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Forord
Dette emnenummer af Cursiv bringer en række artikler om sammenlignende
fagdidaktik, eller måske rettere om fagdidaktik i et sammenlignende perspektiv.
De udspringer af et symposium om dette emne som blev afholdt på Syddansk
Universitet d. 24. og d. 25. november 2011. Symposiet var arrangeret i samarbejde
mellem forskningsprogrammerne for fagdidaktik på henholdsvis Institut for
Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk Universitet, og Institut for
Uddannelse og Pædagogik/DPU, Aarhus Universitet.
Symposiet var det andet af sin art og kan ses som et udtryk for at der nu er
etableret et mere permanent netværk for danske fagdidaktiske forskere. Det første
symposium for sammenlignende fagdidaktik blev afholdt på DPU i november
2010 og er dokumenteret i Cursiv nummer 7. Baggrunden og formålet med netværket blev formuleret i programmet for det første symposium:
”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.”
Symposiet på Syddansk Universitet blev arrangeret af Frede V. Nielsen, Torben
Spanget Christensen, Nikolaj Frydensbjerg Elf og Ellen Krogh som repræsentanter for de fagdidaktiske forskningsprogrammer ved DPU/AU 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
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uddannelsesflade og de læreruddannelser der retter sig mod denne. Symposiet
var begge dage tilrettelagt med en kombination af oplæg, responskommentarer
og plenumdiskussion.
Et vigtigt sigte med symposiet var, i lighed med forrige symposium, at dokumentere det i en publikation. Det er den som nu foreligger.
Det er ikke tilfældigt at vi har brugt betegnelsen symposium om de to forskersammentræf. Termen symposium konnoterer til uformelle og afsøgende rum for
samtale, og de to symposier har netop været ledet af interessen i at afsøge perspektiver for sammenlignende fagdidaktik som kundskabsområde og af ønsket
om at få indsigt i problemstillinger i forskellige fagområder. Symposierne har
været forberedt gennem skriftlige præsentationer som blev udsendt på forhånd
så responskommentarer og plenumdiskussioner fik et kvalificeret grundlag. Efterfølgende har forfatterne indarbejdet respons og diskussion i deres artikler. Disse
har igen været fremsendt til responsgiverne og alle øvrige deltagere i symposiet
som har haft mulighed for at respondere i artikelform. Hele publikationen har
endelig været underlagt en grundig redaktionel proces.
Der ligger således en omfattende kommunikation om muligheder, problemfelter og perspektiver i sammenlignende fagdidaktik til grund for de foreliggende
otte artikler og seks kommentarartikler.
De tre indledende artikler af Frede V. Nielsen, Sigmund Ongstad og Ellen
Krogh diskuterer mere overgribende temaer inden for sammenlignende fagdidaktik som forsknings- og uddannelsesfelt. Dels belyses fagdidaktikkens historie i
Danmark og Norge samt de institutionelle rammer for udviklingen af en sammenlignende fagdidaktik, og dels præsenteres og diskuteres forskellige teorigrundlag
for fagdidaktiske studier samt metodologiske problemstillinger vedrørende komparation af fag. I disse tre artikler videreføres således den teoretiske indkredsning
af muligheder og perspektiver for en sammenlignende fagdidaktik som blev
indledt i Cursiv 7. Aase Bitsch Ebbensgaards og Torben Spanget Christensens
artikler belyser relationerne mellem historie og samfundsfag i de gymnasiale
uddannelser og præsenterer to forskellige forståelser af de to fag. Ebbensgaard
ser historiefaget som et ideografisk, humanistisk og diakront forpligtet fag hvis
didaktik bygger på fænomenologi og hermeneutik eftersom faget ikke har nogen
empiri, men kun fortolkninger af spor. Heri ser hun faget som fundamentalt forskelligt fra samfundsfag som ifølge hendes analyse er et nomotetisk og synkront
orienteret fag hvis didaktik bygger på samfundsvidenskaberne. Christensen ser
derimod både historie og samfundsfag som samfundsfag og viser gennem en historisk analyse hvordan samfundsfag historisk er blevet udskilt fra historiefaget
med det formål at løfte en demokratisk dannelsesopgave. Christensen mener at
fagene komplementerer hinanden hvad angår stof og metode, men konkurrerer
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med hinanden om ansvaret for den samme dannelsesopgave. Med Frederik Pios
artikel bevæger vi os over i et andet fagområde, musikdidaktik. Pios artikel er et
kritisk indlæg mod samtidens teknisk rationelle forestillinger om uddannelse hvor
individorienterede ideer om livslang læring har erstattet dannelsesværdier knyttet
til kulturelle fællesskaber og sanseligt æstetiske erfaringer. Pios pointe er at tidens
udgrænsning af særligt musikfagets position i skolen medfører en alvorlig svækkelse af skolens dannelsesopgave. Med Nikolaj Frydensbjerg Elfs artikel vendes
blikket mod en sammenlignende undersøgelse af skrivning i gymnasiefagene
dansk og engelsk. Elfs artikel er en teoretisk afsøgning af kulturteorier med henblik på at udvikle et begreb om kulturfag og kulturfagsdidaktik der kan danne
grundlag for en undersøgelse af dansk og engelsk som kulturfag. Også Peter Hobels studie retter sig mod gymnasieundervisning idet han undersøger hvordan
nye diskurser om innovation og samspil forvaltes i et fagligt samspilsprojekt med
deltagelse af fagene samfundsfag, engelsk og innovation.
Kommentarartiklerne af Leon Dalgas Jensen og Harry Haue responderer på
Ebbensgaards og Christensens artikler om historie og samfundsfag. Dalgas Jensen
afviser Ebbensgaards analyse af de grundlæggende forskelle på historie og samfundsfag. Han argumenterer for at der med hensyn til didaktisk teorigrundlag er
tale om forskellige fagsyn der kan anlægges i begge fag, og for at begge fag har et
empirisk genstandsområde og en samvirkende synkron og diakron tilgang. Han
finder at de didaktiske positioner i de to fag nærmer sig hinanden når begge fag
sigter på at forberede eleverne til deltagelse i samfundet, herunder i demokratiet og historiekulturen. Haue finder at historie og samfundsfag har forskellige
dannelsesmål idet samfundsfag varetager et aspekt af almendannelsen, nemlig
demokratisk dannelse, mens historiefagets dannelsesmål har en mere universel
karakter, knyttet til identitet og bevidsthed. Han tilslutter sig Ebbensgaards analyse af fagforskelle og også hovedtrækkene i Christensens historiske analyse, men
han mener at 2005-reformen har skabt muligheder for at de to fag kan supplere
hinanden som væsentlige dannelsesfag. De følgende kommentarartikler har en
mere generaliserende karakter. Karen Borgnakke tager sit udgangspunkt i en
kritisk og generel diskussion af det som hun ser som fagdidaktikkens manglende
præcision i beskrivelsen af teorigrundlag og begrebslige referencer. Hun tager
Elfs artikel som eksempel og mener at kunne dokumentere sin kritik ved bl.a. at
påvise skævheder i artiklens videnskabshistoriske referencer. Jens Jørgen Hansen
skitserer i sin kommentarartikel tre diskurser om fagdidaktik, en videnskabelig,
en politisk og en praktisk vejledningsdiskurs. Disse diskurser afspejler forskellige funktioner som kvalificeres af fagdidaktik. Gennem en beskrivelse af de tre
diskursers formål, funktion og repræsentationsform sigter Hansen på at bidrage
til at kvalificere en diskussion om fagdidaktikkens rolle og fremtrædelsesformer.
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Også Helle Davidsen diskuterer fagdidaktik som mere overordnet projekt. Hun
ser således fagdidaktik som et autonomt kundskabsområde der er løsrevet fra
pædagogik, og hvis interesse primært er valg af indhold. Hun argumenterer for
at man ved at forbinde Klafkis begreb om kategorial dannelse med et læringsbegreb kan knytte indholdsvalget til faget. Davidsen tilslutter sig Frede V. Nielsens
analyse af forholdet mellem fag og pædagogik som et integrativt relationsfelt
og bestemmer relationerne fænomenologisk og semiotisk som en række fagdidaktiske indsnit. En diskussion af Ongstads semiotiske tilgang til fagdidaktiske
analyser leder hende endelig til en skitse af en semiotisk didaktik der kan levere
analyseværktøjer til fagdidaktiske relationsfelter. Også Tina Høegh forholder sig
til Nielsens model. Hendes indgang er en kritisk diskussion af Frederik Pios dikotomiserende fremstilling af forholdet mellem læring og dannelse. Selv om hun
deler Pios bekymring for tidens teknisk rationelle tendenser, argumenterer hun
for at dikotomiseringen er ufrugtbar, og at en mere farbar vej er modeller der kan
repræsentere bevægelse mellem poler som hun finder det i Nikolaj Elfs analyse
af begrebsparret homogenisering og heterogenisering. Hun argumenterer for en
praktisk præsenterende pædagogik frem for den repræsenterende kulturtransmitterende tænkning som hun mener at finde hos Pio. Hun foreslår således en
ændring af Frede V. Nielsens model af relationsfelter mellem fag og pædagogik
der fremdrager praksisaspektet i forhold til alle niveauer i modellen.
Som det fremgår, kan man i bogens artikler følge spændende diskussioner på
flere niveauer. Der skabes således et selvstændigt rum omkring det man kunne
kalde en særlig fagdidaktisk case, hvor det konfliktfyldte forhold mellem historie
og samfundsfag belyses som historiske udviklingsprocesser og didaktisering, et
begreb der anvendes i mange af bogens artikler som en betegnelse for den form
for fagdidaktisk kommunikation hvor fag må begrunde og legitimere sig under
pres fra omverdenen. I denne case såvel som i de øvrige fagstudier i bogen er det
fagsammenligningen der producerer indsigter i fagenes selvforståelse og dannelsestænkning som måske ellers ikke ville blive synlige. Det forhold dokumenterer
at fagsammenlignende studier kan skabe en forståelse af fags egenart såvel som
af deres dannelsespotentiale. At de også kan skabe mere overordnede indsigter af
både teoretisk og uddannelsespolitisk art, dokumenteres i den række af artikler
der giver sig i lag med overvejelser over rationale og teorigrundlag i fagdidaktik
og sammenlignende fagdidaktik.
Dette nummer af Cursiv udbygger og videreudvikler således de beskrivelser
og undersøgelser af fagdidaktik i et sammenlignende perspektiv som kan findes
i Cursiv nummer 7. Vi ser frem til at arbejdet med sammenlignende fagdidaktik
vil fortsætte, gennem symposiernes frugtbare vidensudvikling og udvekslinger,
gennem etablering af nye og videreførelse af eksisterende fagsammenlignende

Forord

forskningsprojekter og endelig gennem den nødvendige institutionelle indlejring
i form af tematisering af fagdidaktik i uddannelser og i form af ansættelser i de
fagdidaktiske miljøer.
Ellen Krogh og Frede V. Nielsen
Maj 2012
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Fagdidaktik som integrativt
relationsfelt
Om fagdidaktikkens udvikling i Danmark med særligt
henblik på en teori om forholdet mellem faglige og
pædagogiske hensyn. Konsekvenser for en
sammenlignende fagdidaktik

