom i grundskolen har færdighederne på gymnasialt niveau en central placering. I læreplanerne for engelsk, tysk og fransk (stx) genfinder man færdighederne
i stort set samme afgrænsning og rækkefølge som i grundskolen, og også her er
de forankret i et kommunikativt sprogsyn:
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”Eleverne skal først og fremmest kunne klare forskellige kommunikationssituationer – de skal kunne lytte, forstå, tale, skrive og læse på tysk (på forskellige beherskelsesniveauer)” (Tysk A Vejledning. Her og i det følgende refereres til Tysk
og Fransk som fortsættersprog)
Kravene til færdigheder er udvidet med krav til specifikke fremstillingsformer
og sprogligt niveau:
”mundtligt præsentere og redegøre for kendte problemstillinger på et klart og
velstruktureret fransk” (Fransk A)
”tage aktivt del i diskussioner og argumentere for forskellige synspunkter” (Tysk
A)
”give en længere, velstruktureret mundtlig og skriftlig fremstilling på flydende,
korrekt engelsk…” (Engelsk A) (mine fremhævelser)
Gymnasiefagene har valgt ikke at bruge den Europæiske Referenceramme,
muligvis fordi den med sin pragmatiske orientering ville komme i konflikt med
sprogfagenes litterære og kulturelle indhold. Men færdighederne kan uden vanskeligheder relateres til CEF´s kategorier og taxonomiske niveauer, og der er på de
højere niveauer en tydelig overensstemmelse i retning af studierelevante sproglige
kompetencer. Justeringen af læreplanerne i 2010 – som er fælles for sprogfagene
og de øvrige fag – er et yderligere skridt i denne retning, idet den er rettet mod at
styrke elevernes skrivekompetence, dels som en fagspecifik kompetence, dels som
generel studiekompetence (jf. Krogh, Spanget Christensen, Hjemsted, 2009).
Fremmedsprogsfagene forholder sig forskelligt til denne udvikling, idet der er
forskel mellem på den ene side engelsk, på den anden side tysk og fransk. Uden
at anvende begrebet kulturteknik demonstrerer læreplanen for engelsk det engelske sprogs funktion som uddannelsessprog. Forskellen kommer bl. a. til udtryk i
prøveformen hvor der i engelsk skrives et essay, mens der i tysk og fransk ikke
på samme måde stilles et specifikt genrekrav til den skriftlige udtryksfærdighed.
Den viser sig også i sprogenes forskellige tilgang til fagligt samspil: I vejledningernes oplæg til Samspil med andre fag er der eksempler på hvordan engelsk
sprog kan anvendes til læsning og analyse af samfunds- og naturvidenskabelige
tekster. Tysk fremhæver i beskrivelsen af den faglige identitet at faget omfatter
samfundsvidenskabelige elementer, men giver ikke i de styrende dokumenter
bud på hvordan det kan omsættes. Det samme gælder fransk, selv om ”Fagets
alment sproglige, internationale og globale dimensioner åbner for samspil med
andre fag.” (Fransk A)
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I begrundelsen for færdighedernes centrale placering er der nuancer. I engelsk
er det evnen til at ”orientere sig og agere i en globaliseret verden” der nævnes
først i formålsformuleringen (Engelsk A). Formuleringerne i tysk og fransk tager
udgangspunkt i forståelsen af tysk- og fransksprogede kulturer, men rationalet er
i lige så høj grad at eleverne herigennem skal opnå en ”øget omverdensforståelse
og interkulturel bevidsthed” (Fransk A), og i tysk er ”interkulturel kompetence”
et centralt mål. (Tysk A). Også i engelsk er det tanken at viden om de specifikke
engelsksprogede kulturer er vejen til ”forståelse af egen kulturbaggrund” og giver grundlag for at ”eleverne kan kommunikere på tværs af kulturelle grænser”
(Engelsk A). I de tre sprog er færdighederne således forbundet med kulturer i et
interkulturelt og horisontudvidende perspektiv.
I gymnasiefagene er kravene til sproglig form, herunder grammatik, vigtige
krav til de sproglige færdigheder, mundtligt, men især skriftligt, jf. kravene under
Faglige mål:
-

give en længere, velstruktureret, mundtlig og skriftlig fremstilling på
flydende, korrekt engelsk af komplekse sagsforhold med forståelse for
kommunikationssituationen (Engelsk A)

-

skrive et varieret og nogenlunde korrekt fransk om en given problemstilling samt oversætte en dansk tekst af en vis sværhedsgrad til et klart
og præcist fransk (Fransk A)

-

udtrykke sig skriftligt på tysk med et varieret og nuanceret ordforråd og
med sikkerhed i morfologi og syntaks samt oversætte en dansk tekst af
en vis sværhedsgrad til et klart og korrekt tysk (Tysk A)

Ser man på vægtningen af sproglig form over for sprogtilegnelse, kan det konstateres at i forhold til grundskolen er rollerne byttet om:
Sprogbeskrivelse er en del af ”kernestoﬀet” i sprogfagene og har i engelsk en
status som selvstændigt fagligt mål: ”analysere og beskrive engelsk sprog grammatisk og stilistisk med anvendelse af relevant terminologi” (Engelsk A). Men det
understreges, med lidt forskellige formuleringer i de tre sprog, at ”Arbejdet med
de sproglige aspekter sker med stadigt henblik på sproget i anvendelse” (Tysk A).
Sprogtilegnelse har ikke samme omfattende og selvstændige status som i
grundskolen. Men også her betones strategier: I engelsk skal der arbejdes med
”strategier for fremmedsprogstilegnelse” (Engelsk A). I vejledningen for tysk
fremhæves det som et didaktisk princip at eleverne skal gøres ”i stand til at
forvalte deres egen indlæring”. Midlet hertil er strategier som anvendes på de
forskellige færdighedsområder, lyttestrategier, læsestrategier, samtale- og ”kom-
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pensationsstrategier” samt skrivestrategi (Tysk A). I fransk er det et fagligt mål
at eleverne lærer at ”benytte viden om, hvordan man lærer fremmedsprog, i det
daglige arbejde” (Fransk A).
Læringsteori er ikke repræsenteret i noget væsentligt omfang, men implicit
bygger vejledningerne i lighed med grundskolen på kognitiv sprogtilegnelsesteori, jf. strategibrugen. Arbejdet med færdighederne begrundes i gymnasiefagene
i højere grad ud fra deres funktion som faglige arbejdsredskaber for tekstlæsning,
kulturforståelse mv.

Tilegnelse af færdigheder
Elev- og læringsteorier
”…Vi laver meget det samme i vores timer… Vi får en tekst for. Så gennemgår vi
den 2 og 2, og så snakker vi om den på klassen og hvis der er mere tid tilbage gennemgår vi grammatik.” (Andersen og Blach, 2010: 155)
Elevcitatet illustrerer en lektionsopbygning som mange i dag opfatter som et
overstået kapitel, men som ifølge denne gymnasieelev stadig findes: den lærercentrerede klassesamtale med pararbejde om teksten som variationsmulighed.
Eksemplet illustrerer også et grundlæggende problem i den traditionelle fremmedsprogsundervisning som har været et hovedtema i sprogpædagogikken siden
70´erne og frem: Det ensidige kommunikationsmønster, den begrænsede taletid
og grammatik der gennemgås løsrevet fra sprogbrugen, er ikke optimal for tilegnelsen af sprogfærdigheder, især ikke i mundtlig kommunikation.
Andersens og Blachs undersøgelse af tysk og fransk i et længdeperspektiv
er interessant ikke mindst derved at den lader elever komme til orde og giver et
indblik i hvilke prioriteter de har ift. sprogtilegnelsen, og hvordan de forestiller
sig at den bedst foregår. I undersøgelsen indgår tysk- og fransk-elever fra grundskole og gymnasium samt universitetsstuderende.
Når eleverne i Andersens og Blachs undersøgelse svarer på spørgsmålet:
”Hvad er vigtigt for dig når du lærer sprog?”, er de i forbløﬀende grad enige om
at prioritere sprogfærdigheden med kategorien ”selv at tale” som den højst prioriterede, det gælder både grundskole- og gymnasieelever. De er ligeledes enige
om at kultur og samfund prioriteres lavest. Forfatterne konkluderer at eleverne
har en ”stærkt kommunikations- og færdighedsorienteret tilgang, hvor tale og
lytte er de vigtigste færdigheder”, og hvor der kun er ”en meget svag forbindelse
til landet, kulturen og samfundet” (Andersen og Blach, 2010: 74).
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”…eleverne… vil selv tale” er en af hovedkonklusionerne (smst.: 161), et
ønske som de ikke får opfyldt i tilstrækkelig grad. Eleverne er dermed i god overensstemmelse med læreplanernes intentioner, fokusering på færdigheder med
talen som en klar prioritet. Når de efterlyser mere varierede undervisningsformer,
er de også helt i overensstemmelse med sprogpædagogikken der har varierede
kommunikationsformer i klasseværelset og opgavedesign der udfordrer og træner elevernes kommunikative færdigheder, som et hovedanliggende (jf. f.eks.
Bjargum, Geist, Vonsbæk, 2003).
Der er en iøjnefaldende modsætning mellem læreplanernes intentioner og elevernes oplevelse af undervisningen i praksis. Den kommunikative undervisning
har tilsyneladende ikke fået et gennemslag i undervisningens hverdag så det kan
spores i en undersøgelse som den foreliggende. Men – som bogens forfattere også
er inde på – problemet kan stikke dybere. Når eleverne – trods et betydeligt fokus
på sproglæring og pædagogik i både grundskole og gymnasium – ikke oplever
at de lærer at kommunikere, kan det ligge i opfattelsen af hvad færdigheder er,
og hvordan de læres.
Siden 80´erne har sprogpædagogikken kunnet støtte sig til empirisk forskning i sprogtilegnelse som frem til årtusindskiftet har været domineret af et
´informations-forarbejdnings-paradigme´: Sproglæring opfattes som individuel
mental forarbejdning af sproglig information hvor ´lørneren´ danner hypoteser
om det fremmede sprog som hun/han dernæst søger at be- eller afkræfte gennem
interaktion med talere af sproget. Færdigheder opfattes følgelig som en særlig
form for viden, den såkaldte ´procedurale viden´, der kan antage ´automatiserede´
og ´analyserede´ former (jf. f.eks. Kasper og Wagner, 1988). Denne opfattelse af
sproglæring er slået bredt igennem i fagforståelsen og ligger i vid udstrækning
til grund for læreplaner og vejledningers forslag til hvordan færdigheder læres,
som det er fremgået.
Som del af dette paradigme er strategier og strategianvendelse blevet genstand
for bred interesse, især de såkaldte metakognitive strategier som anvendes til at styre læringsprocessen, men også strategier der går ud over den sprogligt-kognitive
ramme og berører læringens perceptuelle, i bred forstand æstetiske, emotionelle,
motorisk-kropslige og sociale sider (jf. Jakobsen, 2006). Blandt de adspurgte elever
i Andersens og Blachs undersøgelse er der mange – også gymnasieelever – der
efterlyser ”nye, gerne fysiske måder at lære sprog på, såsom leg, sang, rollespil…”
(Andersen og Blach, 2010: 157). Den brede interesse i denne tilgang kan tolkes som
udtryk for at det kognitive paradigme snærer, og at der er brug for en bredere
forståelse af hvad færdigheder er, og hvordan de læres.
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”Languaging”
Sprog og tænkning
K: when have you last give your car/
A: new disc brake aah (skeptisk)
K: nej, nej jeg er ikke færdig – give your car disc on – new disc on – brake
system – det står her et eller andet sted
A: det står her oppe
K: ja (tilfreds) when have you last give your new car – sludder og vrøvl –
when have you last give your car new disc on the brake system?
(Jakobsen og Pedersen, 1994: 108)
Citatet er et eksempel på et pararbejde fra en engelsktime med automekanikerlærlinge. De to elever er i gang med at konstruere en kundesamtale, og de har
i denne sekvens fokus på at konstruere en sætning med en ganske kompleks
grammatisk struktur.
Det der sker her, kan udmærket beskrives i informationsforarbejdningsparadigmet: Eleverne har tydeligvis en hypotese om hvordan spørgsmålet skal
formuleres, og der er input til rådighed som de forarbejder til en grammatisk
formulering. Men det vi også ser, er at sproglæring er en socialt formidlet proces
hvor elever lærer af og med hinanden, et aspekt der kommer til kort med en blot
kognitiv forståelsesramme.
I dag er informationsforarbejdnings-paradigmet ikke forladt, men det står
heller ikke længere alene. I løbet af de sidste ca. 10 år er det suppleret af teorier
som placerer sprog og sproglæring i en social og kulturel sammenhæng, de såkaldte sociokulturelle teorier (jf. Block, 2003, Lund, 2009). Vygotskys opfattelse af
sproglæring som socialt medieret har vundet fornyet udbredelse i sprogtilegnelsesforskningen, sandsynligvis fordi det på dette grundlag er muligt at forene ideen
om en individuel kognitiv sprogforarbejdning med en socialt medieret internaliseringsproces. Anvendt på eksemplet ovenfor: for disse elever lykkes det gennem
samarbejde at formulere en spørgende sætning på engelsk med en forholdsvis
kompleks grammatik. Eller med den canadiske sprogtilegnelsesforsker Merill
Swains ord: Det vi ser, er et eksempel på languaging.
Inspireret af Vygotsky har Merrill Swain på empirisk basis udarbejdet en teori
om hvordan sprogfærdighed på højt niveau udvikles gennem samarbejde i en
gruppe af peers, en proces hun kalder languaging. Languaging udtrykker at sprog
opfattes som handling, ”a dynamic, never-ending process of using language to
make meaning”, hvor sproget fungerer som medium for problemløsning, hvad
enten det handler om at finde det rette ord, at formulere en sætning, at forklare
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resultater af et eksperiment eller at fortolke adfærd (Swain, 2006: 96). Swain har i
sine eksperimenter skabt sociale situationer hvor elever med fransk hhv. engelsk
som andetsprog samarbejder om først at skrive en tekst og dernæst korrigere
den i fællesskab efter feedback fra en ´ekspert´ (taler af sproget). Resultater fra
post-tests viser at de sproglige problemløsninger som har været genstand for languaging, læres. Andre forsøg med samarbejdende grupper viser at ´ekspert´-rollen
kan overtages af gruppemedlemmer, idet ekspertrollen ´flyder´ mellem deltagerne. Sammenligninger mellem forskellige kilder til ´ekspertise´ – deltagere, feed
back fra ekspert og fra deltagende forskere – viser at den mest eﬀektive ekspertise
er den der skabes i interaktionen mellem deltagerne. ”The emergent expertise is a
function of the group” (Swain, 2009: 80). Det betyder ikke at en ´udefrakommende
ekspert´ ikke kan være til hjælp ved vanskelige problemer:
”As a pedagogical model, this places learners as the first source of expertise rather
than the teacher; when learners cannot create a ZPD through interacting with each
other (…) then the teacher can participate in the activity needed to construct the
ZPD” (smst.: 80) (ZPD=zone of proximal development)
Swains eksperimenter er udsprunget af de canadiske immersionsprogrammer, dvs.
programmer hvor elever bliver undervist i et fag på et fremmedsprog (fransk eller engelsk); eleverne ´bader´ så at sige i det sprog de ikke kan, eller kan mindre
godt end deres førstesprog. Men erfaringen er at for at elevernes sprog kan blive
tilstrækkeligt nøjagtigt og korrekt, er sprogbadet i sig selv ikke nok, det er også
nødvendigt at elever arbejder bevidst med sprogets udtryk og former. Languaging
er et bud på hvordan det kan gøres på en mere virksom måde end den traditionelle grammatikundervisning: Grammatik er ikke regler, paradigmer og udfyldningsopgaver, men det elever gør når de arbejder med sproget.
Af Andersens og Blachs undersøgelse fremgår at grammatik synes at fylde
meget i elevernes opfattelse af sprog og sproglæring (Andersen og Blach, 2010:
147), samtidig med at der er en betydelig usikkerhed mht. grammatikkens funktion for at lære og beherske et sprog, som de følgende citater demonstrerer:
”Kan ikke grammatik. Dermed også umuligt for mig at føre en samtale på tysk”
(smst.: 146)
”…hvis man kan grammatikken, kan man også tale fransk…” (smst: 119)
Hvad vil det sige at ´kunne grammatik´ som eleverne taler om her? Umiddelbart
virker de mystificerede, som om de har et gammeldags synspunkt som sprogpædagogikken for længst har forladt. For at kunne tale og samtale er ordforråd,
faste vendinger og samtalerutiner mindst lige så vigtige som grammatisk kunnen,
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dvs. de elementer som den kommunikative sprogundervisning lægger vægt på:
Mundtlig kommunikation læres gennem øvelse hvor sproget efterhånden rutiniseres. Den kommunikative sprogundervisning er om ikke et sprogbad, så dog
en sprogdouche hvor den primære pædagogiske udfordring er at få elever til at
bruge sprog i praksis i klassen som basis for tilegnelsen.
Alligevel har eleverne en pointe. Når de i tysk og fransk lægger så megen
vægt på grammatik, tænker de formentlig på eksempelvis kasusbøjningen i tysk
og verbalbøjningen i fransk. Tysk og fransk er – i modsætning til dansk og engelsk – rigt flekterende sprog, og for så vidt har eleverne ret i at grammatikken
i de to sprog udgør en særlig udfordring. (Engelsk indgår ikke i undersøgelsen,
men det er sandsynligt at svarene for engelsks vedkommende ville være faldet
noget anderledes ud.) Swains begreb languaging som indlejrer grammatik og
grammatikundervisning som et moment i elevernes arbejde med at formulere
sig, er et bud på hvad det vil sige at ”kunne grammatik”: at kunne løse sproglige
problemer (jf. også Geist, 2008).
Et sprogs grammatik er en ressource der kan udbygges og anvendes til produktion af sprog i flere registre, og den spiller en særlig fremtrædende rolle i
skriftkulturens formelle registre (jf. Figur 1 ovf.). Dvs. i tekster der gør rede for
komplekse sagsforhold, analyserer de fremstillede fænomener, argumenterer
for bestemte tolkninger og sætter dem i perspektiv til bredere problemstillinger.
I dette register, som spiller en betydelig rolle i gymnasiets sprogundervisning,
er sproget ikke primært medium for kommunikation, men for undersøgelse og
erkendelse – eller i Vygotskys ånd – tænkning. I denne proces spiller tid en vigtig
rolle. Mundtlig kommunikation foregår i højt tempo, men når grammatikken skal
udbygges, skal tempoet sættes ned og eleverne have tid og rum til at arbejde med
sproglig problemløsning.
Her ligger der et bud på et svar på spørgsmålet om nytten af at lære fremmedsprog i skolen. Kommunikation læres i mange tilfælde udmærket uden for
skolen, forudsat at man har adgang til sproggrupper hvor sproget anvendes. Det
er i dag for så vidt angår engelsk i vid udstrækning tilfældet. Skolens opgave er
at udvikle de kommunikative færdigheder, ikke blot så de bliver mere formelt
korrekte, men også så de udbygges som redskaber til erkendelse og læring.

Det flersprogede subjekt
Sprog og identitet
”…folk har en tendens til at føle tysk som et kedeligt ”klamt” og grimt sprog – dét
som nazisterne talte!”
”JEG ELSKER TYSK” (Andersen og Blach, 2010: 71)
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Det er almindeligt kendt at sprogholdninger – dvs. opfattelser af og holdninger
til det sprog der læres – har stor betydning for læringen. Kvaliteten af sprogtilegnelsen og af resultatet - hvor flydende og evt. accentfrit det bliver - er påvirket af
relationen til sproget, dets talere og den kultur sproget forbindes med. Det gælder
ikke kun for migranter, hvor sprog og integration er forbundne størrelser, men
også for elever i et klasserum (jf. Riemer, 2006).
De to indledende citater illustrerer at der kan være stærke følelser på spil i
forhold til sprog. I det første indgår en blanding af stærke aﬀektive, æstetiske og
politisk-historiske associationer som den citerede elev tillægger ”folk”(Andersen
og Blach, 2010: 71). I det andet får vi ikke så meget at vide, men det kan være et
eksempel på begær efter sprog som Claire Kramsch taler om (Kramsch, 2009: 14)
eller, som det hedder i motivationsforskningen, integrativ motivation. Begæret
efter sprog kan have mange rødder, det kan være båret af et stærkt ønske om at
undslippe en sammenhæng som føles snærende, eller af tiltrækning mod et andet
sprogsamfund og den kultur og de værdier det forbindes med.
I sin bog The Multilingual Subject (2009) beskæftiger Claire Kramsch sig med
unges og unge voksnes sprogbiografier, hvad de forbinder med de sprog de har
lært, eller er i færd med at lære, og deres erfaringer med at lære sprog. Grundlaget for Kramsch´ analyse er nedskrevne beretninger, interviews, transkriptioner
af klasserumsdiskurs og stile. Gennem analyser af elevers sprogbiografier viser
hun, at det at lære et nyt sprog ikke alene er en kognitiv proces, men at mødet
med fremmede lyd, skrifttegn og betydninger har aﬀektive, æstetiske, kropslige
og sociale aspekter: At lære et sprog har betydning for identitetsdannelsen, eller af
´selvet´ som det hedder hos Kramsch, hvormed hun understreger at det er identitetsdannelsens subjektive side der har hendes interesse (smst.: 16f.) Fortolkningen
af elevteksterne, som kan være skrevet på et eller flere sprog, samler sig om at
forstå den subjektive mening med at lære sprog:
”For young people who are seeking to define their linguistic identity and their position in the world, the language class is often the first time they are consciously and
explicitly confronted with the relationship between their language, their thoughts,
and their bodies” (smst.: 4)
Blandt Kramsch´ kilder er også forfattere der har skrevet på flere sprog – herunder
migrantforfattere – som med deres særlige afhængighed af og sensibilitet over
for det sproglige udtryk belyser forholdet mellem sprog og identitet. Man kunne
tilføje en forfatter som Peter Weiss der levede i eksil i Sverige siden 1939, og som
blev svensk statsborger i 1945. Han beskriver en stærk forbindelse mellem sit
modersmål og opfattelse af identitet:

151

152

Karen Sonne Jakobsen

”I eksilet forsøgte jeg at skifte sprog, at udtrykke mig i det sprog, der omgav mig.
Senere forstod jeg, at det betød: at skifte identitet. Forsøget på at bruge det svenske
sprog som udtryksmiddel mislykkedes (…) Jeg måtte vende tilbage til grundlagene
for min person, og de var defineret i det sprog, som jeg havde lært i min barndom
og ungdom.” (Peter Weiss Notizbücher 1971-80 p. 724, egen oversættelse)
I Notizbücher fortæller Weiss hvordan han efter i en årrække at have publiceret
på svensk ”tilbageerobrer” sit modersmål tysk som sit skrivesprog. I vore dages
migrantlitteratur findes mange eksempler på den modsatte bevægelse, forfatterskaber der er skrevet på forfatterens andetsprog, og hvor identiteten næres af
flersprogetheden.
Sprog er ikke et transparent og neutralt redskab for kommunikation. Kramsch er
kritisk over for læringsteorier og lærere der betragter elever som ”talking heads”
der skal undervises ”from the neck up, so to speak” (Kramsch, 2009: 28). Uden
sans for sprogets æstetiske, aﬀektive og kropslige dimensioner indfanger den
kognitive tilgang kun en meget begrænset del af hvad det vil sige at lære et sprog.
I klasserummene bliver elever undervist i standardudgaver af sproget med den
indfødte taler som den (implicitte) norm som de forventes at tilnærme sig. Men
– med Kramsch´ ord: “While teachers are busy teaching them to communicate accurately, fluently, and appropriately, students are inventing for themselves other
ways of being in their bodies and their imaginations” (smst.).
Med baggrund i semiotikken vil Kramsch skabe en bredere tilgang til sprog
og sproglæring. Ved at inddrage sprogtegnets ikoniske og indeksikalske fortolkningsmuligheder kan de æstetiske og associative aspekter af elevers møde med
et nyt sprog belyses: Nye sproglyd og nye skrifttegn kan have en stærk aura af
positive eller negative associationer inden de med tiden – måske – normaliseres.
Traditionelt prioriterer fremmedsprogsundervisningen sproglige tegn over andre
semiotiske tegn – som i foregående afsnit hvor grammatikken stod i centrum –
men med denne tilgang inkluderes forskellige koder og modi, udover tale og
skrift også grafiske udtryk, lyd, billeder, gestus etc. i forskellige medier. Den flersprogede elev har i dette perspektiv en rigdom af semiotiske ressourcer, sproglige
og ikke-sproglige, til at forstå og skabe betydninger.
Sprog opfatter Kramsch som symbolsk i to betydninger, dels som konventionelle symbolske former der repræsenterer den givne realitet, dels som symbolsk
konstruktion af subjektive realiteter såsom perceptioner, følelser, holdninger,
værdier (smst: 7). Begge betydninger er i spil for den der lærer et fremmedsprog,
at tilegne sig standardsproget med dets givne betydninger og gennem det nye
sprog at skabe nye subjektive realiteter:
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”Like poetry and creative writing in one´s own language, the acquisition of a foreign language can reveal unexpected meanings, alternative truths that broaden the
scope of the sayable and imaginable” (smst.: 15).
I en vis forstand taler en fremmedsprogstaler aldrig ”rent”, synligt eller usynligt
blandes koderne og skaber nye betydninger.
Denne opfattelse af sprog og læring levner ikke plads til at færdighederne
isoleres fra sprogets øvrige aspekter. I en tidligere bog kommenterer Kramsch
dikotomien ”skills versus content” som ansvarlig for trivialiseringen af fremmedsprogsundervisningen, en tilstand der indtræder når man tror at dens eneste
opgave er at få eleverne til at tale og skrive så godt og så flydende som muligt.
Indhold og færdigheder kan ikke skilles ad; når elever og studerende lærer nye
sproglige former, lærer de også indhold – muligvis uden at opdage det (Kramsch,
1993: 4). Det kunne være noget i den retning der er på færde når danske elever
giver udtryk for at de ønsker at lære at kommunikere på sproget, men ikke er
interesseret i ”kultur og samfund” (jf. ovf.). Ligesom grammatikken bliver også
færdighederne mystificeret når de ikke kan forbindes med et indhold som har
subjektiv betydning for eleverne.
En pædagogisk vej til bevidsthed om færdighedernes betydning er at elever
fremstiller deres sprogbiografier eller sprogportrætter (se figur 2, nedenfor).
Billedet illustrerer hvordan unge flersprogede opfatter deres sprog. Der tegnes
billeder af flersprogethed som et alment vilkår i dag som er symboliseret kropsligt: Modersmål, andetsprog, fremmedsprog i varierede kombinationer. Billede og
tekst viser at sprogene for den enkelte elev har forskellige betydninger, forskellige
funktioner og beherskes på forskellige niveauer. Sammenholdt med Figur 1 (ovf.)
illustrerer de sprogenes forskellige registre og domæner, symboliseret gennem
kropsbilledet: Sprog i de intime registre tilhører hjertet, det informelle omgangssprog er arme og ben, det formelle register, uddannelsessproget, er lokaliseret i
hjernen.
I samfund præget af globaliseringens konsekvenser – migration, globale medier –
er flersprogethed og interkulturalitet et centralt dannelsesmål som det er skolens
opgave at bidrage til. Kramsch foreslår en ny formulering, symbolsk kompetence,
som bygger på de kendte læringsmål, ”kommunikativ” og ”interkulturel kompetence”, men tilføjer nye aspekter der bedre indfanger hvad det vil sige at blive et
flersproget subjekt. At blive flersproget – og det er det der er fremmedsprogsundervisningens mål – indebærer evne til at forstå symbolske former og de forskellige kulturelle erindringer der er forbundet med forskellige symbolske systemer.
Og det er evnen til at trække på den semiotiske diversitet der ligger i flere sprog,
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og derigennem skabe nye forståelser af kendte begivenheder, skabe nye realiteter
og finde subjektpositioner så at sige ´mellem sprogene´.

Figur 2: Sprogportræt: ”Russisch ist in meinem Herz. Das ist meine Muttersprache. Ich
liebe Russisch. Estnisch – meine Hände. Estnisch brauche ich wie die Hände. Ich wohne
in Estland und ich muß diese Sprache können. Estnisch ist grün, weil in Estland schöne
Natur ist. Deutsch ist in meinem Kopf. Das ist meine Lieblingssprache. Sie ist blau, weil
blau ist für mich Traumsprache und ich hoﬀe, dass ich Deutsch irgendwann gut sprechen
kann. Entschuldigung, hier gibt es Fehler.“ (Fra H.-J. Krumm (2001) Kinder und ihre
Sprachen – lebendige Mehrsprachigkeit. Wien: eviva)

Hvad den symbolske kompetence indebærer for den enkelte elev, kan ikke forudsiges. Og det er så endnu et bud på hvad der kunne være skolens opgave: At
skabe tid og rum til refleksion af flersprogethed og dens subjektive betydninger
som er den symbolske kompetences forudsætning.
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Afsluttende refleksioner: Sammenlignende fagdidaktik
I det foregående har jeg nærmet mig en diskussion af sprogfærdigheder ud fra
forskellige vinkler: et samfundsmæssigt perspektiv, den institutionelle selvopfattelse repræsenteret ved læreplanerne, elevstemmer fra empirisk forskning og
endelige forskning som repræsenterer forskellige paradigmer i sprogtilegnelsesforskningen. Den centrale problemstilling er spændingsfeltet mellem elevstemmerne på den ene side og den institutionelle selvopfattelse på den anden, som på
vigtige punkter viser en uoverensstemmelse der vækker til eftertanke. På punkter
der ikke er nye, men nærmest klassiske emner i sprogpædagogisk forskning og
didaktik, den mundtlige kommunikation i klassen og grammatikkens rolle.
Didaktikken – og sprogpædagikken – har som formål at komme med forslag
til nye og bedre måder at tænke og handle pædagogisk, og dem er der da også
nogle af i det foregående. Men i et sammenlignende fagdidaktisk perspektiv er det
måske ikke svarene der er det mest interessante, det er snarere problemstillingen
og hvordan den kan forstås. Derfor til sidst nogle forslag til aspekter der kunne
have en tværgående karakter:
Sprogsamfundet ændrer sig i disse år til et flersproget samfund, indlejret i
europæiske og globale netværk og magtforhold, og hvor der tegner sig nye mønstre for sprogenes funktioner i uddannelse, arbejds- og samfundsliv. Hvilke konsekvenser har det for undervisningens vilkår og opgaver? Hvilke nye sproglige
og færdighedsmæssige ressourcer kan undervisningen trække på og udbygge?
Den nøgleposition færdigheder har i læreplaner – og som er koblet med testningens stigende betydning – er modsætningsfyldt. På den ene side kan den ses
som udtryk for en politisk og pædagogisk vilje til at sikre at flest mulige elever
tilegner sig nyttige og samfundsmæssigt nødvendige sproglige færdigheder – på
den anden side tyder undervisningsvejledninger og elevstemmer på at undervisningen er svær at få til at lykkes på netop dette punkt. Har det at gøre med
opfattelsen af hvad færdigheder er – en tendentielt snæver og instrumentalistisk
opfattelse? Hvilke konsekvenser har det for drivkraften og kvaliteten i tilegnelsen?
De elevstemmer der citeres, er ambivalente. De udtrykker en umiddelbar interesse i sprogenes kommunikative og færdighedsmæssige aspekter og distance
over for indholdet. Men også et ønske om at komme til orde, om sproglig udfoldelse som ikke er udelukkende instrumentel. Er det undervisningens opgave at
skabe rum for denne udfoldelse og samtidig at udbygge elevsprogene formelt,
funktionelt og som personligt udtryk? Hvilke opgaver stiller det for den didaktiske forskning?
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English summary
Language skills
Skills in foreign language curricula in a comparative didactic perspective
This contribution gives an introduction to foreign language skills in curricula in
Danish schools and discusses some aspects that could be of relevance to comparative disciplinary didactics. Point of departure is a general outline of function and
purpose of teaching foreign language skills in European societies characterized
by developing multilingualism. The curricula of English, German and French are
studied in some detail, focusing on skill concepts and learning theories, compared
with learners´ priorities and theories, resulting from an empirical study (Andersen
& Blach). Discrepancies concerning the role of oral communication and the role
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of grammar in acquisition of language skills are discussed and interpreted in
the light of cognitive and sociocultural theories of language learning (Swain,
Kramsch). Eventually some research questions that might be of common interest
to comparative disciplinary didactics, are suggested.
Keywords: Foreign language curriculum; skills; learning theories; comparative
disciplinary didactics.
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Naturfagsdidaktiske
problemstillinger i et
fagsammenlignende perspektiv
Jens Dolin
Denne artikel har som formål at give en oversigt over de vigtigste problemstillinger og arbejdsfelter inden for naturfagenes didaktik med henblik på at kunne
sammenligne med andre fags didaktik. Da opdraget er ret bredt, vil jeg fokusere
på de områder, som optager flest naturfagsdidaktikere såvel i Danmark som internationalt, og som samtidig er områder, der har betydning for fagligt samspil
med andre fag. Men først nogle indledende bemærkninger for at vise naturfagenes sammensathed.