Frede V. Nielsen
Indledning
Fagdidaktikkens etablering og udvikling som akademisk studie- og forskningsområde i Danmark er kendetegnet ved en række forhold, som fletter sig ind i
hinanden, men som på den anden side også kan anskues som særlige og til dels
særskilte problemfelter.
En helt central institution i denne udvikling er Danmarks Lærerhøjskole
(DLH), som fik status af højere læreanstalt (universitetsstatus) i 1963. I årene herefter blev der ved siden af en almen-pædagogisk og en psykologisk-pædagogisk
kandidatuddannelse etableret en faglig-pædagogisk kandidatuddannelse med
specifikke forgreninger i de fleste skolefag (se Jensen 2006, Nielsen 2004a)1. I
den faglig-pædagogiske kandidatuddannelse, som har særlig interesse set fra en
fagdidaktisk synsvinkel, har forholdet og en eventuel sammenhæng mellem en
faglig og en pædagogisk indholdsdimension både generelt og specifikt i relation
til de enkelte fag været en grundlæggende og vedvarende udfordring. Dette må
siges fortsat at gælde for fagdidaktisk uddannelse og forskning, uanset på hvilken
institution den foregår. – DLH’s centrale opgave var efter- og videreuddannelse
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af skolens (dvs. folkeskolens, grundskolens) og seminariernes lærere samt pædagogisk (herunder faglig-pædagogisk) og psykologisk-pædagogisk forskning i
relation hertil. Det betyder, at virksomheden på denne institution konstant måtte
se sig udfordret i forhold til et pædagogisk praksisfelt omfattende såvel folkeskolen som uddannelse og efter- og videreuddannelse af lærere. Det betød følgelig,
at det faglig-pædagogiske både som uddannelsesindhold og som forskningsfelt
måtte søge at definere sig både i relation til en akademisk og videnskabelig
standard og i forhold til praktisk pædagogisk normativitet og relevans. – DLH’s
virksomhed ophørte i 2000, idet efteruddannelsesopgaven i form af kursusvirksomhed overførtes til seminarierne (CVU’erne, nu professionshøjskolerne), mens
videreuddannelse i form af kandidat- og ph.d.-uddannelse samt forskning indgik
i det nydannede Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU), der siden blev del
af Aarhus Universitet. Denne institutionsudvikling er ikke uinteressant, og den
krydses af etablering af fagdidaktisk uddannelse og forskning på andre institutioner især i tiden omkring og efter 2000, herunder institutioner med primære
relationer til andre anvendelsesområder end det oprindelige DLH’s. Det indebærer, at institutionsaspektet bliver en side af det fagdidaktiske interessefelt, og
at ”institutionsdidaktik”, som det blev kaldt på DPU, bliver en vigtig dimension
i det fagdidaktiske problemområde.
Hermed er antydet tre ind-i-hinanden-gribende, men logisk adskillelige
problemfelter, som er grundlæggende for forståelsen af fagdidaktik som fænomen og virksomhed og af de vilkår, der gælder i relation til både uddannelse
og forskning, nemlig en fag-pædagogik-relation, en teori-praksis-relation og en
institutions-relation.
I det følgende vil jeg koncentrere mig om fag-pædagogik-relationen, men de
to øvrige relationsdimensioner spiller alligevel med i min fremstilling. Jeg vil fundere min analyse i en model, der dels systematiserer det analyserede relationsfelt,
dels vil åbne for mere eksplicit inddragelse af de to øvrige relationsdimensioner
i et videre arbejde. Min hensigt er tillige at frembringe et systematisk grundlag
for studiet af forholdet mellem fag og pædagogik (didaktik) i et sammenlignende
fagdidaktisk perspektiv (jf. Nielsen 2011a), og det vil jeg eksemplificere hen mod
slutningen. Som grundlag for det følgende henvises desuden til Nielsen (2004a,
2004b, 2005). Men først vil jeg med basis i udviklingen på DLH gøre en historisk
ekskurs i den hensigt at konkretisere min problemstilling.

Fagdidaktik som integrativt relationsfelt

Et historisk perspektiv
Udvikling af begrebet om en ’faglig-pædagogisk’ faglighed (case DLH)
Gennem hele den periode, hvor der var faglig-pædagogisk kandidatuddannelse
på DLH – en periode der kan afgrænses til 1966-2004, idet DLH-studierne eksamensmæssigt først blev udfaset nogle år efter dannelsen af DPU – har selve begrebet om ’det faglig-pædagogiske’ og som led heri ’fagdidaktik’ både som indhold i
akademisk uddannelse og som forskningsområde været genstand for overvejelse.
Det gælder fra første færd ved dannelsen af DLH som højere læreanstalt (1963)
og ved forberedelsen af akademiske studier (se Larsen 1981, Torpe 1988, Jensen
1995 og 2006, Nielsen 1981, 2004a).
Fra anden halvdel af 1980’erne kom af forskellige grunde DLH’s virksomhed
og særligt kandidatstudierne i fokus. Det ses af flere rapporter2 og et studierevisionsarbejde, som førte frem til en ny studieordning i 19903. Ikke mindst den såkaldte Nymark-redegørelse fra 1993 med et afsnit om ”Lærerhøjskolens faglighed
på det faglig-pædagogiske område”4 er interessant for forståelse af den tænkning
og bestræbelse, der udspandt sig vedr. begrebet om det faglig-pædagogiske.
Det fremgår af denne rapport, at de faglig-pædagogiske studier på DLH fra
starten var præget af en relativt stærk adskilthed mellem et fagligt indhold og
et pædagogisk indhold. Eventuelt suppleredes den faglige indholdsside med
behandling af undervisningsmetodiske spørgsmål (”formidling” af et fagligt
indhold). Studiemodellen havde således ”additiv” karakter, en tendens der
understøttedes af institutionsfaglige opdelinger, institutstruktur, DLH-lærernes
uddannelsesbaggrund, m.m.
Samtidig eksisterede forestillingen om, at sådanne additivt sammensatte
studier i sig selv kunne eller ville føre til en mere ”integrativt” præget faglig-pædagogisk tænkning. Den ville nok, mente man, komme i stand hen ad vejen i den
studerendes forestilling og tænkning, når der først var etableret en dobbelt basis.
Erfaringen viste, at der faktisk skete en udvikling mod tættere sammenknytning af den faglige og pædagogiske indholdsside. Sigtet med en ny studieordning
(den omtalte Studieordning ’90) var ikke mindst at formulere disse integrative
tendenser på en mere eksplicit måde, end det tidligere havde været tilfældet (og
eventuelt at fremkalde dem i de tilfælde, hvor de endnu ikke havde markeret sig),
og hermed at gøre dem studerbare på grundlag af et beskrevet og formaliseret
studieindhold.
Set i bakspejlet gik øvelsen ud på at etablere en fagdidaktisk begrebsstruktur
i relation til et faglig-pædagogisk studieindhold forstået som en integration af
en faglig og en pædagogisk indholdsdimension. Man vil forstå kompleksiteten i
denne bestræbelse, når man betænker, at sigtet med det hele var at kvalificere de
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studerende (i DLH-sammenhæng for det meste lig med lærere i folkeskolen) i forhold til deres fremtidige eller samtidige undervisningsopgaver. Vi står så at sige
med et fagdidaktisk problemkompleks på tre niveauer: (1) Lærerens virksomhed
som underviser i et givet fag forudsætter (2) uddannelse relateret til det, læreren
skal undervise i, på betingelse af den institution, læreren underviser på, givne
bestemmelser, givne elever, m.m. (dvs. professionsrettet uddannelse), hvilket (3)
forudsætter et begrebsstruktureret studieindhold formaliseret i en akademisk orienteret studieordning, dvs. et studieindhold som temasætter det principielle i professionsforholdet baseret i teori uden at miste forbindelsen til praktisk relevans.
I den omtalte Nymark-redegørelse er dette komplekse forhold beskrevet
som et kontinuum, der strækker sig fra udpræget fagorientering (F) til udpræget
pædagogisk (dvs. almenpædagogisk) betoning (P). Herimellem er der overgange
orienteret mod hhv. den faglige (Fp) eller den pædagogiske dimension (Pf) og
med essensen af det integrativt faglig-pædagogiske (FP) i centrum (jf. fig.1).
F < ------- Fp ------- FP ------- Pf ------- > P
Figur 1. Kontinuum mellem Fag (F) og Pædagogik
(P) som udtryk for begrebet om det ’faglig-pædagogiske’ som studieindhold i DLH’s Studieordning ’90.

Sigtet med dette set i forhold til den omhandlede studieordning er beskrevet
således i rapporten:
”Idealet er, at de faglig-pædagogiske studier giver optimal mulighed for
at studere det pågældende faglige område såvel ud fra et alment pædagogisk
perspektiv (P) som inde fra faget selv (F), og således at der etableres ægte forbindelser mellem disse yderpositioner. Indholdsmæssigt breder de sig over
et kontinuum … med disse yderpunkter, men med centrum i forskellige
grader og typer af forbindelser, hvor det faglige ikke kan behandles uden
hensyn til det pædagogiske og omvendt” (Nymark-redegørelsen, side 28).
Og videre hedder det i redegørelsen fra 1993:
”Det er udvalgets indtryk, at DLH endnu ikke har formået fuldt at leve op
til den opstillede målsætning. På den anden side er man kommet længere i
de senere år. På visse faglig-pædagogiske områder synes udviklingen at gå
hurtigt … / Det er vigtigt at nævne, at på nogle fagområder er en udvikling
som den skitserede i stærk international vækst. P.g.a. den særlige læreruddannelsessituation i Danmark vil det danske bidrag være af international
interesse. I øjeblikket forekommer ingen anden uddannelses- og forskningsinstitution indrettet til at arbejde videre med denne opgave” (op.cit. 29).
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Sådan hed det altså selvbevidst i 1993. Men få år senere blev DLH som bekendt
nedlagt, og ikke mindst derfor er det interessant at se, hvordan det siden er gået,
og nok også at spørge, om den måde, det er gået på, har været bevidst, gennemtænkt og tilsigtet.
Den videre udvikling
I årene fra ca. 2000 kan der, så vidt jeg kan se, foreløbig konstateres tre forskellige
udviklingstendenser vedr. forholdet mellem en faglig og en pædagogisk indholdsdimension i pædagogisk rettet uddannelse og forskning i relation til givne
undervisningsfag.
(1) Et faglig-pædagogisk integrations-spor
(a) På professionshøjskolernes læreruddannelse kan udviklingen karakteriseres
som en fortsættelse af DLH’s faglig-pædagogiske linje, eller i hvert fald en bestræbelse i den retning. Dette er ikke overraskende, eftersom DLH’s virksomhed
netop var knyttet stærkt til en læreruddannelsesproblematik og præget af nære
relationer til lærerseminarierne. Et konkret udtryk for denne position på de
nuværende professionshøjskoler er, at fagdidaktik har status af hovedfag i alle
læreruddannelsens linjefag. Derimod kan man næppe sige, at den fagdidaktiske
forskningsopgave hidtil er løftet tilsvarende, men det kan godt være et spørgsmål
om tid. Allerede betegnelsen af professionshøjskolerne som university colleges antyder en bestræbelse og et sigte, og kigger vi ud mod det skandinaviske område
som helhed, kan de norske højskolers udvikling til regulære universiteter måske
antyde, hvad der er på vej også i Danmark. Men dette betyder ikke, at selve
grundproblemet vedr. relationer mellem faglige og pædagogiske dimensioner
i læreruddannelsens linjefag og hermed en forståelse af, hvad man kan kalde
fagdidaktikkens kernefaglighed, er løst. Tværtimod er der her i forhold til læreruddannelsens indholdsproblematik tale om en konstant sten i skoen, som ikke
gnaver mindre med årene. Et problem er ikke mindst faren for svag faglighed
og et luftigt begreb om fagdidaktik uden et fast greb om den faglige indholdsdimension. Et aktuelt symptom på det er hele diskussionen om eventuel fremtidig
læreruddannelse på (faglige) universiteter som alternativ til professionshøjskolernes ”seminariefaglighed”.
(b) Nationale videncentre
Professionshøjskolernes forskning og udviklingsarbejde finder i et vist omfang
sted inden for rammerne af de såkaldte nationale videncentre oprettet med støtte
fra Undervisningsministeriet og med tværinstitutionel deltagelse (herunder uni-
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versiteterne). De vigtigste af disse videncentre set fra en fagdidaktisk synsvinkel
og med stærke relationer til professionshøjskolernes læreruddannelse er
•
•
•
•

Nationalt Videncenter for Læsning,
Nationalt Videncenter for Læremidler,
Nationalt Videncenter for Matematikdidaktik,
Center for Anvendt Naturfagsdidaktik (ophørt 2009, men med fortsat
virksomhed i Naturvidenskabeligt Netværk).