Har de forskellige naturfag centrale fællestræk?
Argumenterne for at samle naturfagene i en fælles gruppe er ikke teoretisk velfunderet, men snarere historisk betinget, baseret på en række oprindelige fællestræk.
Faggruppernes berettigelse kan derfor problematiseres i mindst samme grad som
fagenes, hvor selve konstruktionen af fag kan ses som en praktisk foranstaltning
foranlediget af uddannelsessystemets (og forskningsverdenens) behov for at
kunne opdele viden om verden (Dolin, 2006b). Et tydeligt konstruktivistisk synspunkt er formuleret i rapporten Fremtidens Sprogfag:
”Fag er de enheder, vi af praktiske grunde inddeler viden og kunnen i, når vi skal
indrette biblioteker, forskningsinstitutioner og skoler. De er sociale konstruktioner.
Deres kerner er ikke evige sandheder, men størrelser, der ændrer karakter sammen
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med den brug, vi gør af den viden, der er i enhederne.” (Arbejdsgruppen om
kernefaglighed i fremmedsprogene, s. 75)
De fag, som udgør den naturfaglige gruppe, er også under stadig forandring,
og faggruppen dækker over meget forskellige fag. De har alle naturen som genstandsområde, og de har mange fælles tilgange til den, men nogle naturfag er
fx ’blødere’ end andre. Fag som naturgeografi og biologi opfattes som lettere af
elever, mens fag som fysik og kemi anses som svære. Forskellen mellem de to
grupper naturfag – mellem de bløde og de hårde naturfag – har rødder langt tilbage i tiden og grunder sig på deres forskellige måde, historisk set, at beskæftige
sig med naturen på, typisk baseret på forskellig grad af abstraktion og matematisering (Dolin, 2001). Disse forskelle betyder, at nogle didaktiske problemer, som
fx problemer relateret til elevmotivation og arbejdsformer, er meget forskellige i
de forskellige naturfag.
Det kan derfor problematiseres, om man kan behandle dem under et, men
når det alligevel er meningsfuldt, skyldes det, at der er en lang række fællestræk,
og at disse træk mere og mere fremhæves i uddannelsessammenhænge. I det
gymnasiale system er der indført et ”Naturvidenskabeligt Grundforløb”, som
rummer de fire naturfag, og som skal give en fælles introduktion til naturfagene
i det almene gymnasium, naturfagene indgår som samlet gruppe i AT (”Almen
Studieforberedelse”), ligesom de er samlet i ”Den Naturvidenskabelige Faggruppe” på HF. I grundskolen er fagene stadig adskilte (selv om fysik/kemi er
slået sammen til ét fag), mens man i den angelsaksiske verden har et sciencefag
(og i Norge endda til og med 1.g).
Ud fra et didaktisk synspunkt er der desuden argumenteret for at se naturfagenes didaktik som en fælles områdedidaktik (Andersen m.fl., 2004), fordi de
giver et samlet bidrag til almendannelsen, og fordi de har anvendelsen af en
række didaktiske begreber til fælles.
Det kan diskuteres, om matematik er et naturvidenskabeligt fag; dele af matematikken er udviklet i tæt samspil med naturvidenskaberne og kan meningsfuldt
betragtes som naturvidenskab, mens andre dele af matematikken har udspring
i faginterne problemstillinger. Men matematikdidaktikken er et selvstændigt
udviklet fagområde, der er væsentligt ældre og større end naturfagsdidaktikken,
hvorfor det ikke vil yde det fuld retfærdighed at inddrage det i denne sammenhæng.
Endelig er det vigtigt at understrege, at de emner der behandles, og den måde
det gøres på, er meget forskellig for forskellige målgrupper. Naturfagsundervisning for Folkeskolens yngste klasser aﬀøder arbejde med ganske andre problemfelter end universitetsundervisning i de samme fag.
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Disse overvejelser kan samlet set problematisere relevansen af sammenlignende fagdidaktik i al generalitet og påpege nødvendigheden af at sammenligne
sammenlignelige størrelser. Nogle fag inden for en faggruppe, eller dele af faget,
kan have mere til fælles med fag fra andre faggrupper end med fag fra sin egen
faggruppe, og fagenes rammebetingelser er desuden meget forskellige. De naturvidenskabelige fag udmærker sig således ved at være meget internationalt
orienterede, til dels fordi videnskabsfagene er udviklet gennem internationale
samarbejder og dermed har høj grad af homogenitet på tværs af landegrænser,
og til dels fordi fagene traditionelt formidler neutral, afpersonificeret viden. Fordi
naturvidenskab og teknologi tildeles en nøglerolle i samfundenes økonomiske udvikling, har naturfagene også en stor politisk opmærksomhed, der bl.a. betyder,
at der er ganske mange udviklingsprojekter og undervisningstilbud i disse fag
og store EU-finansierede uddannelsesprogrammer, der også giver anledning til
erfaringsudveksling på tværs af nationale traditioner.

Det naturfagsdidaktiske felt
Det er naturligvis ikke muligt at give et overblik over hele det naturfagsdidaktiske
felt. Der udgives med mellemrum internationale håndbøger over Science Education, som forsøger at samle den tilgængelige viden og forskning på området.
Der afholdes hvert år en række internationale konferencer inden for området. De
største afholdes i USA, men også de europæiske har efterhånden opnået anseelig
størrelse. Den hverandenårlige ESERA-konference (European Science Education
Research Association) havde i 2009 1.100 deltagere og ca. 900 præsentationer, der
blev afrapporteret i fem tykke bind (http://www.esera2009.org/default.asp), og
også de nordiske konferencer samler hundredvis af naturfagsdidaktiske forskere,
der producerer forskning inden for en bred vifte af problemstillinger.
Det danske naturfagsdidaktiske forskningsfelt er mere overskueligt, både
hvad angår antallet af forskere, og hvad angår de omhandlede problemstillinger.
Jeg vil anslå antallet af universitetsansatte forskere i naturfagsdidaktik til ca. 15
(excl. ph.d.-studerende) med et tilsvarende antal ansat på professionshøjskolerne
og lidt færre på de uformelle institutioner (museer, science centre etc.). Den
første artikel i MONA (Matematik- og Naturfagsdidaktik - tidsskrift for undervisere,
forskere og formidlere) i september 2005 gav en oversigt over det danske naturfagsdidaktiske problemfelt (Dolin, 2005). Her opdeles feltet i tre - sammenhængende
- niveauer: et makroniveu, hvor de overordnede mål og betingelser for uddannelserne fastlægges, et mesoniveau, hvor institutioner og lærergrupper implementerer intentionerne, og et mikroniveau, hvor undervisningen realiseres i et
samspil mellem lærere og elever.
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De tre niveauer rummer hver især en række problemstillinger, hvoraf der især
kan peges på de følgende som værende stadig relevante:
•

På et makroniveau er begrundelsesdiskussionen evigt aktuel, fordi
formålene med fagene ændrer sig i takt med samfundsudviklingen,
og den udfolder sig ofte som en diskussion af, hvad faglighed inden
for naturfagene er. I de senere år har især konflikterne mellem en
kompetencediskurs og en dannelsesdiskurs været på dagsordenen,
kombineret med en diskussion af omfanget og nødvendigheden af
et kanoniseret indhold (Dolin, 2006a). Denne måldiskussion har sin
parallel i den øgede vægt på scientific literacy i den angelsaksiske uddannelsesverden, hvor curriculum i stigende grad drejes fra faginterne
problemstillinger til mere hverdagsnære.
Formålsdebatten forgår i en kontekst af stadig større politisk opmærksomhed og styring, som til dels legitimeres af internationale forhold.
Der kan fx ses en ’back-to-basics’-bevægelse som ønsker øget vægt på
traditionelle fagligheder, ofte begrundet i dårlige danske resultater i
PISA-undersøgelserne. Internationale review af det danske uddannelsessystem og PISA-resultaterne bruges også som argument for indførelse af test (Dolin & Krogh, 2010), der har haft dramatisk indflydelse
på naturfagsundervisningen i Folkeskolen (Beyer, 2011)

•

På mesoniveauet arbejdes der med udvikling af en naturfaglig kultur
på uddannelsesinstitutionerne. Indførelsen af nye målkategorier og
nye undervisningstilgange fordrer et opgør med den privatpraktiserende lærer, og ledelsesmæssig støtte og organisatoriske tiltag er
nødvendige, for at lærergrupper kan opbygge fælles sprog og få en
team-tilgang til fagudvikling. På gymnasieområdet er denne udvikling
styrket med indførelsen af statsligt selveje på de oﬀentlige almene
gymnasier fra 2007, hvor gymnasierne blev selvstyrende enheder og
skulle til at finde en selvstændig profil - og hvor mange gymnasier nu
definerer sig som science gymnasier, fx ved tilknytning til DAnske
Science Gymnasier (www.dasg.dk). Tilsvarende definerer mange
kommuner sig som science kommuner (http://science-kommuner.
wikispaces.com/), som har særlige tiltag for naturfagene og naturfagslærerne.
Den naturfaglige kultur udvikles også på tværs af uddannelsesinstitutioner, fx i forskellige partnerskaber mellem skoler og virksomheder
(Danske Regioner og Undervisningsministeriet, 2011) og i koblinger
mellem formelle og informelle læringsmiljøer (www.intrface.dk).
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•

Mikroniveauet domineres af det stadige behov for at udvikle en læringsteori og passende didaktiske tilrettelæggelsesformer for læring
af naturvidenskab. Fordi naturvidenskabernes logisk-deduktive vidensformer er ganske langt fra hverdagslivets narrativitet, har især de
hårde naturfag massive problemer med at få elever til at interessere
sig for og lære en naturvidenskabelig tilgang til og viden om verden.
En omfattende forskning (sammenfattet i Troelsen, 2005) viser, at
megen naturfagsundervisning stadig er præget af en lærebogsbaseret
transmission af viden, som er irrelevant i forhold til elevernes hverdag,
og som er svær at lære i sammenligning med andre fag. Der arbejdes
således med at fremme motivation og interesse i naturfagene, fx ved
at anvende netressourcer og it-værktøjer, og der arbejdes med at udvikle dialog og argumentation i undervisningen (Erduran & JiménezAleixandre, 2007). Begge aspekter har dog ikke kun motivationsmæssige fordele, men bidrager nok så meget til at fremme læreprocesserne.

Epistemologien som grundlagsproblem i
naturfagsundervisningen
I et sammenlignende perspektiv vil jeg anse de problemstillinger, som relaterer
sig til fagenes epistemologiske grundproblemer, for at være de mest interessante,
dvs. problemstillinger, der knytter sig til, hvorledes fagene skaber erkendelse hos
udøveren.
Det vidensproducerende samfund (Nowotny, Scott et al. 2001) og det ændrede
vidensbegreb (situeret, praksisrelateret) stiller krav til fagene om at skulle fungere
som epistemiske kulturer (Knorr-Cetina, 1999), dvs. ikke som vidensopbevarere,
men som specifikke måder at skabe viden på. Kompetencebegrebet indfanger
dette aspekt: den enkeltes evne til – sammen med andre – at producere viden selv.
Hvilket ofte vil sige at kunne anvende og dermed transformere kendt viden på og
til nye situationer. Hele denne udvikling sætter fagene under pres – og det gælder
måske især ikke-hermeneutiske fag som fysik. Den stiller også krav til lærerne
om at kunne forvalte en sådan faglighedsopfattelse. Fagets praksis må ændres i
overensstemmelse med de nye mål og de nye styringsdokumenter. Der skal meget
kortfattet udtrykt ske en bevægelse fra regning af standardopgaver, indlæring af
formler og udførelse af standardøvelser til opstilling af nye problemstillinger og
brug af viden på ukendte områder og i kontekstrige, autentiske situationer. Dvs.
undervisningen skal i stedet for indlæring af et fast pensum sikre udvikling af
vidensdannelsesprocesser og give eleverne et greb om fagets vidensforståelse.
Det er i denne sammenhæng en standende diskussion, hvorvidt naturfagene,

163

164

Jens Dolin

som de bedrives i skolen, skal ligne naturvidenskaberne. Men som Jerome Bruner
udtrykker det:
”… intellektuel aktivitet (er) den samme overalt, hvad enten det er i forskningens
frontlinje eller i tredje klasse (…) forskellen er gradsmæssig, ikke artsmæssig. Eleven som lærer fysik, er fysiker, og det er lettere for ham at lære fysik ved at agere
som fysiker end på nogen anden måde.” (Bruner, 1960, egen oversættelse).
Hermed menes naturligvis ikke, at elever på egen hånd skal genopdage de store
videnskabelige landvindinger, som det har taget generationer af videnskabsmænd
(og -kvinder) at komme frem til. Men de skal gennem undervisningen ledes til
de samme erkendelser og ofte overvinde de samme misopfattelser, som videnskaben gjorde. En vej hertil er at lære at stille de relevante spørgsmål og at lære
at indsamle og systematisere viden for at besvare dem. At kunne stille de rigtige
spørgsmål er en central del af (natur)videnskaben, og at kunne iagttage, beskrive,
eksperimentere, reducere, deducere, modellere osv. er centrale naturvidenskabelige arbejdsformer, som er nødvendige at kende for at kunne bedrive naturvidenskab – og for at kunne forstå naturvidenskabens frembringelser.
De sidste årtiers naturfagsundervisning har derfor som et vigtigt indsatsområde arbejdet med at indføre autentiske, vidensskabende processer i undervisningen.
Hele denne proces er stærkt støttet af en række EU-programmer. Som en konsekvens af de mange rapporter om nedgang i unges interesse for naturvidenskab,
og især fordi der ikke var tegn på, at de mange initiativer, som kom i kølvandet
på rapporterne, havde nogen positiv eﬀekt, nedsatte EU-Kommissionen en ekspertgruppe, som skulle give et bud på løsninger. Formanden var den franske
EU-parlamentariker og tidligere premierminister Michel Rocard. Gruppen mente,
at den største årsag til manglende interesse skulle findes i den måde, der blev
undervist på i naturfagene, og som konsekvens heraf koncentrerede gruppens
anbefalinger sig om en fornyelse af naturfagspædagogikken. Dette afspejlede sig i
rapportens titel: Science Education Now: A Renewed Pedagogy for the Future of Europe
(European Commission, 2007). Hovedanbefalingerne var:
•

•

Ændring af naturfagspædagogikken fra overvejende deduktiv til udforskningsbaseret for at øge interessen for naturvidenskab.
Rapporten gør Inquiry-Based Science Education (IBSE) til løsningen
på de fleste problemer i naturfagsundervisningen, men anerkender,
at IBSE skal kombineres med andre tilgange.
En udforskningsbaseret naturfagspædagogik vil give øgede muligheder for samarbejde mellem formelle og uformelle miljøer
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EU-systemet lægger stor vægt på samarbejde mellem virksomheder,
forskere, museer, science centre, byer, forældre osv., og en undersøgende tilgang til undervisningen antages at fremme et sådant samarbejde.
Udgangspunktet er at det at stille spørgsmål og lære at besvare dem er kernen af
naturvidenskabelig praksis (ligesom vel i meget anden videnskab), og sådanne
processer skal derfor også være dominerende i skolen. Et af de første (og største)
udviklingsprojekter med IBSE er nok ’le main a la pâte’ (http://www.lamap.fr/
international/la_main_a_la_pate), som nu har bredt sig til over 30 lande i hele
verden og har givet inspiration til en række programmer under EUs 7. rammeprogram, der arbejder med at implementere en sådan undersøgelsesbaseret tilgang i
naturfagene, fx Fibonacci-projektet (http://education.inflpr.ro/en/Fibonacci.htm),
Mind the Gap, S-TEAM (https://www.ntnu.no/wiki/display/steam/SCIENCE-TEA
CHER+EDUCATION+ADVANCED+METHODS). Der er i disse projekter udarbejdet et meget omfattende undervisningsmateriale til såvel almindelig undervisning
som til læreruddannelse og -efteruddannelse.
Integreret i denne ’ibse-trend’ føres en løbende diskussion af, hvad der skal
forstås ved scientific literacy, hvor meget fagenes metaaspekter skal fylde i undervisningen, og hvorledes man kan undervise for at fremme scientific literacy
og metaperspektiverne.
Nogle af disse diskussioner er pålagt lærerne, og mange lærere ændrer derfor
kun nødigt undervisningen i ønsket retning. Fx fordrer Gymnasiereformens krav
om fagligt samspil mellem de tre hovedområder inddragelse af videnskabsteoretiske aspekter. Fysik skal således i sit samarbejde med andre fag repræsentere den
naturvidenskabelige faggruppe, dvs. fysik skal ikke kun bidrage til sagen med
fagets konkrete viden, men også med viden og bevidstgørelse om naturfagenes
egenart. Hvad kan naturfagene (som andre fag ikke kan), hvorledes skabes viden i
de forskellige naturvidenskaber? Hvilken status har denne viden i sammenligning
med anden viden, hvilken rolle har naturvidenskaberne spillet historisk etc.? Der
skal således udvikles en lærerbevidsthed og -viden om naturfagenes metaperspektiver, dvs. viden om naturfagenes videnskabsteori og videnskabshistoriske
hovedtræk. En viden, som lærere ikke har (i al almindelighed), og som af mange
føles fremmed i forhold til deres uddannelse og traditionelle undervisning.
Det er derfor et grundlæggende didaktisk problem i naturfagene at videnskabsfagenes epistemologier skal reflekteres i undervisningsfagene. For at kunne
dette skal læreren have en (korrekt) forståelse af, hvorledes naturvidenskaberne
egentlig arbejder, hvilket videnskaben selv er meget uenig om! Der er skrevet bøger om ’the Nature of Science’ (NOS), og der er forsket i læreres og elevers NOS,
en forskning der er sammenfattet af Norman Lederman (2007).
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Et andet grundlæggende didaktisk problem i (især) de hårde naturfag er det
meget vanskelige ved at få to forskellige former for viden til at hænge sammen,
nemlig hverdagslivets narrative tilgang og naturvidenskabens logisk-deduktive.
Det er en endog meget svær øvelse at få de to verdener, de to forskellige måder
at erkende på, til at gå i dialog med hinanden. Hverdagslivets mangfoldighed og
kompleksitet er simpelthen svær at lukke inde i den naturvidenskabelige reduktion. I dagligdagen bruger vi det erfarede, det kendte, til at forklare det ukendte –
i naturvidenskaberne er det omvendt. Her anvender vi det abstrakte og teoretiske,
det usynlige, det ikke-erfarede, til at beskrive det velkendte. At få eleverne til at
gennemføre sådanne processer fordrer fra lærerside en læringsteoretisk tilgang
baseret på en bred vifte af undervisningsformer (herunder evalueringsformer)
kombineret med en forståelse af naturvidenskabernes erkendelsesprocesser.
Især i faglige samspil er det nødvendigt at kende og inddrage de indgående fags
særtræk og erkendeformer for at komme ud over den rene parallellæsning (Dolin,
2006b).