(2) Et faglig-pædagogisk additions-spor med pædagogisk vægtning
(a) Som teoretisk funderet uddannelses- og forskningsvirksomhed kan DLHsporet siges at have fundet en videreførelse på DPU ved denne institutions dannelse i 2000, men med den ganske væsentlige ændring, at den faglige indholdsdimension blev skåret fra. Den blev henvist til eventuelt samarbejde med faglige
universiteter og højskoler. Dette kan i en vis forstand siges at have styrket den
fagdidaktiske profil som noget specifikt andet end rent faglig virksomhed, men
det har samtidig svækket institutionens egen mulighed for at integrere faglige og
pædagogiske indholdsdimensioner i både uddannelse og forskning. Set i forhold
til det tidligere omtalte kontinuum placerer det DPU’s virksomhed i ”højresidig”,
dvs. (almen)pædagogisk retning. Når DPU har etableret fagdidaktisk kandidatuddannelse i relation til foreløbig fire fag (dansk, matematik, materiel kultur og
musikpædagogik), så bygger det på den forudsætning, at studerende på denne
studieretning har eller sideordnet opnår faglig kompetence af betydning for det
pågældende fagdidaktiske studieområde ad anden vej, dvs. på en anden institution5. Man kan derfor hævde, at grundlaget for DPU’s fagdidaktiske kandidatuddannelse repræsenterer en tilbagevenden til DLH’s udgangspunkt, hvor det
faglige og det pædagogiske studieindhold var tænkt adskilt og reelt havde ringe
indbyrdes forbindelse. Nogle vil kalde det et historisk tilbageskridt. Andre vil
hæfte sig ved rendyrkningen af et fagdidaktisk indhold logisk frigjort fra at blive
konfronteret af selve faget i det daglige arbejde, hvilket omvendt frigør faget fra
generende pædagogisk infiltrering. Set i et fremtidsperspektiv er ændringen af
DPU’s institutionelle status imidlertid interessant. Først selvstændigt universitet,
derefter fakultet på Aarhus Universitet og senest institut på et fakultet på samme
universitet. Man kan sige, at denne udvikling måske indebærer muligheden af
at genskabe tættere forbindelse mellem en faglig og en pædagogisk dimension
inden for den samme institutionelle ramme. Men det kan også risikere at udløse
et konfliktforhold mellem en faglig og en pædagogisk vægtning, og at fagdidaktikken kommer i klemme i en sådan konfrontation.
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(b) På SDU finder vi med dannelsen af Dansk Institut for Gymnasiepædagogik
(DIG) i 1998, nu del af den mere omfattende institutdannelse Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier (IFPR), et forhold, der i princippet svarer
til situationen på DPU. Men det er nok vigtigt at betone, at gymnasielærere som
studerende fx på en pædagogisk eller fagdidaktisk orienteret masteruddannelse
på forhånd har et mere solidt fagligt grundlag i kraft af en faglig universitetsuddannelse, end tilfældet er for folkeskolens lærere som typiske DPU-studerende på
den fagdidaktiske kandidatuddannelse. Derfor kan det godt tænkes, at den faglige
indholdsdimension er mere nærværende og måske også mere bestemmende i det
daglige fagdidaktiske arbejde på SDU, end tilfældet normalt vil være på DPU. En
konsekvens af dette er efter min vurdering, at fagdidaktik i sin specifikke faglige
tilknytning fremstår mere tydelig og konsekvent på SDU end på DPU. Dette har
utvivlsomt med de to institutioners respektive referencer til forståelse af ”fag”
som organisationsprincip i hhv. gymnasiet og folkeskolen at gøre.
(c) Når jeg på trods af forskelle placerer DPU og SDU i samme kategori, så skyldes
det, at det er de to eneste institutioner i Danmark, som har etableret fagdidaktiske
forskningsprogrammer, der principielt rækker ud mod hele den faglige bredde
i de almene uddannelser. Det udtrykkes således i oplægget til det første symposium om sammenlignende fagdidaktik arrangeret af de to institutioner: ”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 læreruddannelser, der retter sig mod denne” (Krogh & Nielsen
2011: 5). Sådan forholder det sig i princippet. Men foreløbig må det konstateres,
at ingen af de to institutioner (endnu i hvert fald) omfatter hele den skolefaglige
palet, hverken på uddannelses- eller forskningssiden. Man kan sige, at dette er
et problem, men det forhindrer ikke, at overordnede og tværgående fagdidaktiske problemfelter – man fristes til at benævne dem alment fagdidaktiske – kan
temasættes og bearbejdes, og at specifikke fagdidaktiske områder i relation til
givne undervisningsfag behandles i det omfang, det er muligt og nødvendigt, og
derudover i samarbejde med andre institutioner.
(3) Et faglig-pædagogisk additions-spor med faglig vægtning
(a) Det er karakteristisk, at der siden ca. 2000 har været stigende interesse for
pædagogiske dimensioner og problemer i relation til konkrete fag på alle de
faglige universiteter, og at denne interesse organisatorisk har medført dannelser
på fakultets- eller institutniveau i form af centre, regulære institutter eller pæda-
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gogisk orienterede enheder af anden art. De pågældende dannelser har alle nære
relationer til og er oftest organisatorisk del af konkrete fag eller fagområder (de er
så at sige udsprunget af dem), og det er mit indtryk, at det ikke mindst er problemer i relation til universiteternes egen uddannelse i de pågældende fag, der har
motiveret den fagpædagogiske satsning. Universitetspædagogik er et nøglebegreb
i denne sammenhæng i den forstand, at et væsentligt formål er effektivisering af
pågældende universitets egne uddannelser med sigte på større og hurtigere gennemførelse og med dette for øje også pædagogisk uddannelse af universitetets
egne lærere (især adjunktuddannelse). Det er ikke mindst naturvidenskabelige
fag og matematik, der har domineret i denne udvikling, og det stemmer godt
overens med generelle uddannelsespolitiske bestræbelser på at styrke interessen
for disse fag. I sin hovedtendens medfører den beskrevne udvikling på de faglige
universiteter en vægtning af formidling af et fagligt indhold, som ikke i sig selv
står til diskussion inden for den pædagogisk og didaktisk orienterede virksomhed. Det vil sige, at det er undervisningsmetodiske og -organisatoriske emner og
problemer, der bliver rammesættende og styrende.
(b) Det skal samtidig betones, at der i nogle tilfælde er tale om faglig-pædagogiske
dannelser i relation til konkrete fag af mere generel art, altså omhandlende en
bred vifte af fagdidaktiske problemfelter og fagdidaktisk teoriudvikling i relation
til pågældende fag, og konkret også med sigte på almen uddannelse især på det
gymnasiale område. Et typisk eksempel på det er Institut for Naturfagenes Didaktik på KU, men tilsvarende tendenser kan findes på både, AU, AAU og RUC.
(4) Overordnede tendenser
Lad mig sammenfatte nogle hovedtræk i den beskrevne udvikling og den aktuelle
situation vedr. forholdet mellem faglige og pædagogiske indholdsdimensioner i
uddannelse og forskning, når vi fokuserer på opfattelser af begrebet om fagdidaktik og en institutionel organisation og opgaveforståelse i denne sammenhæng.
Nogle hovedtræk i institutionslandskabet lidt skarpt optrukket:
•
•
•
•

Broget billede med stor diversitet.
Et vendepunkt omkring 2000: Noget er lukket ned, andet har udviklet
sig stærkt.
Pædagogisk orienteret (fag)didaktik på pædagogiske institutioner.
Faglig bredde rettet udad mod folkeskole og/eller gymnasium.
Etablering af pædagogiske og udviklingsorienterede videncentre.
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•

•

Fagligt orienteret fag(didaktik) på faglige institutioner. Faglig fokusering på især naturfag og matematik. Orientering mod videregående
uddannelse især rettet indad mod egen virksomhed (universitetspædagogik), men delvis også udad mod gymnasiet.
Etablering af fagdidaktiske forskningsprogrammer på pædagogisk
orienterede institutioner.

Den beskrevne udvikling afslører samlet set nogle konfliktforhold eller måske
rettere spændingsfelter i forståelse af fagdidaktikkens karakter og særlige ”faglighed”. De kommer til udtryk i relationer
•
•
•
•

•

mellem fag og pædagogik (addition vs. integration),
mellem teori- og praksisorientering,
mellem forskning og anvendelse,
mellem fagdidaktik forstået som et fags formidlingsdimension (metodikorienteret) og fagdidaktik forstået som basalt kundskabsområde
omfattende fagdidaktisk grundforskning ligeberettiget med fagvidenskab,
mellem specifikke fags didaktik og muligheden af en almen/generel
fagdidaktik.