Afslutning
Naturfagene er ikke lette at lære - de er traditionelt begrebstunge og ofte abstrakte, og mange steder er undervisningen stagneret i ritualiserede aktiviteter
- regning af standardopgaver, udførelse af kogebogsøvelser, gennemgang af et
kanoniseret indhold. Men det er også fag, hvor der sker en rivende udvikling med
inddragelse af nye arbejdsformer, som anvender nyeste didaktik og teknologi, og
som beskæftiger sig med dagsaktuelle og samfundsrelevante problemstillinger.
Der foregår en stadig diskussion mellem disse forskellige opfattelser af fagene,
og om hvorledes man kan balancere de mange hensyn, som fagene skal opfylde.
Mens dette står på, kan naturfagene forhåbentlig lære af andre fag at engagere
og inddrage elevers følelser som en afgørende nødvendighed for at kunne gennemføre meningsfulde læreprocesser. For selv om naturvidenskaben gør en dyd
ud af det generelle og upersonlige, så tænder elever (som andre mennesker) på
det specifikke og det personlige.
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English summary
Issues in science education in a comparative perspective
The article “Issues in science education in a comparative perspective” gives an
overview of major issues in the Danish science education environment, emphasizing those relevant for comparison across subjects. It is argued that what unifies
the diﬀerent science subjects is a common epistemology and that inquiry is considered a constituent element of the scientific endeavour. The issues arising from
teaching science taking this epistemology into account are discussed.
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Formål og ambitionsniveau i
sammenlignende fagdidaktik
Torben Spanget Christensen

Hvad er formålet med sammenlignende fagdidaktik?
Diskussionen om sammenlignende fagdidaktik (SFD) mangler, så vidt jeg kan
se, en tydelig diskussion af, hvorfor vi skal bruge kræfter på en sammenlignende
fagdidaktik. For det første må SFD ses som et fagdidaktisk forskningsprojekt
eller det, som Frede V Nielsen (FVN) kalder en didaktologi (Nielsen 2007), og
ikke et fagdidaktisk praksisprojekt (som i Nielsens terminologi ville hedde en
didaktik). Selvom det formentlig er indlysende for alle fagdidaktiske forskere (didaktologer), kan det, for det andet, være på sin plads, af hensyn til omverdenens
forståelse af projektet, at slå fast, at formålet ikke kan være at afskaﬀe de enkelte
fags didaktik til fordel for en faglig fællesdidaktik. Det ville være en absurditet på
denne måde at se bort fra fag og dermed de enkelte fags egenart. På trods heraf
har SFD blikket rettet mod fælles problemstillinger for de forskellige fagdidaktikker. Hvis der skal være perspektiv i SFD, må det nemlig forudsætte, at fagdidaktik
på tværs af fag deler problemstillinger, og hermed at fagdidaktik i de enkelte fag
har relevans for fagdidaktik i andre fag. Det kan begrundes med, at fagene deler
grundbetingelser i form af elever, skoler og politisk styring. Det kan også begrundes med, at fagene i et vist omfang deler redskaber, hvoraf nogle (måske) er generelle (forstået som ikke fagspecifikke), sådan som det forstås i den norske skolereform fra 2006, Kunnskapsløftet1. Her skal alle elever trænes i fem grundlæggende
færdigheder (brug af redskaber) på tværs af fag: at kunne udtrykke sig mundtligt,
at kunne læse, at kunne regne, at kunne udtrykke sig skriftligt og at kunne bruge
digitale værktøj. Det kan også begrundes med, at en uddannelse altid indeholder
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flere fag, og at fagene derfor er i en konstant samarbejds- og konfliktsituation i
løsning af den fælles opgave, der hedder uddannelse. Hertil kommer endelig et
fælles træk i fagdidaktikkernes grundlæggende opgaveløsning, nemlig at de alle
har som opgave at fastholde et fagligt moment i undervisningen (at koble fag og
undervisning). Det giver fire arbejdsfelter for SFD:
1.
2.
3.
4.

fælles betingelser
fælles redskaber
fælles uddannelser
fælles grundopgave.

Forslag til formål med SFD:
a.

b.

Det overordnede formål med SFD kan i forlængelse heraf formuleres
som at undersøge de fælles betingelser, redskaber, uddannelser og
grundopgaver for fagdidaktikken med henblik på at skabe et input til
refleksioner i de enkelte fagdidaktikker.
Som et heraf afledt formål kan man tænke sig, at SFD kan bidrage til
tværfaglig didaktik og fagsamspilsdidaktik.

Som illustration kan vi tage et eksempel (som vedrører punkt 4, den fælles grundopgave) fra det fagdidaktiske symposium i november 2010. Her problematiserede
Frede V. Nielsen udviklingen i billedkunstfaget i forlængelse af Mie Buhls (MB)
indlæg om den nyere udvikling i faget (se MB’sartikel andetsteds i dette nr. af
Cursiv). Jeg lyttede med stor interesse til kritikken, fordi den viser, hvordan fagenes didaktik ved systematiske sammenligninger med andre fags didaktikker
vil kunne opnå viden om alternative måder at forstå sig selv på. I diskussionen
mellem FVN og MB er det mit eget fagområde, samfundsfagsdidaktik, som profiterer af at lytte til sammenligningen mellem musik og billedkunst. Jeg gengiver
her samtalen på grundlag af de noter, jeg tog:
MB havde talt om billedkunstfagets engagement i it og fremlagde en tese om, at
billedkunstfaget var ved at redefinere sig selv i en tidligere rolle, hvor billedkunst
var en del af alle fag. FVN påpegede, at billedkunstfaget havde skiftet karakter flere
gange, illustreret ved modsvarende navneskift (tegning, formning, billedkunst), og
nu talte MB om faget som visualisering, som en funktion i alle fag, og sammenlignede denne funktion med anskuelsesbilleder mv. i tidligere tiders undervisning. I
FVN’s kommentar lå en meget klar kritik heraf, samt en påpegning af den modsatte
tendens i musikfaget i form af fastholdelse af en kerne. Hvis musikfaget skulle følge
trenden i billedkunst, skulle det ifølge FVN hedde audiologisering og beskæftige
sig med lyd og ikke musik.
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Skolefaget musik begrunder sig ud fra fænomenet musik, som både er kunst
(normativ fastlæggelse) og genstandsområde for musikvidenskab. Skolefaget
musik har dermed samme genstandsområde (i hvert fald samme kerneområde)
som musikvidenskab. Både musikvidenskab og musik som kunst bliver herved
forankringer for musik som skolefag.
Kritikken er meget interessant og har også relevans for samfundsfag. Samfundsfag knytter sig godt nok ikke til et, men til flere videnskabsfag. Alligevel er
faget i meget stort omfang begrundet uden for disse. Samfundsfag som skolefag
er nemlig begrundet i fænomenet samfundsdeltagelse eller samfundsproces. Analogt
med musik-eksemplet er dette fænomen fælles for samfundsvidenskaberne og
undervisningsfaget. Samfundsdeltagelse er også normativt fastlagt, og derved
bliver både samfundsvidenskab og demokratisk dannelse forankringer for samfundsfag som skolefag. Faget ville tabe sig selv og billedligt talt risikere at ’flyde
med strømmen’, hvis det primært forankrede sig i den samfundsmæssige aktualitetsproces, og skulle derfor – hvis vi følger den sproglige logik fra eksemplet
med billedkunst – benævnes participatiering og beskæftige sig med deltagelse
og aktualitet. Det ville ikke systematisk kunne levere redskaber til at kvalificere
arbejdet med denne proces, og eleverne ville dermed være overladt til udøvernes
(lærernes) tilfældige viden og interesser, hvilket bringer tankerne hen på de nu
afskaﬀede folkeskolefag ’samtidsorientering’ og ’orientering’, som netop var så
fagligt utydelige, at det var vanskeligt at tale om dem som ’fag’. Et fag er ifølge
denne tankegang nødt til at definere sig uden for det fænomen, det studerer, hvis
det skal kunne lægge kritiske blikke ind på fænomenet, og som den tyske samfundsfagsdidaktiker Wolfgang Hilligen (1976) udtrykker det, kan der på grundlag
af fagvidenskabelig viden og fagkategorier opbygges et stillads for elevernes
forståelse af fænomenet. Derfor er den fagvidenskabelige forankring så vigtig.

Objektfelt for SFD
FVN opstiller i sin artikel i dette nummer af Cursiv et spændende forslag til
forskningsprogram for SFD. I hvert fald opstiller han en ambitiøs model for et
analytisk og empirisk objektfelt for SFD. Jeg opfatter hans empiriske objektfelt som
ukontroversielt, hvorimod hans analytiske objektfelt nok kan kalde på en del diskussion. I midten af modellen for det analytiske objekt har vi fag (skolefag) og
det didaktiske perspektiv, hvilket er oplagt, da fag (i flertal) og disses didaktiske
perspektiver netop er SFD’s genstandsfelt. Dette genstandsfelt indlejres i FVN’s
model i en række dimensioner, som jeg ikke vil gå nærmere ind på her, udover
at nævne, at jeg finder dem særdeles relevante. Men jeg vil pege på, at modellen
ikke er lige velegnet til at indfange alle de arbejdsfelter for SFD, jeg har opstil-
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let ovenfor. Det er i forhold til de fælles redskaber og især i forhold til den fælles
grundopgave, at modellen kommer til kort. Problemet med de fælles redskaber
kan måske klares ved at tilføje dem som en dimension i modellen, men problemet
med den fælles grundopgave kan ikke løses så enkelt. Den fælles grundopgave
handler om at koble basisfag og andre faglige forankringer i undervisningens
praksis (illustreret ved eksemplet ovenfor), og et interessant forskningsspørgsmål kunne være, hvordan forskellige skolefag kobler basisfag og andre faglige
forankringer i undervisningen. Koblingens karakter er udtryk for et didaktisk
grundsyn. I samfundsfag vil det være en katastrofe alene at koble undervisningsfaget til videnskabsfaget, fordi det normative element (demokratisk dannelse) og
handlingselementet (aktiv deltagelse i civilsamfundet) ville forsvinde. Ligeledes
ville det være en katastrofe alene at koble faget til det normative eller alene at
koble det til handlingsorienterede. Faget ville enten blive et pegefingerløftende
moralistfag eller et lalleglad aktivistfag. Det er netop den balancerede kobling til
alle tre elementer og den fortløbende didaktiske diskussion om balancen mellem
dem, der er afgørende. Man kan argumentere for, at forskningsspørgsmålet om
koblingen af fag og undervisning kan indeholdes i det FVN i sin model betegner
didaktisk perspektiv. Men dette fremstår i modellen som en deskriptiv kategori.
Hvis SFD skal blive i stand til at sætte en forskningspolitisk dagsorden, må modellen suppleres med fx med de formål, jeg har opstillet ovenfor.

Ambitionsniveauet i SFD
En anden relevant diskussion i forhold til modellen er den indvending, der indirekte ligger i Ellen Kroghs (EK) artikel i dette nummer af Cursiv. EK fremfører
netop den pointe, at fagdidaktik i hendes forskning opfattes som en “reflekterende
videnskabelig praksis der på sin vis undviger disciplinering inden for en videnskabelig
bygning”. FVN’s model er måske netop et eksempel på en sådan bygning, som
EK’s reflekterende videnskabelige praksis søger at undgå? Jeg er ikke sikker på,
at jeg har det fulde overblik over betydningen af de to positioner, der her toner
frem. Derimod har jeg en fornemmelse at, at det er meget vigtigt for SFD’s fremtidige udvikling, at der fokuseres på de to positioner med henblik på at beskrive
dem. I første omgang kan vi fastslå, at de i hvert fald er udtryk for et forskelligt
ambitionsniveau i SFD’s disciplinbygning, og at der derfor inden for projektet må
gøres plads til begge, hvilket er søgt illustreret i figur 1.
SFD må ifølge dette forslag forstå sig selv i de tre felter i figuren, der har et
element af fællesskab inkluderet i ambitionsniveauet.
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Ambitionsniveau

Sammenholdningsfaktor

Segregation

Tilfældigheder

Fælles
forskningsinteresse

Sprog, kognition, blikskifte, kommunikationsformer,
modeller, forskning i ’sammenhæng’, modvirke
fagidioti (dannelse, kompetence, fagsamspil etc.)

Fælles
forskningsprojekter

FoS (Faglighed og skriftlighed), forskningsprojekt på
SDU med deltagelse af DPU/AU, AU og RUC
Forskning om forskning i fagdidaktik (forslag)

Fælles
forskningsprogram

Sammenlignende fagdidaktik, FVN’s model.

Figur 1: Ambitionsniveau og sammenholdningsfaktor i sammenlignende fagdidaktik, SFD.
Figuren peger på, at der kan tænkes forskellige ambitionsniveauer inden for SFD rækkende fra
fælles forskningsinteresse til fælles forskningsprogram. Pilen i figuren er udtryk for et stigende
ambitionsniveau for en decideret SFD-disciplinopbygning, hvilket ikke er det samme som et stigende forskningsmæssigt ambitionsniveau, men snarere må ses som et stigende organisatorisk
ambitionsniveau.

Sammenfatning
Det forekommer meget perspektivrigt at arbejde med SFD, og vi får et meget vigtigt input hertil fra FVN. Men det er vigtigt, at projektet ikke på forhånd lægger
sig fast på et bestemt ambitionsniveau for SFD som selvstændig videnskabelig
disciplin og på en bestemt analysemodel, men er åben over for forskellige impulser, og selv er opsøgende i forhold hertil, og det er vigtigt at arbejde videre med
udvikling af formålet for projektet. Derfor opfordrer jeg til, at de to positioner,
som vi måske kan se tone frem som en forskellighed hos initiativtagerne (Frede
V. Nielsen og Ellen Krogh), undersøges og fastholdes som mulige positioner for
et frugtbart spændingsfelt for SFD. Vælger vi en snæver afgrænsning til bestemte
analysemodeller og tilgange til fagdidaktisk forskning, risikerer vi at fjerne dynamikken.
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Note
1 http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/grunnopplaring/kunnskapsloeftet/hva-erkunnskapsloftet.html?id=86769.