Et systematisk perspektiv på fagdidaktik som
relationsfelt mellem fag og pædagogik
Som beskrevet kan fagdidaktisk aktivitet orienteres mere eller mindre i retning
af det aktuelle fag eller i retning af en alment orienteret pædagogisk dimension.
Man kan diskutere, om fagdidaktik som begreb skal omfatte hele det omhandlede kontinuum (jf. figur 1) og herved være ensbetydende med begrebet om det
faglig-pædagogiske (og altså åbne for forskellige betoninger og positioneringer
af hhv. faglig eller pædagogisk art), eller om fagdidaktikkens kerne skal afgrænses til det integrative centrum i midten af kontinuet. Jeg er overbevist om, at der
også fremover vil være forskellige opfattelser af det, og det er nok både positivt
og produktivt.
Men at fagdidaktik under alle omstændigheder må omfatte både en faglig og
en pædagogisk dimension så at sige i ét greb kan næppe diskuteres. Wolfgang
Klafki har udtrykt det på denne måde i relation til spørgsmålet om udvælgelse
af undervisningsindhold:
”Fagvidenskaberne udvikler ikke i sig selv tilstrækkelige udvælgelseskriterier, selv om didaktiske beslutninger naturligvis ikke kan træffes
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uden hensyn til de videnskaber, de refererer til. Fagdidaktikker må som
selvstændige videnskabelige discipliner udvikles i grænseområdet, eller
bedre i relationsfeltet mellem pædagogiske videnskaber og fagvidenskaber,
henholdsvis mellem den almene didaktik og fagvidenskaberne” (Klafki
1985: 36f, min oversættelse jf. Nielsen 1998: 32).
Det centrale begreb er her ’relationsfelt’. At anskue fagdidaktik på denne måde,
som jeg mener, man godt kan kalde integrativ, udelukker en opfattelse af forholdet mellem basisfag (hos Klafki lig med videnskabsfag) og undervisningsfag
blot som en ”nedsivning” og filtrering af faglige basiselementer fra videnskab til
undervisning (det som i tysk didaktik også benævnes Abbilddidaktik). Det udelukker på den anden side også en radikal reformpædagogisk position på basis af
rendyrket funktionel formaldannelse med ringe eller ingen vægt på det faglige
som undervisningsindhold med målsættende status.
Derimod må man problematisere Klafkis ensidige forståelse af den faglige
dimension som et fagvidenskabeligt anliggende. Heroverfor må man hævde visse
fags faglige base som bredere, – for fx kunstfagenes vedkommende omfattende
også en håndværksfaglig og en kunstnerisk dimension (jf. Nielsen 1998 kap. 3)
og for praktiske fag en både håndværks- og færdighedsmæssig side, hvilket sidste også er en vigtig del af kunstorienterede fag. Dette lægger i sig selv op til en
problematisering af begrebet om basisfag set i forhold til forskellige slags undervisningsfag og forskellige typer af undervisningsfagligt indhold.
I fortsættelse af min artikel ”Fagdidaktikkens kernefaglighed” (Nielsen 2004b)
og en bearbejdet engelsksproglig version ”Didactology as a field of theory and
research in music education” (Nielsen 2005) vil jeg nu mere systematisk anskue
forholdet mellem fag og pædagogik som et integrativt fagdidaktisk anliggende,
hvor det pædagogiske blik omfatter det faglige (påstand: hvis det ikke gør det
bliver det indholdstomt), og hvor det faglige begrundes og funktionaliseres som
et pædagogisk anliggende (påstand: hvis det ikke gør det, bliver det fagsnævert).
Som forudsætning for det følgende skelner jeg mellem et deskriptivt og analytisk
orienteret didaktikbegreb (’didaktologi’) og på den anden side didaktik som et
normativt og præskriptivt orienteret anliggende (’didaktik’), jf. de to nævnte artikler. Desuden forudsætter jeg som udgangspunkt, at vi har med et kunstnerisk fag
at gøre, og min primære reference er til musikken (jf. ligeledes de to referencer),
men jeg vil efterfølgende løfte mig op over dette udgangspunkt og kommentere
og eksemplificere anvendelsesmuligheder af min begrebsstruktur på andre fag,
herunder i et sammenlignende fagdidaktisk perspektiv.
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Det følgende er altså et forsøg på at systematisere begrebet om fagdidaktik som
et integrativt relationsfelt mellem faglige og pædagogiske dimensioner. Essensen
af mit forehavende er sammenfattet i en model (figur 2). Modellen koncentrerer
sig om didaktikkens greb om den faglige side med henblik på at fremstå som
fagdidaktik. Derimod er grebet til den anden side, den pædagogiske, kun antydet.
Her kan jeg foreløbig henvise til min artikel om en sammenlignende fagdidaktiks
genstandsfelt, perspektiver og dimensioner (Nielsen 2011a), selv om forholdet
mellem de to fremstillinger må gennemtænkes nærmere.
Det centrale niveau i model 2 er didactica-niveauet som udtryk for den didaktologiske position, hvor undervisning i et givet fag reflekteres analytisk og planlægges ud fra forskellige målsætnings- og mulighedsbetingelser repræsenteret af
henholdsvis faglige og pædagogiske hensyn.
Modellen viser den fagdidaktiske refleksion og beslutning som relateret til
og afhængig af på den ene side foreliggende og potentielle begreber og teorier på
scientia-niveauet. Det er på dette niveau, den faglige, disciplinerede erkendelse og
forståelse artikuleres i en begrebslig og kategorial struktur og terminologi. I det
aktuelle tilfælde er det det kunstvidenskabelige (musikvidenskabelige) niveau.
Men på den anden side er fagdidaktisk refleksion og beslutning også afhængig
af forestillinger om begrundelse og formål og i det hele taget pædagogiske perspektiver på det aktuelle undervisningsfag anskuet i en konkret praksisorienteret
kontekst, herunder betoning af en given konception af undervisningsfaget (se fx
Nielsen 1998 kap. 5) på betingelse af givne institutionelle rammer, givne elever
etc. (jf. fagdidaktiske perspektiver og betingende dimensioner anført i Nielsen
2011a).
Genstandsfeltet for scientia-niveauet (det som det videnskabelige blik rettes
imod) er i dette faglige tilfælde æstetiske (musikalske) fænomener, eller udtrykt
mere generelt det æstetiske (musikalske) praksisfelt (ars-niveauet). Nu står vi
imidlertid ved en skillevej. Den æstetiske (musikalske) fænomenverden kan
nemlig på den ene side anskues som noget i sig selv beroende, en slags ”anden
natur” eller ”ny virkelighed”, der udgør et autonomt genstandsområde, hvor
forbindelsen til (i betydningen udtryk for eller efterligning af) det, jeg kalder
naturniveauet, derfor ikke forekommer. Dette er ensbetydende med en autonomiæstetisk position. Men på den anden side kan æstetiske (musikalske) fænomener
også anskues som udtryk for en ”virkelighed” uden for det æstetiske fænomen
(musikken) selv, hvad enten det drejer sig om vor ydre eller indre virkelighed (natura). Det er ensbetydende med en heteronomi-æstetisk position. I dette tilfælde
forstås ars-fænomener som objektivationer af en erkendelse, hvor erkendelsesudtrykket (det æstetiske/musikalske fænomen) godt nok har fået selvstændig
karakter, men dybest set symbolsk eller efterlignende udtrykker og rummer

21

22

Frede V. Nielsen

NATURA:
					

Virkelighed. Herunder den ”virkelighed”, som kunsten
udtrykker/afspejler (vores ydre og indre virkelighed).

		 			 ▲ Relation implicerer FAGSYN (1): Virkelighedsbegreb, 		
					
▼ kunstsyn, musiksyn, æstetisk grundsyn, kunstfilosofi.
ARS: 			
					

Den ars-virkelighed, som perception, kognition og
pædagogik er rettet imod.

					

Kunsten selv som ”natur” = genstand, fænomen og aktivitet.

					
					

▲ Relation implicerer FAGSYN (2): Videnskabssyn,
▼ kunstvidenskab.

SCIENTIA:
					

Det fagunivers som retter sig mod denne virkelighed og
konstituerer disciplineret forståelse heraf.

					
					

▲ Relation implicerer FAGSYN (3): Didaktikopfattelse,
▼ didaktologi. (Fag)didaktisk paradigme.

DIDACTICA: Den didaktologi som baserer sig på dette fagunivers.
					
					

▲ Relation implicerer FAGSYN (4): Position og konception
▼ af undervisningsfaget i praksis

PRACTICA:

Didaktik / fagdidaktik i relation til undervisningsfaget.

NB: Fagsyn 1, 2, 3 og 4 griber ind i hinanden, dvs. de er interrelaterede, især:
[(1 <--> 2) <--> 3] <--> [4]
Figur 2. Model af fagdidaktik som integrativt relationsfelt mellem en pædagogisk
og en faglig dimension og med særligt hensyn til didaktikkens greb om det faglige
med henblik på at blive fagdidaktik.

erkendelse af noget uden for det æstetiske fænomen/musikken selv. Og eventuelt (sandsynligt) noget som kun kan indfanges og artikuleres på ars- og ikke på
scientia-niveauet. Dette vedrører formentlig en central begrundelse for kunst og
kunstnerisk udtryksbehov. – I et sammenlignende perspektiv på det æstetiske
fagområde må vi allerede her bemærke, at forholdet mellem de to anførte positioner i en vis udstrækning er forskelligt for forskellige kunstarter (musikken er
fx oftest mere autonomi-præget end litteraturen, måske dog bortset fra poesien),
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men samtidig at valg af position påvirker opfattelsen af det centrale i et givet
kunstområde (er et naturalistisk maleri fx først og fremmest en afbildning af et
naturudsnit eller er det i selve billedets egen maleriske struktur, dets komposition
og farvespil, fascinationen ligger gemt?).
I perspektiver på og teorier om forholdet mellem de omtalte niveauer kommer
forskellige former for ”fagsyn” til udtryk. De påvirker, og i vid udstrækning bliver
de bestemmende for den fagdidaktiske refleksion og beslutning, som finder sted.
Jeg kalder dem
• FAGSYN (1), som vedrører forestillingen om in casu kunstens (musikkens) væsen og funktion, dvs. et kunstsyn (musiksyn): Er kunsten
(musikken) udtryk for andet end sig selv, og i givet fald hvad?
• FAGSYN (2), som vedrører forestillingen om begrebslig, videnskabelig
erkendelse af æstetiske (musikalske) fænomener, dvs. et videnskabssyn og en videnskabsteori i relation til det pågældende erkendelsesområde, en videnskabelig genstandsforståelse: Er det musikken på
dens egne autonome vilkår, vi vil søge at begrebsliggøre, eller er det
dimensioner i dens eksterne meningshorisont? Hvilken form for videnskab og hvilke begrebslige strukturer udløses i hhv. det ene og det
andet tilfælde?
• FAGSYN (3), hvor forestillinger om den didaktiske refleksions (didaktologiens) relation til det fagvidenskabelige erkendelsesfelt og
til den fænomenverden, som det fagvidenskabelige blik retter sig
imod, viser sig, og som implicerer en didaktikopfattelse, herunder
en didaktologisk grundforestilling i form af et didaktisk paradigme.
Den fagvidenskab, som fremkaldes og nødvendiggøres af hhv. en

•

basisfags-didaktisk, en etno-didaktisk, en udfordrings-didaktisk og en
eksistens-didaktisk grundforestilling (jf. Nielsen 1998: 35 ff) vil være
forskellig.
FAGSYN (4), som implicerer fagdidaktisk beslutningstagen vedr. undervisningens begrundelse og formål, dens indhold med et hensigtsmæssigt metode- og medievalg, aktivitets- og organisationsstruktur
etc., alt dette på betingelse af undervisningsfagets samlede kontekst.