English summary
Aim and ambition in comparative disciplinary didactics
Why should we engage in comparative disciplinary didatics? Two suggestions
are made: 1) Investigations of shared conditions, tools, educations and basic
tasks may create important inputs and new perspectives to the study of didactics
in the various disciplines and 2) comparative studies could yield a contribution
to research in interdisciplinary didactics. It is furthermore considered important
that comparative disciplinary didactics includes research projects at various levels
of ambition ranging from (explorative) projects tied together only by a common
research interest to fully integrated research projects.
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Sammenlignende fagdidaktik
forstået som kvalitative studier
af multiple cases – nogle
perspektiverende kommentarer
Nikolaj Frydensbjerg Elf
I de større forskningsbidrag der er givet til denne antologi om mulighederne for at
etablere en sammenlignende fagdidaktik, er det karakteristisk at nogle er overvejende synkront anlagt, andre er overvejende diakront anlagt. Enkelte forsøger, som
Frede V. Nielsen, at anskue projektet ud fra en universel systematik med henblik
på at etablere en overgribende model for studier i sammenlignende fagdidaktik.
De fleste forsøger imidlertid at anskue projektet som en mere partikulær fortælling om den historiske udvikling af en enkeltstående fagdidaktik, hvorfra man så
kigger i sammenlignende retning mod andre fags didaktikker.
Det er samtidig karakteristisk for alle bidragene at de som udgangspunkt
bevæger sig fra et ekspertkendskab til ét fags didaktik (fx matematikdidaktik,
som hos Lindenskov, eller danskfagets didaktik, som hos Krogh) eller en områdedidaktik (fx fremmedsprogsdidaktik, som hos Jakobsen) i retning mod andre
fags didaktikker eller andre områdedidaktikker. Alle bidragyderne (be)mærker
en vanthed ved at beskrive sit eget fags didaktik/områdedidaktikken og en fremmedhed ved at beskrive andre fags didaktik.
*
I en vis forstand spejler de fagdidaktiske forskeres tilgang til sammenlignende
fagdidaktik en erfaring som praktiserende lærere må opleve når de er tvunget til
at forholde sig til andre fags didaktik. Det at tænke i et sammenlignende fagdi-
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daktisk perspektiv er blevet en del af dagligdagen for gymnasielæreren når han eller hun i samarbejde med andre lærere er tvunget til at forholde sig til, planlægge,
gennemføre og evaluere fagligt samspil-forløb (i stx betegnet AT). Som flere af
bidragyderne er inde på (fx Dolin), opfatter gymnasielærere sig traditionelt som
faglærere, og det er ganske svært for dem – ofte af gode historiske, uddannelsesmæssige og epistemologiske grunde – at kunne se forbindelser mellem ’mit fag’
og ’de andres’ fag.
Så hvad stiller man op som lærer for alligevel at få samspillet til at give mening? Det gives der ingen lette svar på. Ellen Krogh har i anden sammenhæng
foreslået den generelle strategi at man ikke som gymnasielærer skal holde op
med at se sig selv som faglærer. ”Tværtimod består udvikling af fagdidaktisk
refleksion netop i at søge ned i fagene og derigennem kvalificere blikket ud over
fagets grænser” (2009). Man må altså som lærer anskue fagsamspillet med udgangspunkt i ekspertkendskabet til sit eget fag og så (under)søge mulighederne
for at få sit fag til at byde ind med en faglighed der kan forbindes med andre fags
fagligheder omkring en fælles problemstilling. Men det er ikke gjort med det.
Gymnasieeleven skal nemlig også – og måske allervigtigst – vejledes til at
kunne forstå hvordan en problemstilling kan anskues i et flerfagligt og sammenlignende fagdidaktisk perspektiv. Det kræver i høj grad kommunikation om og
refleksion over hvad fagene går ud på hver for sig og sammen.
Man kunne ud fra et forskningsmæssigt perspektiv spørge om den strategi
Krogh foreslår for lærere, ikke også kunne gælde for fagdidaktiske forskere der
ønsker at etablere og praktisere en sammenlignende fagdidaktik. Man kunne kalde det en videnskabsantropologisk strategi for SFD. Strategien går ud på at man som
fagdidaktisk forsker bevæger sig fra studiet af én case – det fag man nu engang
er fagdidaktisk ekspert i – til studiet af andre fagdidaktiske cases. Mange, hvis
ikke alle, bidragene i denne antologi forsøger at følge en sådan strategi. Dermed
lægges der mere generelt op til at praktisere sammenlignende fagdidaktik som en
art kvalitative videnskabsantropologiske feltstudier af to eller flere fagdidaktiske
cases.
*
Hvordan kan man (videre)tænke en sådan sammenlignende fagdidaktisk videnskabsantropologi? Hvordan gøres det i bidragene til antologien?
Først og fremmest må man som forsker søge ned og tage afsæt i det enkelte
fags didaktik som en selvberoende social og diskursiv praksis, en fagkultur. Og
man må gøre sig klart at det er den position, sagt med et antropologisk udtryk
(Hastrup, 2003), man i et sammenlignende perspektiv ser andre fags didaktik
fra. Dermed kan man forsøge at afklare sin fagdidaktiske ’forforståelse’, som
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Nielsen formulerer det. Men samtidig må man som fagdidaktisk feltarbejder
bevidst fremmedgøre sig selv i forhold til denne (nogenlunde velkendte) position
for i stedet at kaste sig ud i et møde med andre fags kulturer. Målet er at erfare,
søge at forstå og reflektere over hvordan de andre fag kan være i sig selv – og i
forhold til hinanden.
I den almene teori om kvalitative casestudier opererer man med en skelnen
mellem studiet af enkeltcases og studiet af flere eller ’multiple’ cases (Bryman,
2004), som måske kan være nyttig i denne sammenhæng. Studiet af den enkelte
case har til formål at fordybe sig i den intense beskrivelse af én afgrænset case – vi
ville her sige en fagdidaktisk case – med det formål at beskrive casen bedst muligt
og sætte denne beskrivelse i forbindelse med mere almene teorier og modeller.
Som fagdidaktikere vil vi netop typisk foretage sådanne enkeltcase-studier, idet vi
inden for rammerne af det enkelte fags didaktik empirisk og teoretisk undersøger,
fortæller om og systematiserer fagets særegne begrundelser, indhold, undervisnings-læringsprocesser, videns- og kompetencebegreber, paradigmer mv.
I og med at vi foretager disse fortællinger og generaliseringer, etablerer vi
imidlertid samtidig et grundlag for mulige sammenligninger mellem flere fags didaktikker. Sammenligningen af flere fags didaktikker må nødvendigvis fokusere
på sammenligninger af ligheder og forskelle mellem de forskellige fagdidaktikker.
Det er netop styrken ved sammenlignende casestudier generelt set: De relativerer
den enkelte cases unikhed. Eller sagt i forhold til denne sammenhæng: De kontekstualiserer den enkelte fagdidaktik. Svagheden er omvendt at man ved studiet
af flere fagdidaktiske cases reducerer en del af kompleksiteten ved enkeltcasen.
*
Man kan spørge sig selv om sammenlignende fagdidaktik altid vil være et studie
af flere cases hvor det enkelte fags didaktiske kompleksitet reduceres. Paradoksalt
nok vil jeg hævde at sammenligninger tværtimod også muliggør en ny dybere
forståelse af det enkelte fags didaktik, netop ved at man opdager hvad det enkelte
fags didaktik ikke gør som andre fag gør.
Omvendt muliggør sammenligninger også at man ser ligheder man ikke havde
forestillet sig fandtes, hvilket kan føre til en nytænkning af fagenes didaktik i et
’oﬀensivt’ perspektiv (Ohman Nielsen, 2003).
Lad mig være konkret. Et af de udsagn man hører oftest når man sidder i en
forsamling af sammenlignende fagdidaktikere, og reflekterede praktikere, er at
matematikdidaktik er noget helt specielt, nærmest en usammenlignelig fagdidaktik, en fagdidaktisk anomali. Jeg er skeptisk over for en sådan forestilling. Ud
fra et sammenlignende fagdidaktisk perspektiv, der anskuer fags didaktikker i
et videnskabsantropologisk perspektiv, er det måske mere hensigtsmæssigt at
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betragte matematikdidaktikken som en art ’ekstrem case’ (Flyvbjerg, 2010: 475f.),
som vi imidlertid må insistere på kan sammenlignes med andre fagdidaktiske
praksisser og diskurser ud fra forskellige teoretiske og begrebsmæssige optikker.
Eksempelvis kunne det være interessant at anlægge et sammenlignende studie
af matematikfagets og danskfagets repræsentations- og kommunikationsformer. Dér hvor de to fags didaktikker måske mødes i en første fællesnævner, er
i spørgsmålet om hvilket begrebsapparat der kan beskrive dem begge. Det har
multimodalitetsforskningen tilbudt nogle interessante nye svar på (Kress & van
Leeuwen, 2001).
Sammenligninger kan således rejse spørgsmålstegn ved hvor forskellige fags
didaktikker egentlig er, og om forskelligheden så at sige er mere markeret end
nødvendigt.
Generelt kan man konkludere ud fra bidragene i denne antologi at nogle
fagdidaktikker formentlig ligner hinanden mere end andre. Vi ser det bl.a. ved
at nogle fags didaktikker (og dertil relaterede forskningsdiscipliner) bliver tænkt
sammen. Man taler således om ’naturfagenes didaktik’ og ’fremmedsprogenes
didaktik’, selv om de fagdidaktiske eksperter (henholdsvis Dolin og Jakobsen)
slår sig lidt i tøjret. Man kunne også tilføje ’kulturfagenes didaktik’, som ud fra
samme områdedidaktiske perspektiv kunne have været repræsenteret i symposiet
og antologien. Fagenes didaktik er, som vi ser, allerede blevet etableret diskursivt
og institutionelt som fagdidaktiske ’familier’.
Spørgsmålet fra et videnskabsantropologisk perspektiv må være hvad der
gør dem til fagdidaktiske familier; hvad beror deres sammenhængskraft på? I et
kritisk perspektiv kunne man spørge om det er de rette fagdidaktikker der er sat
sammen som familier, med andre ord om de fagdidaktiske domæner og demarkationslinjer er ridset fornuftigt op. Man kan også spørge hvorfor nogle af disse
fagdidaktiske familier af og til i mere eller mindre ufrivillige sammenkomster
med andre fagdidaktiske familier fører til det man passende kunne kalde fagdidaktiske familiesammenstød.
*
Det er værd at bemærke at bidragene på kryds og tværs beskæftiger sig med og
kommenterer flere forskellige fælles tilgangsvinkler og problemstillinger.
Én af dem er spørgsmålet om hvad en model kan bidrage med i forhold til
forståelsen af et fag. Fagdidaktiske modeller er ret udbredte, men man kan spore
en vis utilfredshed på både didaktisk og didaktologisk niveau med hensyn til
modellernes forklaringskraft. Man får den epistemologiske tanke at man måske
i fremtiden ikke skal spørge hvad en model er, men snarere hvad den kan bruges
til i et fagdidaktisk og sammenlignende fagdidaktisk perspektiv.
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En anden problemstilling der berøres på tværs, er spørgsmålet om fagenes
integration af literacy i bred forstand (Street et al., 2010). Såkaldte ’Nye literacystudier’ er et interdisciplinært felt som anskuer læring af kommunikative kompetencer i relation til sociale og kulturelle praksisser, herunder fag i skolen. Fagdidaktiske literacy-studier interesserer sig således for og reflekterer over repræsentations- og kommunikationsformer som kan gøres til genstand for undervisning
og læring i fag. Det er interessant at se at literacy-spørgsmålet er i fokus i flere af
bidragene, nogle gange eksplicit med præcis dén betegnelse, andre gange med
lignende betegnelser, såsom ’færdigheder’.
Det ses fx i fremstillingen af naturfagenes didaktik, hvor Jens Dolin taler om
scientific literacy, parallelt med andre naturfagsdidaktiske forskere (Wellington,
2001). Det ses også i bidragene om musikfagets didaktik og fremmedsprogenes didaktik, hvor henholdsvis Sven-Erik Holgersen og Karen Sonne Jakobsen ud fra deres
meget forskellige fagdidaktiske interesser undersøger færdighedsbegrebet og
ender med at efterlyse en udvidet mere semiotisk, fænomenologisk og ny literacyorienteret forståelse af færdighedsaspektet i fagundervisningen. Ligeledes ses
det i Mie Buhls artikel om visuelle færdigheder, eller ’visual literacy’, som hun
betegner det, i et fagligt tværgående didaktisk perspektiv. Et af dilemmaerne for
den visuelle pædagogik, som jeg læser Buhl, er om det er adækvat i forhold til en
aktuel multimodal tekstvirkelighed og en flermedial kunstnerisk værkvirkelighed
at fokusere på visuelle modaliteter som tværgående undervisnings- og forskningsdisciplin. Måske er man netop nødt til at tænke det visuelle i et multimodalt perspektiv som forholder sig til literacy i et bredt semiotisk, multimodalt perspektiv.
Disse fag- og områdedidaktiske dybdeboringer tyder under alle omstændigheder på at literacy-aspektet er et centralt tema at forholde sig til i fremtidige
sammenlignende fagdidaktiske studier. De tyder også på et behov for udveksling
af allerede vundne fagdidaktiske indsigter som kommunikeres internt inden for
fagets didaktik i de respektive udgivelsesorganer.
*
Afslutningsvis kan man spørge: Hvem skal sammenlignende fagdidaktik egentlig
gøre godt for? Jeg tror bl.a. den skal gøre godt for forskerne selv.
For mit eget vedkommende som yngre fagdidaktisk forsker der overvejende
identificerer sig som dansk-/modersmålsdidaktiker, har det at lytte til, læse og
se bidragene til dette symposium været med den ovenfor beskrevne blandede
oplevelse af fremmedgørelse og momentvis genkendelse som fører til dybere
forståelse. Man står i udgangspunktet uden for de andre fags didaktik og indtager en lettere ydmygt lyttende position; man får af eksperterne i de andre fags
didaktik nogle gange ligefrem eksplicit at vide at man kun vil kunne forstå meget
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lidt eller ingenting fordi fagets didaktik netop er et helt særegent vidensdomæne;
og det viser sig da ofte også at holde stik, man forstår faktisk ingenting! Men der
etableres ikke desto mindre også af og til igennem disse kommunikative møder
en mulighed for og nogle gennembrud af at forstå faget bedre, og man begynder
at se nogle forbindelser mellem flere fags didaktik.
Sådanne erkendelser kan føre til at man efterhånden bliver overbevist om at
en sammenlignende fagdidaktik rent faktisk eksisterer, ikke bare som teoretisk
mulighed, men som en vigtig erfaring i praksis – ikke kun for forskerne i deres
arbejde, men også for faglærerne og eleverne.
I aktuel fagdidaktisk forskning i Danmark og det øvrige Norden er der en
interessant tendens til at man undersøger flere fags didaktik ud fra samme tværgående problemstilling. Fagdidaktiske forskere bringer således i stadig stigende
grad sig selv i situationer hvor de skal foretage feltarbejde i flere fag – med de
udfordringer og interessante muligheder det indebærer.
Jeg deltager selv i to projekter af den type. Det ene, ledet af Ellen Krogh og
støttet af Det Frie Forskningsråd, omhandler forholdet mellem faglighed og skriftlighed i flere fag og undersøger i et elevperspektiv hvordan der skrives i fagene
og udvikles skriveridentitet (se www.sdu.dk/fos). Det andet projekt fokuserer
på hvordan det visuelle integreres i flere fag på en ny hf-uddannelse der kaldes
Visuel hf (Ebbensgaard, 2011). Begge projekter kan siges at undersøge literacy som
overordnet problemstilling, eller rettere sagt: Et literacy-aspekt undersøges ud fra
en sammenlignende fagdidaktisk vinkel.
Af samme grund har det været umiddelbart berigende at have læst og lyttet
til hvordan literacybegrebet bliver forstået i flere af bidragene til symposiet/antologien. Sådanne bidrag må alt andet lige gøre fagdidaktiske forskeres blik for
literacy-praktikker og -kulturer i de enkelte fag og mellem fag mere skærpet. Og
dermed må de også have potentialet til at forskningen kan bidrage til en større
og bedre forståelse af praksis der kan informeres tilbage til og inspirere lærere og
elever som står med udfordringerne til daglig.

Referencer
Bryman, Alan (2004). Social Research Strategies. Social Research Methods (Second
ed., pp. 3-25). Hampshire: Oxford University Press.
Ebbensgaard, Aase H.B., Elf, Nikolaj Frydensbjerg & Søndergaard, Sia (Eds.)
(2011). At tegne en tanke. Første rapport om Visuel hf i Viborg (Skriftserien Gymnasiepædagogik, Vol. 81). Odense: Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Tilgængelig online.

Kommentarartikel - Sammenlignende fagdidaktik forstået som kvalitative studier af multiple cases...

Flyvbjerg, Bent (2010). Fem misforståelser om casestudiet. In Svend Brinkmann
& Lene Tanggaard (Eds.). Kvalitative metoder – en grundbog (pp. 463-488).
København: Hans Reitzel.
Hastrup, Kirsten (2003). Introduktion: Den antropologiske videnskab. In Kirsten Hastrup (Ed.). Ind i verden: En grundbog i antropologisk metode (1. udgave
ed., pp. 9-33). Kbh.: Hans Reitzel.
Kress, Günther & van Leeuwen, Theo (2001). Multimodal Discourse. The Modes
and Media of Contemporary Communication. London: Arnold.
Krogh, Ellen (2009). Fagdidaktisk forskning, udvikling og praksis i de gymnasiale uddannelser. Fag og didaktik - med fagsamspil som udfordring (Skriftserien
Gymnasiepædagogik, Vol. 72, pp. 11-30). Odense: Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Tilgængelig online.
Ohman Nielsen, May-Brith (2003). Fagdidaktiske læringsprocesser. In MayBrith Ohman Nielsen, Rolf Tønnessen & Signe Mari Wiland (Eds.). Fagdidaktikk på oﬀensiven. Agder: Høyskoleforlaget.
Street, Brian, Pahl, Kate & Rowsell, Jennifer (2010). Multimodality and new literacy studies. In Carey Jewitt (Ed.). Routledge Handbook of Multimodal Analysis
(pp. 191-200). London: Routledge.
Wellington, Jerry & Osborne, Jonathan (2001). Language and Literacy in Science
Education. New York: Open University Press.