Det er samtidig en vigtig pointe, at de fire slags fagsyn griber ind i hinanden,
således at forestillingen på ét niveau forudsætter og påvirker forestillinger på
andre niveauer. De er med andre ord interrelaterede og interagerende, og dette
hovedsageligt på flg. måde:
[(1 <--> 2) <--> (3)] <--> [4]
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Dette betyder, at relationen mellem det æstetiske og det fagvidenskabelige grundsyn samlet relaterer sig til en didaktologisk grundforestilling, hvorpå det samlede
felt implicerer en praktisk orienteret beslutningstagen med undervisningspraktiske konsekvenser. Men man kan også gå den modsatte vej og konstatere, at et
praksisorienteret valg eller en traditionsbetinget praksis vedr. fx undervisningsindhold og -metode forudsætter eller implicerer forskellige former for fagsyn på
overliggende niveauer. Dette sidste formentlig ofte implicit, således at det kalder
på en analytisk eksplicitering.
Det er nu min opfattelse, at hele det omfattende problemkompleks, som afspejles i disse distinktioner og kategorier, er grundlæggende for fagdidaktologisk
refleksion og analyse og for fagdidaktisk beslutningstagen og begrundet udvælgelse af undervisningsindhold, metode etc. Det repræsenterer en kompleks indi-hinanden-gribende struktur med karakter af et integrativt relationsfelt mellem
faglige og pædagogiske hensyn og hermed, konkluderer jeg, et fagdidaktisk og
fagdidaktologisk begreb i specifik forstand.
Modellen antyder – nogen vil utvivlsomt have bemærket det – at didaktisk
refleksion og beslutningstagen i æstetiske fag er særlig kompliceret sammenlignet med fx naturvidenskabelige fag. I disse er der for mig at se en direkte eller i
det mindste en mere direkte forbindelse mellem scientia- og natura-niveauet. Det
er selve naturfænomenerne, der er genstand for erkendelse. I kunstvidenskaben
(musikvidenskaben) er det de kunstneriske (musikalske) fænomener (disse selv
som ”natur”), men yderligere og eventuelt primært disse som eventuelle udtryk
for erkendelse af noget uden for dem selv. Det betyder, at ars-niveauet indtager
en komplicerende dobbelt-position. På den ene side kan det hævdes at repræsentere objektiveret, genstandsliggjort erkendelse og herved udgøre en art parallel
til scientia-niveauet – også selv om erkendelsesudtrykket (artikulationen) er af
en anden karakter både form- og indholdsmæssigt. På den anden side afgiver
det ikke i lighed med scientia-niveauet begrebslige kategorier til systematisk didaktologisk refleksion. Det sker først i formidlet form via scientia-niveauet. Det
udfordrer selv til scientia-baseret erkendelsesaktivitet, kan man sige, og ud fra
denne synsvinkel udgør det en parallel til natura-niveauet. Den beskrevne dobbeltfunktion betyder, at æstetiske fænomener kan anskues både som resultater af
vor erkendelse og som udfordringer til den. Dette vedrører noget helt principielt
vedr. forholdet mellem videnskab og kunst. Jeg hævder altså, at den præsenterede
model vil kunne medvirke til at indfange både forskelle og ligheder mellem disse
to erkende- og udtryksformer.
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Diskussion: Forbehold og perspektiver
Jeg er klar over, at der er flere problemer i denne fremstilling. Jeg vil koncentrere
mig om tre af dem, hvoraf blot to diskuteres. Det tredje vil jeg lade stå til åben
overvejelse. Som et fjerde punkt vil jeg præcisere et vigtigt forhold vedr. indholdsbegrebet i didaktisk sammenhæng.
For det første kan man spørge, om man ikke – når der nu er tale om den ”virkelighed” som genstand for undervisning, som udgøres af æstetiske fænomener
(den musikalske ”virkelighed”) – kan gå direkte fra didactica- til ars-niveauet. Perspektivet i at gå uden om scientia-niveauet er, at dette som kategorialt, begrebsligt
alligevel ikke fuldt kan formidle det erkendelsesfelt, som det netop er kunstens
opgave at artikulere, og ej heller redegøre udtømmende for selve det æstetiske
fænomen. – Man kan godt tænke sig, og faktisk forekommer en musikundervis
ning baseret i ren musikalsk tænkning og praksis. Man kan også tænke sig den
ideologiseret i en ”musisk” orienteret handlings- og begrundelsesstrategi. Men
man kan næppe forestille sig en didaktisk refleksion med overvejet og motiveret
indholdsvalg (og det er lærerens position som planlægger af og beslutningstager
vedr. undervisning), som kan undvige den begrebslige, faglige refleksion, som
finder sted på scientia-niveauet. Det er generende, fordi man må have sine tvivl
om, i hvilket omfang man begrebsligt kan trænge ind til det æstetisk/musikalsk
væsentlige – det som dybest set motiverer æstetisk/musikalsk opdragelse og
dannelse. Didaktikken og didaktologien kommer herved som udgangspunkt i en
uheldigt reducerende og filtrerende position. På den anden side kan man vende
det positivt og anskue det didaktologiske spørgsmål (fx om kunstens/musikkens
dannelsesmæssige begrundelse og værdi) som så nærgående og påtrængende, at
det udfordrer selve den faglige erkendelse (på scientia-niveauet) og giver anledning til, at det basisfaglige indhold problematiseres og suppleres eller ændres.
Perspektivet i dette er, at den fagdidaktologiske erkendelse kommer til at gribe
ind i den fagvidenskabelige erkendelse. Og herved er et gensidigheds- og ligeværdighedsforhold mellem fagdidaktologien og selve fagvidenskaben virkelig
kommet i stand.
For det andet er det nødvendigt at problematisere min anvendelse af natur
begrebet. Den betegnelse, jeg har valgt, kan muligvis forvirre. Jeg sigter til vor
ydre og indre virkelighedsverden, dvs. alle virkelighedsfænomener, som vi kan
sanse og erkende, og altså ikke blot til natur i sig selv uberørt af menneskelig
virksomhed. – Det er en populær antagelse, at en sådan virkelighed kun eksisterer som socialt konstrueret og i kraft af vor erkendelse, ikke uafhængigt af den
(socialkonstruktivisme). Jeg skal ikke gå ind i denne diskussion her, men blot
give udtryk for den opfattelse, at der – betinget af en række forhold – findes en
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virkelighedsverden at erkende, som ligger uden for erkendelsen selv, men at der
på den anden side også findes en ars-baseret, sprogligt artikuleret ”fortælling” om
denne virkelighed, som ud fra en radikal konstruktivistisk synsvinkel kan hævdes
at repræsentere selve virkeligheden. Dette har klare konsekvenser i en sammenlignende fagdidaktisk optik, fordi det rejser spørgsmålet om et undervisningsfags
orientering mod ars-niveauet eller mod natura-niveauet (ex: historiefaget baseret
i begrebet om historisk bevidsthed over for et realia-orienteret historiefag). Jeg vil
gå lidt nærmere ind på denne ”intra-disciplinære” problematik nedenfor ud fra
et sammenlignende fagdidaktisk perspektiv. – Med særligt henblik på æstetiske
fænomener må det fremhæves, at vor mulighed for at erkende dem er indvævet
i selve erkendelsesakten. Sådanne fænomener er med et fænomenologisk udtryk
genstands- og akt-karakteristiske på samme tid (se Nielsen 2007). Noget vigtigt
i denne sammenhæng er imidlertid, at de har egen genstandskarakter for vor
sansning, perception og forestilling og ikke blot er konstruktioner af individuel
og kollektiv oplevelse og forståelse. Når de først foreligger, udfordrer de – som en
objektverden uden for os selv – til ny forståelse og erkendelse. Og det medvirker
til nye kunstneriske erkendelser og udtryk og konkret til musikalske nytolkninger
og ny analytisk indsigt. – Den konstruktivistiske position hører i min fremstilling
først og fremmest hjemme på scientia-niveauet, hvor basisfaget som videnskabsfag konstrueres begrebsligt og terminologisk. Også didactica-niveauet har som
didaktisk refleksionsfelt denne karakter, bl.a. fordi det bygger på det basisfaglige
scientia-niveau. I forhold hertil udgør ars- og natura-niveauet en stadig udfordring
for nye fagvidenskabelige og didaktologiske konstruktioner og indsigter, og de
udgør tillige den instans, hvor kriterierne for vurdering af vor erkendelses gyldighed, evidens og ”sandhed” må findes.
For det tredje skal det omtales, at jeg er klar over, at min antagelse af en slags
direkte forbindelse mellem scientia- og natura-niveauet i naturvidenskabelig erkendelse (og at naturfagenes didaktik derfor principielt har et mindre kompliceret
forhold til deres basisfag end de æstetiske fag) nok kan problematiseres. Til en
vis grad anser jeg det ikke desto mindre for at være tilfældet, men det vil ikke
være muligt at gå nærmere ind på det her. Jeg må lade det stå til åben diskussion.
Endelig skal det for det fjerde præciseres, at indholdsbegrebet som didaktisk
kategori er flersidigt og indebærer valgmuligheder med konsekvens for et undervisningsfags indholdsmæssige profil (se Nielsen 2006 og 2011b).

Konsekvenser for en sammenlignende fagdidaktik
Den opstillede model åbner, så vidt jeg kan se, for sammenlignende fagdidaktologiske analyser og praksisorienterede fagdidaktiske beslutninger på mindst tre
niveauer, nemlig
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(a) på et meta-disciplinært, videnskabsfilosofisk niveau,
(b) på et inter-disciplinært niveau,
(c) på et intra-disciplinært niveau.
(a) Det meta-disciplinære, videnskabsfilosofiske niveau
Vi har allerede set, at et videnskabssyn (jf. det jeg kaldte fagsyn 2), som er konstruktivistisk orienteret, kan få konsekvenser for forståelse af et fags karakter,
centrale indhold og dannelsespotentielle kerne. Mit eksempel ovenfor var historiefaget som hhv. et historisk bevidsthedsfag eller et historisk realia-fag, men det
er velkendt, at ”den sproglige vending” med vide konsekvenser for vor virkelighedsforståelse og vort begreb om videnskabelig ”sandhed” har en meget mere
generel karakter. Dette har dybe indvirkninger på den pædagogiske diskussion,
hvor yderligere anskuelse af undervisning som et ”narrativt” anliggende har
vundet frem. Det er mit indtryk, at distinktionen mellem ars- og natura-niveauet
i min model kan medvirke til at tydeliggøre denne problematik, nemlig hvorvidt
et fag i en given pædagogisk sammenhæng opfattes og håndteres som et fag på
ars-niveauet eller på natura-niveauet. Dette har formentlig også konsekvenser for
min påstand om, at naturfag har en mere direkte forbindelse mellem scientia- og
natura-niveauet end æstetiske fag ud fra den betragtning, at det i naturfag er
naturen selv, der er genstand for det videnskabelige blik. Hvis man vil betone
et naturfagligt virkelighedsbegreb, som er bundet op på og konstitueres af selve
den begrebslige struktur, vil naturfaget i en pædagogisk optik rykke hen mod arsfeltet, hvor den sproglige artikulation selv får virkelighedskonstituerende status.
Dette lægger op til en meget mere omfattende og generel diskussion, men blot antydende vil jeg vove den påstand, at de fleste fag i dag tenderer mod at orientere
sig stærkere mod ars-feltet, end det tidligere har været tilfældet, men samtidig at
de videnskabsfilosofiske og hermed forbundne pædagogiske implikationer nok
fortsat vil være et yderst aktuelt og også nødvendigt diskussionsemne. Måske kan
vi mere generelt tale om en aktuel tilbøjelighed til at æstetisere virkeligheden og
at skabe et æstetiseret virkelighedsbillede. For mig at se har det dybe og måske
også problematiske konsekvenser af både pædagogisk og etisk art.
(b) Det inter-disciplinære niveau
I det foregående har jeg med udgangspunkt i den opstillede model givet en
karakteristik af æstetiske fag med særligt henblik på musikfaget. Jeg har også
antydet, at den kan åbne for forståelsen af både ligheder og forskelle mellem
forskellige kunstfag. Fx har musik, billedkunst og litteratur som udgangspunkt
et forskelligt forhold til natura-niveauet. Musik har generelt set ikke et begrebs-
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ligt betydningsindhold, dvs. ingen tilknyttet semantik, mens det jo udpræget er
tilfældet for litteraturens sproglige medium, og på anden måde gælder det også
for billedkunstens afbildningsmulighed. Men på den anden side bindes kunstarterne sammen ved deres fokusering på selve deres udtryksmedium og mediets
interne, strukturelle artikulationsdimensioner, hvad enten så mediet er lydligt,
ikonisk eller sprogligt. Fx kommer herved forholdet mellem musik og litteratur til
syne på en anden måde, og dette især når vi betænker forholdet mellem musik og
poesi. Tilsvarende forholder det sig mht. relationer mellem musik og nonfigurativ
billedkunst. Der er som antydet både ligheder og forskelle mellem kunstfagene,
og det har væsentlige konsekvenser, om undervisningsfagene vil fokusere på
lighederne eller forskellene.
Jeg har også hævdet, at modellen kan eksplicitere væsensforskelle mellem
æstetiske fag og naturfag, men samtidig kan disse forskelle som antydet perspektiveres og problematiseres ud fra videnskabsfilosofiske indfaldsvinkler og valg af
videnskabsfilosofisk ståsted (jf. ovenfor).
Et yderst interessant spørgsmål er matematikfaget set i sammenligning med
hhv. naturfag og æstetiske fag. Ofte(st) rubriceres matematik sammen med naturfag i pædagogisk sammenhæng. Set i lyset af min model antyder det en opfattelse
af matematik med en redskabs- og anvendelsesfunktion i forhold til naturfagene.
Men set ud fra matematikkens egen begrebsstruktur og denne begrebsstruktur
med autonom karakter – som et selvstændigt univers – har faget for mig at se først
og fremmest ars-karakter. Og så alligevel: Denne interne begrebsstruktur kan godt
være et spejl af og indebære erkendelsesfunktion i relation til vores egen kognitive
struktur og denne anskuet som en dimension i vores indre natur. Dette er jo i vid
udstrækning det samme forhold, som vi iagttog i de æstetiske fags tilfælde og i
særlig grad for musikkens vedkommende. Holder dette ræsonnement, står vi med
en opfattelse af matematik, som i det ene tilfælde ligger tæt til naturfagene, men
i det andet tilfælde tæt til æstetiske fag. Selv om vi forudsætter den sidstnævnte
mulighed, så forhindrer det ikke, at der på samme tid gør sig væsentlige forskelle
gældende, nemlig fx at matematik sigter på entydighed, mens kunstfagenes udtryks- og erkendelsesfunktion er mangespektret og flertydig, og yderligere at
matematikkens domæne er kognitivt, mens kunstfagene bevæger sig langt ind i
det emotionelle felt.
Jeg tror, at man med udgangspunkt i den skitserede model kan gøre interessante sammenligninger mellem andre fag. Indtil videre skal jeg overlade det til
læserens overvejelser.
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(c) Det intra-disciplinære niveau
Det er min klare opfattelse, at analyse af et fag med den begrebsstruktur, som er
skitseret i modellen, vil afsløre muligheden af, at samme undervisningsfag kan
have helt forskellig indholdsprofil. Jeg har allerede redegjort for det for musikkens
vedkommende. Vi kan fokusere på selve den musikalske meningsstruktur på dens
egne internt strukturelle betingelser (ex dur-moll-tonal harmonisk funktionsanalyse) eller vi kan fokusere på dens eksterne betydningsmulighed fx i relation til
vor følelsesverden som en side af vor indre natur. Det resulterer i helt forskellige
musikfag såvel på scientia-niveauet (som videnskabsfag) som i didaktologisk og
didaktisk henseende (som undervisningsfag). Tilsvarende vil danskfagets litteraturside skifte karakter alt efter, om en tekstsnær, nykritisk orienteret tilgang på
ars-niveauet fokuseres eller heroverfor tekstens psykologiske eller sociologiske
eller biografiske tolkningsmulighed. Vi har også berørt historiefagets målsætning
anskuet i et spændingsforhold mellem elevorienteret bevidsthedsdannelse og
fagvidenskabelig realia-forståelse. Set ud fra scientia-niveauet kaldes der her på to
forskellige typer af videnskab som fundament for historie som undervisningsfag.
Det er min opfattelse, at alle undervisningsfag vil kunne profileres mht. deres
begrundelse, mål, indhold og metode og såmænd også mht. mediebrug og organisationsform ved at skelne mellem (fag)didaktiske baser for pågældende fag
af hhv. basisfags-didaktisk, etno-didaktisk, udfordrings-didaktisk og eksistensdidaktisk art (jf. Nielsen 1998: 35 ff). Det vil få konsekvenser på alle niveauer i
den opstillede model, og omvendt vil jeg mene, at modellens begreber vil kunne
medvirke til at give substans til de pågældende (fag)didaktiske paradigmer.
Forskellige didaktologiske og didaktiske profiler af det ”samme” fag vil
komme til syne, når hele systemet aktiveres, hvad enten det sker med en analytisk
beskrivende eller en praksisorienteret besluttende hensigt. Man kan så vælge at se
det som en fascinerende mulighedsåbnende mangfoldighed eller som en frustrerende mangel på overskuelighed. Under alle omstændigheder forekommer det
mig at være en betingelse for fagdidaktikken i den aktuelle situation. Det er min
opfattelse, at en sammenlignende fagdidaktisk virksomhed på både det meta-disciplinære, videnskabsfilosofiske, det inter-disciplinære og det intra-disciplinære
niveau kan hjælpe os på vej på en kritisk og konstruktiv måde.

Noter
1

Hertil kom en videnskabelig licentiat-uddannelse svarende til den senere ph.d.-uddannelse. Faktisk
var det et ønske om muligheden for at tildele den videnskabelige licentiatgrad, der banede vejen
for etablering af kandidatuddannelserne (se Jensen 2006).

2

Se fx Rapport om de pædagogiske kandidatuddannelser (DLH, november 1987), Redegørelse om Danmarks
Lærerhøjskole afgivet af udvalget vedr. Danmarks Lærerhøjskole (Undervisningsministeriet, DVU
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november 1989), også kaldet Bauman-Larsen-udvalgets rapport, Redegørelse til bestyrelsen for
Danmarks Lærerhøjskole fra udvalget vedr. cand.pæd.-uddannelsen (DLH, februar 1993), også kaldet
Nymark-redegørelsen. Oversigtsmæssigt er udviklingen beskrevet i Jensen (1995), især side 131141, og med konklusioner vedr. bevillingsproblemer i relation til Baumann-Larsen-udvalgets
arbejde, side 170-179.
3

Se Studieordning ’90. Forsøg og evaluering (DLH, 5. marts 1990, J.nr. 3070-2) og Slutrapport for arbejdet
i Det centrale Studienævns udvalg vedr. kandidatuddannelsernes fremtid (DLH, KUF-udvalget 19.12.90,
CSN 791).

4

Se Nymark-redegørelsen, jf. note 2, side 26-31.

5

Dette dog med lidt forskellig vægt i de fire fagdidaktiske studieretninger. De mest
”tekstorienterede” af de fire fag (dansk og matematik) indeholder i begrænset omfang
studieenheder, som er primært fagligt orienteret..
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English summary
Disciplinary didactics as an integral field of relations
The development of didactics in Denmark with special reference to a theory
about the relationship between disciplinary and pedagogical considerations.
Consequences for a comparative subject oriented didactics.
The article focuses on the relationship between discipline oriented and pedagogical concerns in disciplinary didactics (Fachdidaktik) from a historical and a
systematic point of view.
The historical aspect: A central institution in the establishment and development of disciplinary didactics as an academic discipline and as research
in Denmark is The Royal Danish School of Educational Studies (from 2000 The
Danish University of Education and from 2007 part of Aarhus University). At this
institution academic educational studies related to most of the school subjects
and to teacher education in these subjects were set up starting in the 1960s. At the
outset these studies had an “additive” character concerning the said relationship,
meaning that discipline and pedagogy oriented educational content were studied
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more or less separately, but the ambition and the actual development showed a
growing tendency to consider the two dimensions in an “integrated” way. The
aim was to develop disciplinary didactics in both education and research as a field
of relations between discipline oriented and pedagogical concerns. From about
2000 a growing interest in subject oriented didactics at various institutions is identified, resulting in different relationships between disciplinary and pedagogical
dimensions: (1) a discipline-pedagogy integrated track in teacher education at
university colleges and developmental research related to this professional field,
(2) a discipline-pedagogy additive track with pedagogical weighting at university
departments for pedagogical studies and research, and (3) a discipline-pedagogy
additive track with disciplinary weighting at university departments for disciplinary studies and research.
The systematic aspect: A theory on disciplinary didactics as a field of relations
is presented and modelled. Distinctions are made between dimensions and levels
of practica, didactica, scientia, ars and natura, and interrelationships between these
dimensions are discussed and shown as depending on and resulting in distinct
“subject views”. Also, differences between types of subjects (e.g. art subjects vs.
natural science) and basic problems of their disciplinary didactics are touched
upon with the help of these concepts. A conclusive point is that disciplinary didactics as a research area is characterised as an integral (as opposed to an additive)
and relatively autonomous discipline based on reciprocity and parity between
subject oriented didactics and the basic scientific subject itself.
Consequences and prospects for a research and a practice oriented comparative disciplinary didactics are exemplified on three levels: a meta-disciplinary, an
inter-disciplinary, and an intra-disciplinary level.
Keywords: comparative disciplinary didactics, subject oriented didactics, didacto
logy, Fachdidaktik, natura, ars, scientia, didactica, practica, field of relations.

33

Komparativ fagdidaktikk?
Eksempler, hypoteser og forutsetninger

Sigmund Ongstad
Selv om spørsmålet Komparativ fagdidaktikk? i tittelen stilles generelt, beskriver
artikkelen i det vesentlige fagdidaktisk utvikling i Norge, med en viss vekt på
situasjonen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Det skjer i første del. I andre del
fremsettes noen enkle hypoteser om innenfaglige og ytre krefter som synes å bidra
til komparativ fagdidaktikk. Videre pekes det på hvordan komparasjon metodologisk sett betinger et epistemologisk grunnlag som ikke uten videre kan anses
for sikkert. Spesielt drøftes fenomenet forskjell/diskrepans samt semiotikkens
betydning for oppbygging av faglighet i ulike fag. Til sist skisseres forfatterens
videre arbeid med fagdidaktikk i et komparativt perspektiv med utgangspunkt i
semiotisk posisjoneringsteori.

Fagdidaktikkenes første år i Norge
Om en skiller mellom term, begrep og fenomen kan en hevde at termen ’fagdidaktikk’ først ble brukt i Norge rundt 1970, og da som en import fra Danmark, som
igjen hadde termen fra Tyskland (Høegh Larsen 1968, Ålvik 1974 og 1983). Ganske
raskt ble det et avgrenset emne i lærerutdanninger både ved universiteter og i
allmennlærerutdanning, og da i betydningen didaktikk i (tilknytning til) fag. Det
emnet som etter hvert måtte vike var fagmetodikk. Tidlig på 1980-tallet kom de
første publikasjonene som prøvde å definere, problematisere og utvikle fagemnet
fagdidaktikk (Skagen og Tiller 1983, Fjeldstad 1983, Madssen 1981, Ålvik 1983).
Utover 1980-tallet var det en relativ skarp fagdidaktisk debatt i Norge. Om en
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fokuserer på konsekvensen av, mer enn innholdet i debatten, er det kanskje riktig
å si at den bidro til en skjerpet motsetning mellom pedagogikk og fagdidaktikk(ene) og økte den fagdidaktiske viljen til å finne en egen plattform (Mellin-Olsen
1989). Særlig realfagsdidaktikerne Svein Sjøberg og Stieg Mellin-Olsen kom til å
bli sentrale for videre utvikling av fagdidaktikk.
Omtrent samtidig etablerte Norges allmennvitenskapelige forskningsråd
(NAVF) to forskningsprogrammer, først i skoleforskning i humanistiske fag og
deretter et tilsvarende for realfagene (RHF/NAVF1982, Breines mfl. 1983). Utover
1980-tallet kom de første doktoravhandlingene knyttet til enkeltfag (Sjøberg 1982,
Evensen 1986, Smidt 1988, Gundem 1989), og ved lærerutdanningsreformen i 1992
kan en si at fagdidaktikk hadde blitt et etablert fagemne (KUF 1993). Det var blitt
opprettet professorater i fagdidaktikk, og etter hvert ble det ved universitetene
uteksaminert masterstudenter i etablerte skolefag som naturfag, matematikk og
norsk. Av høgskolene var Høgskolen i Bergen tidlig ute med etablering av et hovedfagsstudium i musikkpedagogikk allerede før 1980.
Denne utviklingen er enkel å følge når en altså setter likhetstegn mellom
termen fagdidaktikk og fagdidaktikk som begrep og fenomen (Ongstad 1995 og
2004b). I jakten på fagdidaktikk som fenomen er det viktig ikke å stirre seg blind
på termen (-)didaktikk. Kanskje like mye brukt var formen og morfemet (-)pedagogikk. På denne tiden var det f.eks. gjerne tale om musikk-, idretts-, litteratur- og
skrivepedagogikk. Og om en legger en noe videre definisjon til grunn, f.eks. slik
det åpnes for i Lorentzen mfl. (1998), så blir det vanskeligere, for ikke å si nesten
umulig å gi veldokumenterte, heldekkende fremstillinger: 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 mfl. 1998: 7, min understreking). En kan
da tenke seg at all fagliggjøring og refleksjon over fag og faglig innhold i stadig
nye kontekster kan sies å skape, være eller (kunne) bli fagdidaktikk, både som
produkt og prosess. Noen produkter vil nok være praktisk mulig å spore, mens
mange prosesser vil kunne unndra seg dokumentasjon. Kunnskaper og forståelsesformer kan være både eksplisitte (verbalt fremstilte erfaringer og innsikter, f.eks. i
fagblader) og implisitte (f.eks. som såkalt taus kunnskap i et erfaringsfellesskap).
Noe forenklet kan en kanskje si at en ved å anvende en mer snever definisjon,
rettet mot registrerbare produkter, sannsynligvis vil måtte rette fokuset mot politiske dokumenter, læreplaner, publikasjoner, lærerutdanning og forskning. En
bred definisjon vil også måtte innbefatte praksisfeltene, særlig skolene, lærerne
og skolefagene.
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Tegn til komparativ fagdidaktikk?
I de to første tiårene etter at fagdidaktikk var blitt introdusert i Norge, frem mot
1990, var det gjerne tale om enkeltfagenes didaktikk eller fagdidaktisk forskning
på større felt som innen humaniora eller realfagene. En prøvde f.eks. å følge universitetenes tradisjonelle fakultetsinndeling. Her kunne det ligge en potensiell
kime til en mulig komparativ fagdidaktikk, idet det rent teoretisk sett kunne
tenkes at disse mer overordnede feltene kunne ha innvirket generelt på enkeltfag
i fagviftene. Ved universitetene måtte en på 1970-tallet og utover ta fagdidaktikk
i de universitetsfagene en hadde studert for å oppnå formell undervisningskompetanse i dem. Men her stod de enkelte fag snarere enn et generelt fagområde i
sentrum. Mer overordnede fagdidaktiske perspektiver var neppe utbredt. Enkeltfagene dominerte. 									
Derimot så en nå etter hvert antologier satt sammen på tvers av enkeltfag.
I Sverige hadde det vært forsøk på dette allerede midt på 1980-tallet (Marton
1986). Så vidt vites var en av de første flerfaglige fagdidaktiske fagbøkene i Norge
Mellin-Olsen (1989). I ettertid kan en lettere se konturer av en sammenlignende
fagdidaktikk innen publisering. En etablerte én rød tematisk tråd, som bidragene
forholdt seg til, i ovennevnte tilfelle kunnskap. Etter hvert har det kommet en
rekke slike fagoverskridende fremstillinger samlet mellom to permer, ikke bare i
Norge, men også i Danmark og Sverige (Schnack 1993, Schüllerquist og Nilsson
2001, Krogh 2004, Eskilsson og Redfors 2007). Den økte produktiviteten kan ses
i sammenheng med vilje til å se både fagenes didaktikker og allmenndidaktikk i
et videre perspektiv (Engelsen 2000, Gundem 1998, Lorentzen mfl. 1998, Moslet
1999, Ongstad 1999a, Slåtten 1998, Strømnes mfl. 1997, Stugu 2002). Dette gjaldt
særlig for perioden 1990 til rundt 2005. Generelt kan disse gjennomgående flerfaglige utgivelsene altså ses som symptomer på en mulig gryende sammenlignende
fagdidaktikk. Men det er store individuelle forskjeller når det gjelder i hvilken
grad redaktørene la eksplisitt vekt på sammenligningsaspektet.			
Siden 2004 har det skjedd mye, ikke bare på de ulike fagdidaktiske områdene
nasjonalt og i nordisk sammenheng, men også innbyrdes mellom disse områdene.
For dette tidsrommet finnes det imidlertid lite sammenfattende dokumentasjon.
Det beste symptomet på hva som ’rör sig’ vil sannsynligvis være en sammenfattende dokumentasjon av papers fra de første tre NOFA-konferansene. Et delvis
tilsvarende bilde for europeisk pedagogikk og didaktikk kunne en kanskje få
frem ved å sammenholde siste års presentasjoner på EERAs nettverk 27 (for fag-/
didaktikk) kalt Didactics - Learning and Teaching. En gryende, selvbevisst utvikling
av ’fag-/didaktikk på tvers’ (Schnack 2004) kan ses som et mulig dansk startpunkt
for videre utvikling innen komparativ fagdidaktikk. Denne antologien hadde
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sin viktige forløper i DLHs omfattende didaktiske publikasjonsserie redigert
av Karsten Schnack i årene 1993 til 1995. (Se f.eks. Schnack 1993 og 1995). I 2011
kom så den første antologien som brukte og utforsket begrepet sammenlignende
fagdidaktikk (Krogh og Nielsen 2011).