English summary
Comparative subject oriented didactics as qualitative studies of multiple
cases – a few comments
In this response I argue that the contributions to the anthology reflecting how
comparative subject oriented didactics can be theorized and practiced, employ
a knowledge producing strategy that can be described as a qualitative and anthropological study of multiple cases. As a specialized subject oriented didactics
researcher, one necessarily has to study and be an expert in one particular case of
subject oriented didactics or a domain of subject oriented didactics. On the other
hand, the contributions demonstrate that in a comparative perspective one also
has to use the well-known anthropological strategy of defamiliarization in order
to try to understand other cases of subject oriented didactics.
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Fagdidaktiske relevanskriterier
Svend Skriver

Kompleks komparation
Det mest slående ved Frede V. Nielsens artikel, der oﬀentliggøres i nærværende
nummer af Cursiv, er den kompleksitet, som han præcist afdækker i feltet for den
sammenlignende fagdidaktik. Det lyder måske besnærende enkelt, når han afslutningsvis opfordrer læseren til ”at tænke” det komparative ”perspektiv igennem
og måske afprøve det ved en sammenligning af de fire fag”, der indgår i artiklens
projekteksempel, nemlig musik, dansk, historie og matematik, men det er næppe
nogen simpel proces at gennemføre i praksis.
Uden at gå ind i en tilbundsgående redegørelse for systematikken i Nielsens
SFD-model og tankeform kan det konstateres, at de omfatter en flerspektret tilgang til det analytiske og empiriske objektfelt, som tager højde for seks komplicerede didaktiske perspektiver, herunder ”fagenes basale karakter og dannelsespotentiale (Bildungsgehalt), deres grundlæggende begrebsstruktur, kundskabs- og
medieform”; seks ”betingende dimensioner” samt fire hoveddatatyper (”tekster,
dokumenter”; ”ikke-tekstlige artikulationsformer, adfærd”; ”fysiske fænomener”;
”egen reflekterende forestilling”).
Man skal formentlig være fagdidaktisk tonedøv for ikke forstå potentialet af
Nielsens inspirerende arbejde. Vælger man at gribe stafetten og arbejde i forlængelse af Nielsen, vil man imidlertid møde det føromtalte mangefacetterede og
vanskeligt begribelige genstandsfelt, som hans SFD-model og tankeform tydeliggør. Selv hvis man kun tager et enkelt fag i didaktisk øjesyn er der meget at tage
højde for, og vælger man, som det naturligvis er tanken, at tænke på tværs af 2
eller flere fag, øges kompleksitetsgraden kolossalt.
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En anden tilgang til disciplinen sammenlignende fagdidaktik finder man i Ellen
Kroghs artikel i nærværende nummer af Cursiv, som er bygget op omkring den
analysemodel, hun udviklede i Krogh (2003). Det er den teoretiske grundtanke
bag modellen, at fagdidaktikken skal anskues ”som en reflekterende videnskabelig praksis”.
Med udgangspunkt i så forskellige tænkere som Norman Fairclough, Michel
Foucault, Ruqaiya Hasan, Lars Henrik Schmidt, Laila Aase, Ference Marton og
Sigmund Ongstad når Krogh frem til ”analysebegreberne vidensform, genre og
diskurs”, som er ”designet til at studere undervisningsfag som henholdsvis teoretisk, kulturel og retorisk praksis”. Hun visualiserer de tre kernebegreber i en let
overskuelig ”triadisk model”.
Selvom udgangspunktet er et andet, demonstrerer hendes efterfølgende opsummering af den omfattende og perspektivrige case-analyse fra Krogh (2003) i
lighed med Nielsens artikel, at analysen af et enkelt fags fagdidaktik i realiteten
er særdeles kompleks, og at den komparative analyse dermed bliver endnu mere
kompleks.
Til trods for eller netop på grund af forskelligheden kunne man udmærket
forestille sig et konkret SFD-projekt, som på en gang drog nytte af Nielsens og
Kroghs tilgange. Med udgangspunkt i Nielsens overbliksskabende systematik
kunne man sætte ind med konkrete analyser baseret på Kroghs triadiske model
og tankeform. Det vil selvfølgelig forudsætte en grundig teoretisk refleksion, men
jeg er overbevist om, at vekselvirkningen mellem Kroghs og Nielsens positioner
vil kunne sikre en betydelig dynamik i projektet.

Konsortier med stærk relevans
Den kompleksitet i genstandsfeltet, som Krogh og Nielsen tydeliggør fra hver
deres vinkel, kan være vanskelig at undersøge i dybden i individuelle forskningsprojekter. Man kan naturligvis vælge at levere stærkt fokuserede SFD-analyser
af fagdidaktiske enkeltelementer. Det har bestemt en relevans, men er næppe tilfredsstillende i længden. Genstandsfeltets kompleksitet kalder på stærke forskergrupper. Man kan derfor som på DPU eller SDU rammesætte sammenlignende
fagdidaktik under et forskningsprogram og søge at sikre eksterne midler til et
eller flere SFD-projekter.
I den forbindelse er det værd at lytte til filosoﬀen Klemens Kappel, som for
nylig i en kronik i Universitetsavisen fra Københavns Universitet slog til lyd for, at
man også inden for den humanistiske forskning slår sig sammen i ”problemorienterede konsortier”, som kan levere overbevisende svar på tunge problemer. Nu
omfatter fagdidaktisk forskning som bekendt ikke kun humaniora, men i princip-
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pet alle fag. Når Kappels udsagn alligevel bringes på banen her, er det, fordi vi
inden for fagdidaktikken for en stor dels vedkommende hovedsageligt arbejder
med individuelle forskningsprojekter, selvom der naturligvis også er spændende
eksempler på det modsatte. Overfører man nu Kappels tankegang til det fagdidaktiske felt, bliver spørgsmålet om forskningens relevans og hermed forbundet
Kroghs videretænkning af Sigmund Ongstads analyse af sammenhængen mellem fagdidaktikkens udvikling og den vidensøkonomiske uddannelsesdiskurs af
afgørende betydning. Krogh skriver:
”En hyperdynamiseret, globaliseret vidensøkonomi sætter ifølge Ongstad i disse
år økonomisk konkurrenceevne på dagsordenen på en måde vi ikke har set før.
Formel og etableret faglighed er under pres for at give afkast i vidensøkonomierne.
(...) Ongstads ærinde er at åbne vores øjne for hvad der kan være baggrunden for
at fagdidaktik er et voksende kundskabsfelt. Herigennem giver han en radikal analyse af fagdidaktikkens aktuelle styrke, men viser også dens tætte forbindelse med
udviklingen af fag og faglighed i vidensøkonomierne.”
For at kunne skabe et konsortium med fokus på sammenlignende fagdidaktik må
man nødvendigvis nøje overveje, hvilke presserende problemer man vil kunne
levere slagkraftige løsninger på.
De valgte forskningsspørgsmål vil selvsagt afhænge af de enkelte projekters særlige karakter og er derfor svære at beskrive i generelle termer. Et oplagt
udgangspunkt kunne dog være den udbredte erfaring blandt fagdidaktikere,
at man helt elementært kan lære meget om sit eget fag og dets fagdidaktik ved
at forstå forskelle og ligheder med andre fagdidaktikker. Som danskdidaktiker
har jeg fx haft stor gavn af at blive bare lidt klogere på matematikdidaktik. I et
lidt større perspektiv kunne man også spørge, hvilken betydning det vil have
for udforskningen af et givet fags didaktik, hvis det foregår inden for rammerne
af et SFD-projekt og dermed i tæt samspil med kortlægninger af andre fag. Det
er næppe muligt at give et entydigt svar på spørgsmålet, men personligt er jeg
ikke i tvivl om, at man i en systematisk koordineret forskningsproces vil kunne
afdække en række nye dimensioner af de enkelte fag, som ellers ville have været
vanskelige at få øje på. Det kunne så bidrage til konstruktive input og løsninger i
forbindelse med den nytænkning af fagene, som den vidensøkonomiske diskurs
vedvarende skubber fremad.
I forhold til den gymnasiale sektor kunne det fx være rigtig interessant at
sætte ind med et projekt, som leverede solide og brugbare didaktiske løsningsmodeller til undervisningen og eksaminationen i AT (Almen studieforberedelse),
der af mange undervisere opleves som en betydelig udfordring og af et mindretal
betragtes som et curriculært problembarn. Her ville et stærkt komparativt fagdi-
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daktisk forskerhold uden tvivl kunne bidrage til en yderligere kvalificering af den
flerfaglige tænkning og derigennem levere varen til Undervisningsministeriet,
rektorerne, lærerne og ikke mindst eleverne.
Denne beskedne diskussion af den sammenlignende fagdidaktiske raison
d’être er på ingen måde tilstrækkelig, tværtimod bør den opfattes som et oplæg
til den debat, vi som komparativt engagerede fagdidaktikere nødvendigvis må
tage i fællesskab.
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English summary
Criteria of subject oriented didactics
The article discusses the diﬀerent approaches to comparative subject oriented didactics that are presented by Frede V. Nielsen and Ellen Krogh in this publication.
The author argues that the two approaches from diﬀerent points of view disclose
how extraordinarily complex the field of comparative subject oriented didactics
is to grasp. It is suggested that the two approaches may be combined in future
research projects in order to create and secure a dynamic comparative approach.
On that background the author emphasizes the necessity of strategic teamwork
and a qualifying debate of the criteria of comparative subject oriented didactics.
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Lyst og ulyst i en kompleks
verden
– replik til indlæg fra Buhl, Jakobsen
og Dolin
Mads Th. Haugsted
I min replik til de ovennævnte indlæg vil jeg koncentrere mig om to aspekter,
som jeg synes dels har været underbelyst i de nævnte fremlæggelser, dels har
karakter af perspektivering. Jeg tænker på den socialpsykologiske dimension og
den sammenlignende fagdidaktiks placering i den uddannelsespolitiske debat.
Lad mig først foretage nogle punktnedslag i de nævnte fremlæggelser. Det
første drejer sig om selvvirksomhed. Karen Sonne Jakobsen fremhæver, at sammenligninger mellem forskellige kilder til ”ekspertise” – peers, feed back fra
ekspert og fra deltagende forskere – viser, at den mest eﬀektive ekspertise er
den, der skabes i interaktionen mellem peers. Mie Buhl understreger, at en vigtig
forudsætning for reformulering af genstandsfelt og metodologisk grundlag på det
visuelle område er en række identificerede forandringer af læringsrum, der sker
i brugen af forskellige digitale teknologier, nemlig at deltagere i sådanne processer bliver ”medproducenter”. Endelig påpeges det fra naturfaglig side, at der
bl.a. skal ske en bevægelse fra regning af standardopgaver, indlæring af formler
og udførelse af standardøvelser til opstilling af nye problemstillinger og brug af
viden på ukendte områder og i kontekstrige, autentiske situationer (Dolin).
Mit andet punktnedslag handler om udforskning; klarest udtrykt hos Dolin.
Med udgangspunkt i en konstatering af at naturvidenskabernes logisk-deduktive
vidensformer er ganske langt fra hverdagslivets narrativitet, har især de hårde
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naturfag massive problemer med at få elever til at interessere sig for og lære en
naturvidenskabelig tilgang til og viden om verden. Som ændret strategi fremhæves det, bl.a. med afsæt i udenlandske undersøgelser, at naturfagspædagogikken
må gentænkes ud fra en antagelse om, at en bevægelse fra overvejende deduktiv
rammesætning af undervisning til en udforskningsbaseret undervisning vil øge
interessen for naturvidenskab. I forlængelse heraf fremhæves det, at en udforskningsbaseret naturfagspædagogik vil give øgede muligheder for samarbejde
mellem formelle og uformelle miljøer.
Over for disse konstateringer og bestræbelser vil jeg sætte Thomas Ziehes (2007)
karakteristik - eller ligefrem diagnose - af en side af unges aftraditionaliserede
omverdens-attitude:
”Når det er blevet sværere at tage beslutninger, samtidig med at selv-iagttagelsen
er blevet skærpet, kan det føre til det uheldige resultat, at man bliver hængende
i en selv-fastlåsthed. Parolen om at ’det har jeg ikke lyst til’ bliver så at sige allestedsnærværende.” 1
Eller sagt på en anden måde: en elev-attitude der kunne komme til udtryk således:
Siger det MIG noget? Og hvis ikke: det gider jeg ikke beskæftige mig med …
En vej ud af denne bedøvende fastlåshed forudsætter (ifølge Ziehe) at eleven ikke mindst gennem undervisning - opøver ”en indre distance” eller, ”endnu
bedre en fantasi”, der kan fungere motiverende. Og Ziehe fortsætter:
”Det drejer sig således om at forbedre evnen til kommunikation med sig selv, som
igen bør være knyttet til de muligheder, der ligger i vores evne til at symbolisere
- altså om vi tilegner os en måde, hvorpå vi i ord eller billeder kan artikulere, hvordan vi værdisætter vores ønsker.”
Den indre distances didaktik? – hvilke muligheder og udfordringer har den fx i
fagområder, der netop gør en dyd ud af det generelle og upersonlige, som Dolin
fremfører det i forbindelse med naturfag. Fag, der anvender ”det abstrakte og
teoretiske, det usynlige, det ikke-erfarede, til at beskrive det velkendte.” Det
stiller særlige krav til lærerens evne til at kunne engagere og inddrage elevers
følelser, for, som han siger: ”Naturvidenskaben gør en dyd ud af det generelle
og upersonlige, mens elever (som andre mennesker) tænder på det specifikke og
det personlige.” Den konflikt eller dette paradoks kunne være et udfordrende
mødested for en sammenlignende - og samvirkende - fagdidaktik.
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Den uddannelsespolitiske udfordring
Man kan konstatere, at der, på tværs af de fagdidaktiske områder, er opmærksomhed omkring eller måske endog evidens for, at didaktik, der virker, må bygge
på elevers selvvirksomhed og kropslighed, at den må være eksperimenterende
og udforskende samt ikke mindst fantasi- og lystfuld. Hvorfor? Simpelthen fordi
denne virksomhed og disse samvær er gode bud på et didaktisk gensvar på, eller
en vej til, postmoderne unges subjekt-orienterede relevans-krav og paradoksale
miks af lyst og læringspotentialer.
En diagnose, og nogle forholdsvis evidensbaserede løsninger, der anviser
undervisning præget af selvvirksomhed, eksperimentering og lystfuldt udforskning. Det kunne således forekomme som et spørgsmål om at gentænke dele af
fagdidaktikken, herunder ikke mindst forholdet mellem de grundlæggende hvad/
hvorfor-spørgsmål og det udvidede hvordan (hvis man da overhovedet kan fastholde relevansen af denne måde at spørge på). Men så enkelt er det naturligvis
ingenlunde.
Der er nemlig ganske andre relevanskrav fra den kontekst, som indrammer
fagområderne og deres aktører. Lad mig blot skitsere nogle stykker: globalisering,
øget konkurrence, herunder også øget videns-konkurrence; alt sammen vilkår,
omstændigheder eller krav, der, særlig fra politisk hold, befordrer en kontrol- og
test-kultur, opblomstring af eliteskoler, raﬃnerede ranking-teknikker krydret med
diﬀuse ønsker om at ”stramme op”.
Hvilke muligheder giver disse relevanskrav for rammesætning af undervisning,
der udvirker, at elever opøver ”en indre distance” eller, ”endnu bedre en fantasi”,
der kan fungere motiverende, som Ziehe anførte?
Giver de plads for og rum til interaktionen mellem peers, der jo som Sonne
Jakobsen anførte det, er ”den mest eﬀektive ekspertise”, der kan skabes?
Er det i denne atmosfære, at naturfagspædagogikken får muligheder for at
bevæge sig fra ”overvejende deduktiv til udforskningsbaseret” (Dolin)?
Disse spørgsmål afspejler jo voldsomme paradokser. I sig selv er beskæftigelsen
med og påvisningen af dem et felt, som den sammenlignende didaktik bliver nødt
til at besinde sig på, hvis den (også) skal have en dagsordenssættende funktion.
Med andre ord: Hvad kunne den samlende fagdidaktiske respons være på sådanne øgede krav om eﬀektivisering og individualisering i globaliseringens navn,
når man samtidig skal tage udgangspunkt i de enkelte elevers subjektivt orienterede relevansbetingelser? Og hvorledes agere adækvat på promoveringen af en
(på mange måder forældet udgave af) management-tænkning i undervisnings-
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systemerne og de sammenstød og nederlag det giver de unge, der på den ene side
fremtræder stærke og markerede og på den anden afvisende og identitetssvage.

Sammenlignende fagdidaktik: dagsordenssættende
for en uddannelsespolitisk agenda?
Én måde at agere imødegående kunne være - med udgangspunkt i såvel fagdidaktisk forskning som klassisk komparativ fagdidaktik - at beskæftige sig med
at opstille en synergetisk, nytænkende fagdidaktik; kort sagt opstille (gerne evidensbaserede) visioner og utopier baseret på hoved- og sidegevinster ved den
sammenlignende fagdidaktik.
Lad mig kort eksemplificere
Måske kunne fagdidaktisk blending være en vej; for hvad sker der, når vi overfører et fags didaktiske selvforståelse til et andet? Ved at anvende én fagdidaktisk
optik på et helt andet fagdidaktisk felt kunne man opnå en slags verfremdungseffekt, hvor optikken ville tydeliggøre uklare eller slet belyste områder eller uhensigtsmæssige fagdidaktiske selvforståelser. Måske der af denne øvelse ville blive
behov for at skabe nye fag, andre fagrækker eller nye ”faglige områder” (som det
til en vis grad er sket i gymnasiet). Alt i alt en øvelse som måske kunne ækvivalere
en såkaldt kompleks verden. Et sådant ”globalt” blik er i det hele taget den sammenlignende fagdidaktiks store mulighed.
Tanken om blending lader sig imidlertid også gennemføre i det små. Hvorledes skabe undervisningsrum, der giver mulighed for at begribe samspillet mellem
sprog i matematik og matematik i sprog? Eller mellem argumentation i matematik og argumentation i dansk: den logiske argumentation over for den praktisk/
retoriske? Hvorledes skabe rum for undervisning, der handler om at undervise
i ”sprog”; dvs. undervisning på tværs af de enkelte sprogfag. Eksempelvis ved
at det blev muligt at rammesætte undervisning (i faget sprog) der som undervisningens genstand havde de kulturelle koder i danske såvel som i engelske/tyske/
franske samtaler, herunder bl.a. de kulturelt bestemte gambitter.
Til det globale perspektiv hører også styrken i, at man som samlet didaktisk
vidensdomæne kan hævde nogle fagområders (humanistiske) almennyttige dannelsesmæssige kompetencer eller potentialer i en tid, hvor transfereﬀekter og
fakturamæssige gevinster er åbenbare værdiparametre. Dette vil vel at mærke ske
i samspil med - eller ligefrem med udgangspunkt i - andre områder, der ganske
åbenlyst har samfundsmæssig nytteværdi. Fx må forudsætningen for den nyudvikling af naturfagsdidaktikken, jeg refererede til tidligere, ske i et forstående
samspil med andre fagområders anderledes forståelses- og erkendelsesformer.
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Noter
1 Jeg er klar over at man naturligvis kan betvivle det holdbare i denne ret håndfaste diagnose.
Jeg vil derfor henvise til artiklen, idet det i denne korte replik ikke lader sig gøre at beskrive
konteksten for karakteristikken. Præmisserne for denne tendens, således som de fremsættes i
artiklen, forekommer mig relevante og konsekvensen betydningsfuld.
2 Selvvirksomhed (Se det engelske summary nedenfor).