Utviklingen lokalt ved LUI/HIO
Plassen gir ikke rom for en mer omfattende registrering av fagdidaktikkens utvikling i Norge. For en mer inngående fremstilling av norsk fagdidaktisk forskning
mer generelt, se f.eks. Ongstad (2004b og 2006). For europeiske bestrebelser på å
forene eller se allmenn didaktikk og fagdidaktikk i sammenheng, se f.eks. Buchberger og Buchberger (1999), Hudson mfl. (1999). For at fremstillingen skal bli
mer konkret, vil jeg fokusere på min egen institusjon. Institusjonelt og lokalt kan
imidlertid utviklingen fortone seg noe annerledes enn nasjonalt og internasjonalt.
Ved det som før 1. august 2011 het Avdeling for lærerutdanning og internasjonale
studier (LUI) ved Høgskolen i Oslo (HIO) kunne en se tendenser til fagdidaktisering innen fagene parallelt med den mer nasjonale utviklingen av økt fagdidaktisk innslag i læreplanene for den stadig reformerte allmennlærerutdanningen i
årene 1992, 1998 og 2003. Avdelingen startet tidlig på 1990-tallet også sitt første
rene fagdidaktiske studium, norskdidaktikk mellomfag, en 30-poengsenhet (STP/
ECTS) på toppen av et årsstudium (60 STP/ECTS) i norskdidaktikk (LU/HIO,
1998). Satsingen kom på plass basert på samarbeid mellom lærerutdanninger i
Oslo-regionen.
Ikke lenge etter startet en prosess i LUIs grunnutdanning hvor førsteårslærere
i norsk, matematikk og pedagogikk inngikk i det som ble kalt Prosjekt flerfaglig
(Michelet 2003). En samarbeidet bl.a. om aspekter i fagene som kunne være felles, som f.eks. språk og læring. En kunne samarbeide mellom alle tre fagene eller
mer tosidig. Etter hvert begynte en flerfaglig vinkling å prege organiseringen
av lærerstudiet mer generelt (Ongstad 2003a). De fleste fag og et flertall av faglærerne inngikk i prosjekt-organiseringen de påfølgende årene. Prosjektet vant
bl.a. departementets nasjonale studiekvalitetspris, og senere ble også den såkalte
andre-avdeling (de to siste av lærerutdanningens fire år) preget av en flerfaglig
innretning (Jarning mfl. 2011). Det var likevel aldri slik at alle fag og alle lærere
måtte samarbeide. Likevel er det nok riktig å hevde, ikke bare at lærerstudiet ved
LUI rundt 2007 var sterkt preget av flerfaglig tenkning, men at denne tenkningen
smittet over på andre satsinger (Jarning mfl. 2011). Flerfaglig organisering var
sannsynligvis sjelden ved andre lærerutdanninger, og derfor neppe en nasjonal
trend (Ongstad 2003b).
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Omtrent samtidig ble det tatt tre viktige initiativ ved LUI/HIO som førte den
fagdidaktiske utviklingen videre i retning av komparasjon. For det første ble det
i 2005 etablert et fler-, eller rettere, et tofaglig masterstudium, i det vesentlige
beregnet både på interne studenter som, istedenfor å ta det obligatoriske 4. året i
allmennlærerutdanning, kunne påbygge sin treårige utdanning (180 STP/ECTS)
med to år til 300 STP/ECTS. Studiet var også beregnet på lærere i skolen som allerede hadde 60 STP/ECTS i et obligatorisk skole- eller lærerutdanningsfag og
ønsket en fagdidaktisk master rettet mot skolen (Ongstad 2006). Studentene kunne
de første årene velge mellom matematikk, norsk eller pedagogikk som hovedfordypninger, gitt at de hadde 60 studiepoeng i faget. I en mindre tilleggsfordypning
på 15 STP/ECTS kunne de i tillegg velge å bygge på et annet skolefag de måtte ha
i fagkretsen. Dette flerfaglige trekket skapte et reelt grunnlag og behov for å se
disse fagene og fag i skole og lærerutdanning mer generelt i sammenheng. Tradisjonelt har en i norske masterutdanninger et visst innslag av vitenskapsteori,
forskningsmetoder og etikk (gjerne ca. 15 STP/ECTS). I det aktuelle studiet ble
dette emnet gjort til en 20-poengsenhet. I tillegg laget en 10-poengsenhet i kombinasjonen fagdidaktikk, allmenn didaktikk og pedagogikk. Det hele utgjorde
en obligatorisk 30-poengsenhet som fungerte som et introduksjonssemester til
masterstudiet i grunnskoledidaktikk, som studiet ble hetende.
Etter seks år med denne strukturen ble imidlertid studiets navn fra og med
studieåret 2011/2012 endret til skolerettet utdanningsvitenskap. Nå har også faget
kroppsøving (eller idrettsdidaktikk) kommet til som hovedfordypning. Den tofaglige strukturen ble omgjort til enfaglig, slik at strukturen nå er 30 STP/ECTS
felles første semester, 45 STP/ECTS i et hoved-fordypningsfag og en 45 STPs/ECTS
masteroppgave i samme fag (altså 90 STP/ECTS med fagfordypning). Samtidig ble
vitenskapsteori etc. skåret ned til 15 STP/ECTS og en noe endret enhet på 15 STP/
ECTS, som nå heter fag, fagdidaktikk og pedagogikk. Nettopp denne delvis nye enheten preges av sammenlignede fagdidaktikk, i flere henseende. Fagene kontrasteres i
forelesningene. Det obligatoriske skriftlige arbeidet innebærer krav om en konkret
sammenligning av faglige aspekter i en eller annen form. Sist, men ikke minst, blir
det forsøkt utviklet mer overordnede perspektiver på fag i skole, høyere utdanning
og samfunn som kan danne grunnlag for mer systematiske komparasjoner.
Det andre som skjedde var at avdelingens totale forskningsressurs (FOU) ble
organisert i fem prioriterte områder. Ett av disse, og et av de største, var fagdidaktikk. Det ble etter hvert naturlig at flere av kursene, seminarene og drøftingsforaene ble sammenlignende i sin innretning. I 2006 tok fagdidaktikere i miljøet
initiativet til den første nordiske eller kanskje rettere, skandinaviske, konferansen
innen fagdidaktisk forskning. Initiativet var inspirert av at svenske fagdidaktikere
(i ulike fag) allerede hadde klart å etablere nasjonale, årlige sammenkomster.
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Konferansen kom i stand i samarbeid med svenske og danske aktører, og ble avholdt i mai i Oslo 2007 (NOFA1). Siden har det vært arrangert to andre nordiske
felleskonferanser for skolefagenes didaktikk (NOFA2 og NOFA3). Året før var det
også utgitt ei nordisk artikkelsamling med bidrag, ikke bare fra ulike fagdidaktiske miljøer, men også med deltakelse fra etablerte pedagogiske nordiske forskere
(Ongstad 2006). Boka hadde fokus på lærerutdanning og lærerutdanningsfag.
Sist, men ikke minst, ble det i 2005 tatt initiativ til å etablere et doktorgradsstudium knyttet til LUI/HIO. For å gjøre en lang historie kort, leverte LUI/HIO
den 15. mars i 2011 en søknad til det norske godkjenningsorganet NOKUT om
å få opprette et ph.d.-studium i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. Den ble
innvilget av departementet våren 2012. Studieplanen har to obligatoriske og fem
emner til valg, alle sju emner på 10 STP/ECTS. Det ene obligatoriske emnet er
kunnskapsteori for lærerutdanning. Dette nye fagområdet bygger delvis på 5-6 års
erfaring med det emnet i masterstudiet i grunnskoledidaktikk, som nå altså er kalt
fag, fagdidaktikk og didaktikk, og delvis på litteratur innen vitenskapsteori som kan
være spesielt relevant for lærerutdanning (dels i komparativt perspektiv). Dette
emnet er langt på vei det en kunne karakterisere som komparativ kunnskapsteori
rettet mot lærerutdanninger for områder som barnehage, skole og internasjonale
utdanningsstudier.
Videre er ett av de fem valgbare emnene komparativ fagdidaktikk. Siden emnet
ennå ikke har materialisert seg i praksis, preges den foreslåtte litteraturen av
titler som kan tenkes å bidra til en mer akademisk eller teoretisk form for fagkomparasjon. Modellen er delvis inspirert fra annen samfunnsforskning eller
ulike humanistiske fag som har erfaring med sammenlignende studier, som f.eks.
kulturstudier, sosiologi og språkvitenskap. Dette kommer jeg tilbake til. I den
grad det finnes en indre gyldig sammenheng i den enkle narrative fremstillingen
ovenfor, kan en si at ved det nye fakultet for lærerutdanning og internasjonale
studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus, kan en skimte en utvikling som går fra
fag henimot fagdidaktisering, fra enfaglig i retning flerfaglig, fra mer avgrenset
mot mer komparativ fagforståelse. Samtidig har didaktisering av fagene bredt
seg fra grunnutdanning til høyere utdanningsnivåer, dvs. fra bachelor til ph.d.