English summary
A short comment to submissions by Buhl, Jakobsen and Dolin
A short comment to submissions by Buhl, Jakobsen and Dolin focusing on the
concepts of “independently committed work”2 and “exploration” in the didactic
context. The main focus is on young learners’ paradoxical approach to the matter of learning, referring to the German educational researcher Thomas Ziehe´s
recent writings.
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Sammenlignende fagdidaktik –
om muligheden for at ’oversætte’
et fagdidaktisk koncept
Finn Holst
Frede V. Nielsen peger i sin artikel i denne udgivelse “Sammenlignende fagdidaktik: Genstandsfelt, perspektiver og dimensioner” på, at en fagdidaktisk
sammenligning er en sammenligning mellem fag i mange henseender, og at
sammenlignende fagdidaktik i et forskningsperspektiv derfor må forstås som en
bestræbelse på at undersøge og forstå forskelle og ligheder mellem fag i et didaktisk perspektiv. Ellen Krogh peger i sin artikel i denne udgivelse på den centrale
betydning, spørgsmålet om rekontekstualisering har for fagdidaktikken. Jeg vil,
med reference til de to artikler, her se på et konkret potentiale ved en sammenlignende fagdidaktisk tilgang – spørgsmålet om muligheden for at ’oversætte’ et
fagdidaktisk koncept fra et fag til et andet som en rekontekstualisering.
I et udviklingsprojekt om videns- og praksisdeling, som netop er afsluttet, var
tilgangen til at arbejde med musikalsk skabende processer et centralt spørgsmål.
I et andet projekt med et udvidet samarbejde mellem musik- og dansklærere i
indskolingen (Holst, 2010) blev der arbejdet med en tilgang, der kan betegnes som
åbent design koblet til inklusion og eleverne som ressourcer. Centrale spørgsmål
er i begge tilfælde, hvordan man bestemmer arbejdsopgave som rammesætning
for processen, og hvilken betydning undervisningsdesignet har for, hvad eleverne
lærer. I fransk matematikdidaktik har man udviklet et koncept for en åben og processuel undervisning, som ser ud til at have et potentiale i forhold de spørgsmål,
der er blevet rejst. Kan man overføre et didaktisk koncept – kan man oversætte,
transponere eller rekontekstualisere et fagdidaktisk koncept fra en fagdidaktik til
en anden, eller forbliver fagdidaktikkerne som sådan lukkede kar?
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Ellen Krogh beskriver i sin artikel “Undersøgelser af fag i et fagdidaktisk
perspektiv” forholdet mellem fag og didaktik som transdisciplinært, hvor fagdidaktik kan “… forstås som et værksted for transdisciplinære processer og som et
rekontekstualiserende princip der trækker fagkundskab og didaktisk kundskab
ind under en dialektisk logik”. Spørgsmålet om muligheder og begrænsninger
ved en rekontekstualisering er altså ikke kun et spørgsmål om en mulig transponering mellem fags didaktikker, men også et centralt spørgsmål, som vedrører
fagdidatik som sådan. For at se nærmere på denne proces vil jeg først beskrive
det matematikdidaktiske koncept og dernæst se på konflikter i grundlæggende
antagelser (fagsyn) gennem en transdisciplinær analyse. Dette fører mig til en
mulig ’oversættelse’ eller rekontekstualisering, hvor konceptet rekonstrueres i
musikdidaktisk sammenhæng.
Det matematikdidaktiske koncept er udviklet af Chevallard (1994 og 2006) i
rammen af, hvad han betegner som en ”Antropologisk Teori om det Didaktiske”
(ATD). Konceptet kan betegnes som et åbent design af en række mulige elementer
i et sammensat system, som giver eleverne muligheder for at arbejde undersøgende eller eksperimenterende og nå til et resultat ad forskellige veje. Centralt
står et prakseologisk didaktisk koncept bestående af to komponenter: praksis og
logos. Handling og tænkning kædes sammen, og en mere grundig beskrivelse
kan findes i en artikel om musiklærerkompetencer mellem teori og praksis (Holst,
2010a). I matematik ville dette åbne design kunne bestå af forskellige mulige elevbestemte kæder af spørgsmål-svar, indrammet mellem et udgangsspørgsmål og
den endelige besvarelse.
En referencemodel tjener til at undersøge, hvorvidt den planlagte undervisning vil kunne lade sig gøre for eleverne, hvilke forudsætninger (ressourcer) der
må indgå, hvilke forskellige veje man kunne gå for at løse opgaven, og hvilke læringsresultater dette kunne føre til – og dermed hvorvidt opgavens formulering er
egnet. Et sådant åbent design kunne have stor relevans for arbejdet med skabende
processer i musikundervisningen. De forskellige elementer kan indholdsmæssigt – i den matematikdidaktiske bestemmelse – inddrage teknikker, teknologi
og teori, og disse tre begreber er kædet sammen i en matematikdidaktisk prakseologisk model (PL-model). Opgaver af en bestemt type er forbundet med en
teknik. Forskellige teknikker refererer til en teknologi. Flere teknologier referer til
en teori. Desuden refererer flere teorier til en disciplin (matematik). Det tydelige
strukturelle fokus på teknikker og teknologi (den naturvidenskabelige karakter)
ser i mindre grad ud til at være relevant i rammen af en musikundervisning.
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En analyse (Holst, 2009) af trin- og slutmål i folkeskolens musikundervisning i
forhold til forskellige videns- og kundskabsformer med afsæt i Bateson’s læringsformer (læring 1, 2 og 3) viser, at:
-

ca. 25 pct. udgøres af viden 1 - situationsbundet viden - færdigheder,
elementære kundskaber, paratviden.
ca. 45 pct. udgøres af viden 2 - refleksiv, divergent viden - problemløsning, anvendt viden, kompetence.
ca. 30 pct. udgøres af viden 3 - kritisk refleksiv og selvrefleksiv viden
- selvstændig tænkning, fortolkning, kreativitet.

Hvor teknikker eller procedurer er forbundet med viden 1, og valg af relevante
teknikker i en bestemt sammenhæng (relationen teknik – teknologi) er forbundet
med viden 2, så falder viden 3 uden for det tekniske rationale, som det matematikdidaktiske koncept bygger på. Konkret vedrører det ca. en tredjedel af
musikfagets intenderede indhold. Et eksempel fra musikfagets slutmål, der ikke
vil kunne rummes i det matematikdidaktiske koncept, kunne være at ”udføre fri
rytmisk eller melodisk improvisation over en fastlagt akkordfølge”. At arbejde
med improvisation forudsætter nogle tekniske færdigheder, som er nødvendige,
men ikke tilstrækkelige. Viden 3 bygger på viden 1 og viden 2, men kan ikke
reduceres hertil. Musikfagets kreativitet eller skabende arbejde står således ikke i
modsætning til færdigheder og teknisk kunnen, men bygger herpå. På den anden
side er den musikfaglighed, der er reduceret til viden 1 og viden 2, afgrænset til
en teknisk tilgang, hvor musikkens mening og betydning som sådan går tabt
(instrumentalisme).
For at beskrive en afgørende distinktion mellem områder, hvor et teknisk
rationale kunne være relevant, og områder, hvor det ikke rækker, vil jeg trække
på Andrew Sayer’s (1992) transdisciplinære skelnen mellem åbne og lukkede systemer. Lukkede systemer finder man inden for naturfag, hvor funktioners eller
mekanismers virkemåde kan bestemmes som uafhængige af andre, hvilket giver
mulighed for kontrol gennem prædiktive forklaringer (instrumentelle lovmæssigheder). På det samfundsfaglige område er der derimod tale om åbne systemer,
som bygger på komplekse relationelle forhold og menneskelig handling. Også på
det naturvidenskabelige område er der eksempler, der unddrager sig ”closure”
(lukkede vilkår), inden for meteorologi (fx vejret) og geologi (fx jordskælv). Nogle
samfundsmæssige systemer kan betegnes som pseudo-lukkede, hvis man gennem
en simuleret lukning forsøger at kontrollere systemet (instrumentalisme), og området undervisning og uddannelse nævnes som et af flere eksempler.
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Musik kan i et fænomenologisk musikæstetisk perspektiv, med henvisning
til Frede V. Nielsen (1998), karakteriseres som et mangespektret meningsunivers.
Musik er bundet til produktion og fortolkning af menneskeligt udtryk. Ud af
toner dannes melodi i en proces, som Swanwick (1999) betegner som en metaforisk proces eller en metaforisk transformation. Den klingende musik udgør
et komplekst system af relationer, og helheden er mere end og noget andet end
summen af de enkelte elementer. Musik er et udpræget eksempel på et åbent
system. Derudover kan musikalsk praksis (musiceren og lytten) ses som en
social praksis, hvilket med henvisning til Sayer (1992) betyder, at der, også af
denne grund, nødvendigvis er tale om et åbent system. Musik kan dermed ikke
indordnes i en teknisk rationalitet. Det betyder ikke, at færdigheder og teknik
ikke er af væsentlig betydning (viden 1 og viden 2), fordi det er helt afgørende i
det musikalske udtryk at have en teknisk beherskelse (kontrol). Færdigheder og
problemløsningskompetencer indgår som nødvendige forudsætninger, men er
ikke som sådan tilstrækkelige.
Konklusionen heraf bliver, at skal det matematikdidaktiske koncept med
et åbent undervisningskoncept, struktureret gennem didaktiske prakseologier,
’oversættes’ til musik og rekontekstualiseres i rammen af musikundervisning,
må den didaktiske prakseologiske model rekonstrueres. Rekonstruktionen må
omfatte tre typer af eller niveauer i kundskab/viden.
Disse tre niveauer vil jeg nu foreslå udmøntet i en skematisk opstilling, som
ud over de tre P- og L-niveauer også angiver eksempler på typer af arbejdsopgaver (se figur 1).
Arbejdsopgaver
vedrører
eksempelvis:

Praksis (P)

Kundskab/viden (L)

3.

Fortolkning,
perspektivering,
skabende arbejde

Udforskende, undersøgende, kommunikativ,
ekspressiv

Kritisk refleksiv og
selvrefleksiv.
Selvstændig tænkning,
fortolkning, kreativitet

2.

Valg af adækvate
musikalske midler
og teknikker

Problemløsning. Erkende Refleksiv, divergent.
kontekst og handle rele- Anvendt viden,
vant.
kompetence

1.

Udførelse af
bestemte opgaver af
teknisk karakter

Specifikke handlinger og Situationsbundet.
mere komplicerede opga- Færdigheder,
ver, situationelt bundne
elementære kundskaber, paratviden.

Figur 1: Tre niveauer af kundskab/viden relateret til praksis og eksemplificeret i arbejdsopgaver.
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De enkelte elementer, der indgår i et åbent design af didaktiske prakseologier
(et system af PL-elementer), kan ikke blot sammensættes af niveau 1 og 2, men
må omfatte alle tre niveauer. Stiller man en opgave, som handler om musikalsk
skabende arbejde (det var udgangspunktet i indledningen), dvs. på tredje niveau,
vil det med udgangspunkt i den specifikke opgave give nogle muligheder, hvor
første og andet niveau inddrages enten som ressource eller som læringsmulighed. Mulighederne for at løse den skabende opgave på forskellige måder giver
anledning til at inddrage elevernes ressourcer (som kan være meget forskellige),
ikke mindst på det færdighedsmæssige plan (første niveau). En del af den åbne
opgave vil være, for eleverne, at sætte deres muligheder i spil (udnytte adækvate
musikalske ressourcer). Ved opstilling af en referencemodel vil læreren kunne
gennemarbejde muligheder og begrænsninger af indholdsmæssig karakter ved
den stillede opgave i forhold til eleverne og deres forudsætninger, og derigennem eventuelt ændre den stillede opgave i forhold til det pædagogisk mulige og
ønskværdige.
Det var muligheden for at arbejde med rammesætningens betydning for
indholdsdimensionen i et åbent design, som var afsæt for at forsøge at rekontekstualisere det matematikdidaktiske koncept i en musikdidaktisk ramme. Dette er
gennemført betinget af konstruktionen af en musikdidaktisk PL-model. Det er nu
pointen, at der gennem en sammenlignende fagdidaktisk proces er etableret et nyt
musikdidaktisk koncept, der, som omtalt i indledningen, er et behov for. Måske
kan den analyse, der her er gennemført, også være til inspiration i en matematikdidaktisk kontekst, eksempelvis hvis man anlægger et andet matematik-fagsyn
end det, der er lagt til grund for den franske model.
Jeg stillede i indledningen spørgsmålet, hvorvidt man kan oversætte eller
rekontekstualisere et fagdidaktisk koncept fra en fagdidaktik til en anden. Det er
en mulighed, som dette eksempel viser, men det betyder næppe, at det vil kunne
lade sig gøre i alle tilfælde. Det må, som det konkrete eksempel viser, være en
forudsætning for rekontekstualiseringen, at der kan etableres en tværdisciplinær
distinktion, der muliggør den nødvendige rekonstruktion.
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English summary
Comparative subject oriented didactics on the possibility of 'translating' a subject oriented didactical concept
The article is based on the understanding that subject oriented didactics rests on
a principle of recontextualisation and that comparative subject oriented didactics
investigates diﬀerences and similarities between subject-matters in a didactical perspective. The question is raised whether it is possible to recontextualise
(“translate”) a subject oriented didactical concept developed in the frame of the
didactics of one subject into that of another. An example recontextualising a specific concept from the didactics of mathematics into the frame of the didactics of
music is used to examine this question. It is concluded that recontextualisation
is possible, and that this depends on a transdisciplinary distinction, enabling a
reconstruction.
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Tværfaglig fagdidaktik
Bettina Dahl

Indledning
Denne artikel er dels en respons til nogle af de emner og diskussioner, som tages
op i dette nummer af Cursiv (Kaspersen, Krogh, Nielsen, Hetmar), dels en beskrivelse af, hvad jeg vil anbefale som et formål for sammenlignende fagdidaktik
(SFD).

Hvad er ’sammenlignende fagdidaktik’?
Nielsen sammenligner de beslægtede begreber ‘komparativ pædagogik’ og
‘sammenlignende fagdidaktik’ og skriver, at førstnævnte traditionelt vedrører
sammenligning af pædagogiske forhold over lande og kulturer, mens det for
sidstnævntes vedkommende er sammenligning af fag, der er det centrale, specielt
at undersøge og forstå ligheder og forskelle mellem fag i et didaktisk perspektiv.
Han har det sidstnævnte fokus. Krogh har et supplerende perspektiv med fokus
på fagdidaktik som en reflekterende videnskabelig praksis. Hetmar diskuterer
et grundlag, hvorpå sammenligningerne kan foretages, specielt kommunikationsformer. Kaspersen efterlyser et behov for SFD og henviser til den gymnasiale
reform i 2005, hvor der kom krav om en række faglige samspil og tværfaglighed.
Han nævner dog ikke begrebet ”tværfaglig fagdidaktik”, som jeg i det følgende
vil komme ind på.
Kaspersen beskriver SFD som modus 2 forskning, da den grundlæggende
er anvendelsesorienteret, hvorimod modus 1 forskning er den traditionelle
forskning, der er akademisk og forskerstyret. Jeg vil dog mene, at begrebet ”anvendelsesorienteret” ikke nødvendigvis er entydigt. Hvor tæt skal et forsknings-
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projekt være på praksis, for at det er anvendelsesorienteret? Hjerneforskning har
f.eks. vist, at matematisk tænkning kan beskrives som to forskellige, men dog
forbundne komponenter: en ikke-verbal rumlig tænkning af kvantiteter og en
verbal forståelse relateret til sprog og symbolsk ræsonnement (Dehaene et al.,
1999). En lærer kan sandsynligvis ikke umiddelbart anvende dette resultat i sin
næste matematiktime, men det er dog uomtvisteligt, at denne form for viden er
meget værdifuld for fagdidaktikken i matematik. Ligesom i megen anden forskning vil svaret således ikke være et enten-eller, men et både-og. Dog vil jeg i tråd
med Kaspersen fokusere på førstnævnte – altså hvordan SFD kan blive til hjælp
for den praktiske undervisning. Det er også sådan, Niss beskriver formålet med
matematikdidaktik:
“We want to be able to specify and characterise desirable or satisfactory learning
of mathematics, including the mathematical competencies we should like to see
diﬀerent categories of individuals possessing. We want to be able to devise, design
and implement eﬀective mathematics teaching … that can serve to bring about
satisfactory/desirable learning. We finally want to construct and implement valid
and reliable ways to detect and assess” (Niss, 1999: 8).
Niss (1999) opstiller i den forbindelse en model over matematikdidakkens objekter
som vist i figur 1.

Figur 1: Matematikdidakkens objekter (Niss, 1999).

De primære objekter i matematikdidaktikken ses på det nederste vandrette plan
(kaldet første ordens matematikdidaktik), nemlig undervisning, læring og dets
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resultater og konsekvenser. Der er hjælpespørgsmål, som ikke direkte vedkommer didaktikken, som eksempelvis aspekter af matematik som fag. Det øverste
vandrette plan kaldes anden ordens matematikdidaktik og vedrører forskning
i matematikdidaktik. Begge planer er opdelt i to, da matematikdidaktik dels er
deskriptiv og forklarende, dels præskriptiv og normativ (Niss, 1999, s. 5-7). SFD
vil efter min mening også bestå af disse objekter.
Med hensyn til, hvordan SFD kan blive til hjælp for den praktiske undervisning, vil jeg opdele dette i to, der beskrives i de næste to afsnit: Til berigelse af
fagdidakkerne? og Til udvikling af en tværfaglig fagdidaktik?

Til berigelse af fagdidaktikkerne?
Matematik- og naturfagsdidaktik er som regel separate forskningsenheder, med
hver deres konferencer, teoretiske rammer og organisering – både nationalt og internationalt. Ofte kender forskere i de to felter ikke meget til hinandens områder.
Der sker dog også nogen udveksling af viden og fælles projekter, eksempelvis set
i Prenzel et al. (2009). Her handlede det om begrebet ”inquiry based education”,
hvormed menes:
“Inquiry is a set of interrelated processes by which scientists and students pose
questions about the natural world and investigate phenomena; in doing so, students acquire knowledge and develop a rich understanding of concepts, principles,
models, and theories. …. Students then will learn science in a way that reflects how
science actually works” (NRC, 1996: 214).
Selv om matematik og naturvidenskab er meget forskellige, er der fællestræk i
den måde professionelle fagfolk arbejder på. I matematik vil de spørgsmål, der
stilles, og fænomener, der undersøges, dog være inden for selve matematikken, men metoderne er stadig undersøgende med det formål at opstille teorier
(teoremer) og modeller. Man kunne således argumentere for, at SFD kunne have
til formål, at nabofags fagdidaktikker kunne lære af hinanden. Dog vil fag, der
tilsyneladende er længere fra hinanden, også have fagdidaktikker, der kunne
berige hinanden. Eksempelvis har matematikken fællestræk med sprog: mening,
symbol og syntaks. En del af det at lære matematik er at lære et sprog – et matematiksprog, og som oftest vil dette være et fremmedsprog (Pimm, 1987). Det
kunne således være interessant, om sprogdidaktikker vil have noget at tilføre
matematikdidaktikken.
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Til udvikling af en tværfaglig fagdidaktik?
SFD kunne også udvikle en eller flere fagdidakker beregnet på forskellige typer
af tværfagligt arbejde, eksempelvis studieretningsprojekterne (SRP) i det almene
gymnasium. En elektronisk søgning på google og Statsbiblioteket på ”tværfaglig
fagdidaktik” giver dog 0 hits. Det vil indebære, at en tværfaglig fagdidaktik i
modus 2 omhandler, hvad læreren skal vide og kunne gøre i undervisningen, så
eleverne lærer den tilsigtede tværfaglige viden og opnår tilsigtede færdigheder
og kompetencer. Jævnfør Niss' figur og beskrivelse af matematikdidaktikken.
Denne fagdidaktik vil selvsagt være forskellig, afhængigt af hvilke fag der er i
spil. Det betyder imidlertid ikke, at der er tale om en almen didaktik, da problemet er bestemt af og rettet mod det tværfaglige område, som den konkrete opgave
omhandler.
Kaspersen skriver, at SFDs empiriske objektfelt først og fremmest må være
fagdidaktikkerne. Jeg mener dog, at dette ikke er nok, hvis SFD skal være modus
2 og bl.a. være en tværfaglig fagdidaktik. Her må det empiriske objektfelt primært være undervisning og læring i de pågældende tværfaglige projekter. Som
eksempel vil jeg nævne et speciale, jeg var vejleder på (Antonsen, 2009), som
omhandlede studieretningsprojekter i matematik og samfundsfag ift. forskellige
typer af tværfaglighed. Antonsen konkluderer, at matematiks tværfaglige rolle i
SRP med samfundsfag ofte er som støtte- eller redskabsfag, hvor der kun bliver
aktiveret en lille og instrumentel del af matematikken og ikke alle de otte1 matematiske kompetencer (Niss et al., 2002).
Antonsens undersøgelse viste dog, at enkelte SRP gav eleverne mulighed for
at bruge alle kompetencerne. Et eksempel var et mellemfagligt projekt om økonomi og priselasticitet. Kompetencerne blev bl.a. aktiveret vha. symbolsk udregning af diﬀerentialkvotienter. En tværfaglig fagdidaktik kunne i den forbindelse
bidrage til at hjælpe læreren med at udforme SRP i emner inden for samfundsfags
pensum, som giver eleverne mulighed for at arbejde med alle matematikkens
kompetencer. Herunder må det også afklares, hvilken type tværfaglighed, der
sigtes mod. Antonsen opstillede tre typer: Parallelfaglighed, støttefaglighed og
mellemfaglighed. Det empiriske objektfelt er her således ikke alene, hvad henholdsvis matematik- og samfundsfagsdidakken hver især siger om læring, men en
viden om, hvordan der undervises og læres inden for sådanne projekter, herunder
deres resultater og konsekvenser. Der er både deskriptive og normative elementer.

Konklusion
SFD kan have flere formål, hvoraf jeg vil anbefale, at man ser på, om der kunne
udvikles en række tværfaglige fagdidaktikker, der kunne være til hjælp for lærere,
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når de har elever, der skal skrive SRP og arbejde med almen studieforberedelse
i gymnasiet, men også på andre niveauer, herunder forskningssamarbejde på
tværs af fagområder. Dette er mere end blot summen af de deltagende fags fagdidaktikker. Til udvikling af dette område kan man se på, hvordan forskellige
fags fagdidaktikker er organiseret, og hvilke emner de arbejder med; men det
primære emipirske objektfelt må være undervisning og læring i de pågældende
tværfaglige projekter.
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Note
1 De otte kompetencer: Tankegang, problembehandling, ræsonnement, symbol- og formalisme,
modellering, repræsentation, kommunikation, hjælpemiddel.
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English summary
Interdisciplinary didactics
This paper discusses what a comparative subject oriented didactics is, and in
particular it argues for the development of an “interdisciplinary didactics” aimed
at clarifying what teachers need to know and must be able to do in order to help
pupils and students to learn the knowledge, skills, and competences that the
particular project intends them to learn. The paper also argues that comparative
subject oriented didactics could be a way to enrich the subject specific didactics
not only in the case of subject oriented didactics belonging to neighbouring subjects, but also when subjects are farther apart.
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Færdigheder og produktion af
udtryk
Lena Lindenskov

En spejlmodel for sammenlignende fagdidaktik
Forskning i fagdidaktikker og fagområdedidaktikker udvikler sig i forskellige
institutionelle sammenhænge, og muligheder for at samarbejde med og reflektere over andre fags didaktikker er mere undtagelsen end reglen. Undtagelsen i
dansk sammenhæng er et forskningsprogram på SDU og et forskningsprogram på
DPU. Forskning i matematikkens fagdidaktik, som er mit område, har gennem de
sidste 40 år etableret sig som et forskningsområde med egne målsætninger, hjemmegroede teorier og metodologier. Der er på internationalt plan adskillige egne
konferencefora og tidsskrifter, og det er sjældent, der gives plads til forskning
om andre fags eller fagområders didaktikker i disse konferencer og tidsskrifter.
I responsen på fire artikler demonstrerer jeg nogle af de potentialer, jeg ser for
sammenlignende fagdidaktik. For mig at se må det anerkendes, at fag- og fagområdedidaktikker er forskellige, og at de reagerer forskelligt på strømninger i
samfund og kultur. Der er både i videnskabsfagene og skolefagene en diversitet
i fagenes og områdernes forskellige funktioner i samfundet. Potentialer for sammenlignende fagdidaktik ser jeg i den befrugtning, som de forskellige fagdidaktikker kan indgå gensidigt i. Således ser jeg sammenlignende fagdidaktik som en
hjælpedisciplin til de enkelte fag- og fagområdedidaktikker med den hensigt at
give de enkelte fag- og fagområdedidaktikker mulighed for at spejle egne behandlinger af centrale spørgsmål og begreber i andres behandlinger.
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Jeg forestiller mig, at sammenlignende fagdidaktik vil kunne udvikle sig gradvist
på den måde, at der efterhånden etableres spejle, som de enkelte fag- og fagområdedidaktikker kan spejle sig i, parvis eller omfattende flere. Parvise spejlinger
kan illustreres som i figur 1.

Figur 1: Spejlmodel for parvis spejling

Jeg har tidligere arbejdet med en spejlmodel af analytisk karakter. Det var en
spejlmodel for udviklingstendenser i læseplaner. Modellen gav mulighed for
at fortolke temaer som viden, lighed og kompetence i læseplansprojekter som
samtidige refleksioner i generelle uddannelsesteorier og teorier i matematikkens fagdidaktik af samfundsmæssige strømninger (Lindenskov, 2004: 227-250).
Spejlmodellen, der her foreslås for sammenlignende fagdidaktik, er derimod en
normativ model, som er mit foreskrivende bud på den placering, som en sammenlignende fagdidaktik efter min mening bør have. Modellen tydeliggør sammenlignende fagdidaktik som noget andet end almendidaktik, der har fokus på
mere almene forhold i formål, mål og aktiviteter i undervisning.
I responsen eksemplificerer jeg spejle, der kan reflektere temaer, spørgsmål og
begreber om henholdsvis Færdigheder (1), Produktion af udtryk i kommunikation
med andre (2). Håbet er, at man ved at se sammenlignende på enkeltartiklernes
behandling af de tre temaer – såvel som deres ikke-behandling af temaerne – kan
åbne muligheder for ny inspiration til hver enkelt fag- og områdedidaktik, også
til dem, der ikke behandles i de fire artikler. De fire artikler er:
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•

•
•
•

Sven-Erik Holgersen: Færdighedsdimensionen. Færdighed og kropsligt
betinget læring i sammenlignende fagdidaktisk perspektiv med særligt
henblik på musisk-æstetiske fag.
Karen Sonne Jakobsen: Færdigheder i fremmedsprogsfagene
Mie Buhl: Visualisering og visualiseringsstrategier i et fagligt tværgående og sammenlignende fagdidaktisk perspektiv.
Jens Dolin: Centrale naturfagsdidaktiske problemstillinger og deres
relationer til andre fagområder.

Nytolkning af færdigheder
Jeg mener, at der ligger betydelig inspiration til gentænkning af færdigheder også
for andre fag- og områdedidaktikker i Holgersens og Jakobsens udfoldning af
muligheder for gentænkning af færdigheder inden for musik og inden for fremmedsprogene. Gentænkningen giver færdigheder en positiv klang. Specielt vil jeg
pege på mulighederne for at inspirere naturfagenes og matematikkens didaktik,
hvor færdigheder som didaktisk begreb har været udsat for massiv kritik. Inden
for matematikkens didaktik beskrives færdigheder først og fremmest med negativ klang. Færdigheder modstilles med forståelse og kompetence, som beskrives
med positiv klang. Færdigheder, forståelser og kompetencer ses ikke som noget
gensidigt støttende, men som noget man må prioritere imellem. Der eksisterer
imidlertid en moddiskurs, hvor elever taler om matematik som et konkret gørefag
med overskuelige opgaver og praktiske aktiviteter, som endda nogle gange er
sjove. I moddiskursen beskrives færdigheder med en positiv klang.
Det er forventeligt, at Dolin ikke i sin artikel bruger færdighedsbegrebet.
I stedet er det kompetencebegrebet, der anvendes. Dolin bruger kompetencebegrebet i stedet for færdighedsbegrebet med henblik på at lægge vægt på det
produktive aspekt af læringen: Fagene skal ikke længere blot hjælpe eleverne til
at opbevare viden, men også til at få specifikke måder at producere viden på i
samspil med andre. I en sådan produktion må den kendte viden kunne anvendes
og transformeres til nye situationer. Dolin fremfører, at en udvikling i den retning
imidlertid især kan sætte ikke-hermeneutiske fag under pres. Som i Jakobsens
beskrivelse af sprogfag findes der i Dolins beskrivelse en stærk kritik af gældende
undervisningspraksis, der beskrives som ”regning af standardopgaver, indlæring
af formler og udførelse af standardøvelser”. Løsningen beskrives som ”opstilling
af nye problemstillinger og brug af viden på ukendte områder og i kontekstrige,
autentiske situationer.” I en sådan drejning af undervisningens mål fra færdigheder til kompetencer er det hensigten er at øge elevers muligheder for at udvikle
”videndannelsesprocesser og give eleverne greb om fagets vidensforståelse.”
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Lignende beskrivelser ville kunne gives for matematikkens didaktik, hvor kompetencebegrebet også står som central dynamo i fagets aktuelle udviklingsprocesser.
Men måske kan en nydefinering af færdigheder og mestring i naturvidenskab
inspireret af nydefineringer af færdigheder i musik og sprog give fornyede betingelser for at børn og unge øger deres interesse for naturvidenskab.

Produktion af udtryk i kommunikation med andre
Buhl giver en historisk redegørelse som baggrund for udviklingen af billedkunstfagets didaktikker de seneste ti år på DPU. Jeg finder forskydninger mellem produktion og konsumption af udtryk tankevækkende, og for mig at se er
der tale om tre step. Første step er, at alle lærere uafhængigt af fag producerer
visuelle udtryk, mens eleverne er konsumenter, der tænkes at forbruge lærerens
udtryk som input i deres læring. Det var tidligere en selvfølgelig almen underviserkompetence at kunne illustrere undervisningsindholdet med kridttegninger
på tavlen og med anskuelsestavler. Andet step er en gradvis uddiﬀerentiering af
den visuelle kompetence, indtil der dannes et selvstændigt billedkunstfag i 1992
om og med kunstnerisk udtrykskompetence. Kunstorienteringen udvides til interesse for visuel kultur, hvor begrebet blik bliver et centralt begreb. Der tales om
visuelle fænomener og visuelle begivenheder; men visuel kultur er ikke alene et
felt. Det er også konstruktioner af blik, hvor fagligheden bliver omgangen med
billedkunstværket funderet på viden og færdigheder. Tredje step er en fornyet
almengørelse af visualiseringsaspekter i alle fag- og fagområdedidaktikker godt
hjulpet på vej af teknologiske udvikling og udbredelsen af digitale teknologier.
Nu ligger visualiseringer ikke længere kun i det uddiﬀerentierede billedkunstfag, men i alle fag i en fornyet amorf form. Det giver fornyede muligheder
for at både lærere og elever kan være producenter af udtryk. Buhl pointerer, at
elever lærer og bruger visualiseringer og billeder uden for skolen, ligesom mobiltelefoni gør bevægelse og dynamisk perception til noget, der kan relateres til
alle fag og livsområder og ikke kun til idræt. Betingelser for aktiv elevdeltagelse
blandt andet i produktion af udtryk er hermed kvalitativt ændrede. Tilsvarende
pointerer Jakobsen mulighederne for at lære fremmedsprog uden for skolen, samtidig med at eleverne som elever i undervisningsinstitutionen synes at foretrække
den aktive ’selv at tale’, mens de prioriterer kulturelle og samfundsmæssige
dimensioner som det laveste. Eleverne efterlyser også mere varierede undervisningsformer. Eleverne går videre end tankerne i fagplaner og vejledninger og
efterlyser nye, gerne fysiske måder at lære sprog på, såsom leg, sang, rollespil.
Også Dolin fremhæver mulighederne for i en mere udforskningsbaseret naturfagsundervisning at lade formelle og informelle miljøer samarbejde.
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Som tema for sammenlignende fagdidaktik vil jeg på denne baggrund foreslå forvaltningen i forskellige fag- og fagområder af, at lærerens monopol på produktion
af udtryk er brudt. Hvordan forvaltes det konkret i billedkunst, engelsk, fransk,
naturfag osv? Ikke først og fremmest som en samlet sammenligning, men gradvist bygget op som parvise sammenligninger der grundes i problemstillinger og
temaer, som er specifikt relevante i de involverede fag- og fagområdedidaktikker.

Afsluttende kommentar
De fire artikler omhandler alle mere end et enkelt fag. Artiklerne er fagområdedidaktisk orienterede og indeholder hver især sammenligninger imellem fag.
Jeg har i responsen set på tværs af de fire artikler og fundet potentialer for sammenligninger på tværs af artiklerne. Med spejlmodellen som forslag til en generel
model for sammenlignende didaktik har jeg forsøgsvist gjort mig til fortaler for et
beskedent formål for sammenlignende fagdidaktik. Sammenlignende fagdidaktik
bliver således til en hjælpedisciplin, der gennem en gradvis udvikling med små
skridt bygger på ’små’ sammenligninger af to eller flere fag- eller fagområdedidaktikker. Dette forslag til en beskeden sammenlignende fagdidaktik sættes
hermed til diskussion.
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English summary
Skills and active production of signs
New conceptions of skills (1) and production of signs in communication with
others (2) exemplify what the author sees as some of the potentials for reflection
in comparative subject oriented didactics. A model of mirrors is presented to illustrate one possible aim for comparative subject oriented didactics, which is to
inform and inspire the development of specific subject oriented didactics. Such a
quite modest aim for comparative subject oriented didactics turns it into a help
discipline for individual subject oriented didactics, and with a stepwise development with small steps the chances for success are good, the author argues.
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