Hypotese(r) om felles-elementer på tvers av fag?
En indre, mer kunnskaps- og vitenskapsteoretisk forklaring på slike og lignende
utviklingstrekk er selvsagt fortsatt ikke gitt, men det kan kanskje fremkastes noen
mulige hypoteser. Disse gjelder dels mer innenfaglige tendenser og til en viss grad
også mer ytre generelle trekk som synes å prege fagutvikling i høyere utdanning
i et postindustrielt kunnskapssamfunn.
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HIO utviklet på sentralt hold et forskningsprogram som skulle stimulere til
økt tverr- og flerfaglighet internt på høgskolen, og gjerne helst mellom avdelingene/fakultetene. Dette initiativet, Kommunikasjon, læring, oppvekst og kultur
(KLOK) bidro til at en over en femårsperiode (2005-2010) samarbeidet om mindre
søknader på tvers av etablerte faggrenser og avdelinger og hvor hvert av de fire
kronordene i programtittelen ble sett som sentrale, innenfaglige aspekter for de
profesjonsutdanningene programmet var beregnet på. En vesentlig del av disse
satsingene var klart generelt fagdidaktiske, og ikke bare knyttet til skole. Gjennom
søknadsprosessen ble søkere bevisst på at de sentrale begrepene i programnavnet
for det første kunne utgjøre interessante relasjoner seg i mellom i et komparativt
perspektiv på profesjonsutdanning, og for det andre at det kunne finnes viktige,
lite erkjent felleselementer på tvers av fag og på tvers av fag i ulike yrker. Særlig
gjaldt kanskje dette mellom profesjonsutdanninger som ved første øyekast ikke
syntes å ha så mye til felles når det gjaldt fagdidaktikk. De fire honnørordene i
forskningsprogrammet KLOK viste seg derfor å ha en viss samlende og senere
komparativ effekt på noen fag i noen sammenhenger lokalt på HIO.
En kan altså tenke seg at mange ulike fagdidaktikker eller underdisipliner i
ulike didaktikker vil dele, helt eller delvis, bestemte aspekter, og som derfor gjør
dem i og for seg beslektet. Over tid har en sett at fag eller vitenskaper gjerne
utvikler bevissthet om hvilke(n) kontekst(er) faget har utviklet og befinner seg
i. Flere fag har derfor utviklet faghistorie, som jo gjør historie til et felles aspekt på
tvers av fag. Et annet eksempel kan være kjønnsforskning, som i første omgang nok
ønsket å utvikle seg separat, men som senere er blitt mer opptatt av at generert
kunnskap skal integreres i etablerte fagområder. Det samme kan til en viss grad
sies om fagområdet IKT, som lokalt ved LUI først ble utviklet separat, men som
siden har etablert en direkte kobling til fagene gjennom et eget masterstudium i
IKT og læring, knyttet til skole- og lærerutdanningsfag. Nok et eksempel er The
linguistic turn, den kommunikative vending, det utvidede tekstbegrep. Disse beslektede
uttrykkene kan ses som begrepsmessige symptomer på at en gjennom de siste tiårene har gått fra å se faglighet som en klart avgrenset størrelse, til mer å betrakte
diskursive aspekter som delvis integrert i selve kunnskapsområdene. I den grad
en måtte mene at slik integrering er grunnleggende og/eller omfattende, vil det
derfor kunne være mange elementer i flere fag som til syvende og sist kan tilbakeføres til språklige, lingvistiske, semiotiske og diskursive dimensjoner (Ongstad
2004a og 2012a, Vollmer 2009).
Et beslektet spor kan være studier av kjernefaglighet. En søker f.eks. etter matematikalitet eller historisitet, noe som er eksklusivt for det enkelte fag (Gjone
2001, Niss 2001, Sierpinska 1998, Stugu 2002). Selv om det nok vil være ulike syn
på om det virkelig finnes slike kjerneegenskaper som er helt unike for det enkelte
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utdanningsfag, så ville det å bryte det enkelte fag ned i dets enkelte bestanddeler
kunne gi spesifikt materiale til empiriske, komparative studier av fag. En slik
studie forekommer i ulike versjoner f.eks. i Nielsen (1998, 1999 og 2011), hvor
dimensjoner som er sentrale for fagområdet musikk/musikk-pedagogikk så å
si faktoriseres. Jeg vil ikke gå inn på en konkret sammenligning mellom disse
aspektene og lignende aspekter jeg selv har pekt på når det gjelder norsk- eller
morsmålsfaget her (Ongstad 2004a). Men det kan være aktuelt ved neste korsvei
å sammenligne, både de to fagene og de respektive ’modellene’, nettopp for å
konkretisere hva komparativ fagdidaktisk faktor-analyse av fag kunne innebære.
En rekke ytre krefter kan også tilskynde tendenser til utvikling av komparativ
fagdidaktikk. Ønsket om mer sammenhengende, mer helhetlige lærerutdanninger
er en slik kraft, og i den norske konteksten kanskje en av de sterkeste. Sett i et
kritisk perspektiv kan visse tiltak også synes å være økonomisk motivert, for om
en f.eks. slår sammen faggrupper eller profesjonsutdanninger, kan felles fagelementer gi grunnlag for fellesundervisning i noe som nærmer seg sammenlignende
fagdidaktikk. Men utgangspunktet kan selvsagt (også) være intellektuelt drevet
didaktisk nysgjerrighet hvor utdanningsteoretikere spør i hvilken grad og på
hvilke måter ulike fag og ulike fagdidaktikker skiller seg fra hverandre: 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 (Nielsen 2011: 12).
Også myndigheter bidrar til mer komparativ bevissthet om forskjeller og
likheter mellom fag ved utforming av nye fag- og læreplaner for ulike utdanningsnivå: Hvilke fag og kunnskaper kan være (formal-)dannende? Hvilke fag
bidrar til handlingsorientert bevissthet om kultur og miljø? Hvilke er best på
utvikling av kommunikativ kompetanse? Videre kan ønsket om mer komparasjon også være understøttet av økt fagfordypning og økt fagspesialisering, dels
basert på samfunnsbehov, dels basert på profesjonsinteresser. Om en setter det
på spissen, kan en grov forenkling tenkes å være at mens faglærere i skolen vil
være mer opptatt av undervisningsinnholdet (faget) og høgskolelektorer mer av
fagets didaktikk vil kanskje særlig professorer i mer overgripende studier utvikle
interesse for komparativ fagdidaktikk. En slik interessedifferensiering kan ha sin
forklaring i ulikt ansvar for formidling og validering av kunnskap i en profesjon
eller et selvstendig fagområde, hhv. på utdanningsnivåene skole, lærerutdanning
og master-/og doktorgradsstudier.
Normativt oppsummert bør en kanskje skille både mellom komparasjon i og
av fag-/didaktikk, samt mellom sammenlignende fagdidaktikk som studie- og som
forskningsobjekt. I tillegg bør en, i det minste av mer praktiske grunner, skjelne
mellom mer åpne og mer avgrensede definisjoner av fag-/didaktikk (Ongstad
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2012b og 2012c). Sist, men ikke minst, er det en utfordring at det er glidende
oppfatninger av forholdet mellom fag og fagets didaktikk, varierende fra helt
adskilt til helt integrert. Disse oppfatningene varierer også fra fag til fag. Når det
dessuten gjerne tilkommer krav om gyldig komparasjonsgrunnlag (se nedenfor),
betyr det at for dette ennå ustrukturerte feltet blir det viktig å klargjøre både metodologiske og epistemologiske premisser for slik forskning og undervisning. Siden
ideen om komparativ fagdidaktikk er relativt ny og foreløpig lite utviklet, kan det
også være fornuftig inntil videre å omtale forskning på området som forskning
i komparativt perspektiv for ikke å gi inntrykk av at det dreier seg om et (vel-)
etablert forskningsfelt. Om en tar utgangspunkt i de norske eksemplene ovenfor,
må en kunne si at det finnes symptomale trekk: Det undervises sammenlignende
på masternivå, det eksisterer et godkjent studieemne på doktorgradsnivå, det
finnes professorater i allmenn fagdidaktikk (et felt som naturligvis kan og bør
innbefatte sammenlignende fagdidaktikk) og det er utgitt publikasjoner som har
komparasjon på området som tema. Sist, men ikke minst, ønsker flere vitenskapelige tidsskrift å publisere sammenlignende studier av fag og fags didaktikk.

Likheter og forskjeller? Forutsetninger for komparasjon
Komparativ fagdidaktikk kan altså være sammenlignende innen et fag, f.eks. ved
studier av fag over lande- og institusjonsgrenser, eller av faget i ulike tider eller
på ulike nivå. Uansett fører orienteringen til visse krav av forskningsmetodologisk
art. Den største utfordringen vil være å sikre et gyldig grunnlag for sammenligning.
Både innen hermeneutikk og antropologi har komparasjon vært et kjerneelement.
Det har også vært hevdet at samfunnsvitenskap mer generelt har komparativ karakter (Moe 2005). I følge Moe vil samfunnsvitenskapelig komparativ forskning
gjerne, men ikke bare, foretas på tvers av historisk eller geografisk ulike samfunn
(Moe 2005: 4-5). En kan også sammenligne menneskelige handlinger, tekster,
symboler eller institusjoner – altså alle typer meningsfylte fenomener, slik det
ble fremhevet allerede av Marsh (1964: 188). Moe konkluderer at: Komparativ
samfunnsforskning vil (...) være alle studier som eksplisitt sammenligner meningsfylte
fenomen på tvers av historisk og geografisk definerte systemer, og benytter seg av forklarende enheter på samfunnsnivå (Moe 2005: 5). Med forklarende enheter mener Moe
enheter som finnes på samfunnsnivå og som viser mønstre fremskaffet gjennom
analyse og som kan forklare eller kaste lys over funn.
Det springende punkt er altså sammenligningsenhetenes karakter. I sine
tidlige arbeider diskuterer f.eks. Deleuze det rent epistemologiske grunnlag for
sammenligning og følgelig for forskjell (Wikipedia 2012). Tradisjonelt har forskjell
blitt sett som et resultat av ’identitet’ gitt ut fra følgende premiss - hvis X er for-
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skjellig fra Y må begge være relativt stabile identiteter. Deleuze hevder imidlertid
at de kategorier en bruker til å identifisere ’identiteter’ egentlig er produkter av
forskjeller. Forskjell som fenomen er derfor snarere en gjennomgående egenskap
i alle sammenhenger og identitetsbegreper slik som former, kategorier, likheter,
enheter osv. og kan ikke forklare forskjell som sådan. Mitt poeng er ikke å gi Deleuze rett, men å peke på en grunnleggende metodologisk utfordring for en sammenlignende fagdidaktikk - å finne frem til fruktbare, valide, kontekstuavhengige,
sammenlignbare aspekter eller enheter.
Når sammenlignende fagdidaktikk ses som et emne eller et mer eller mindre
etablert fagområde som det undervises i, forventes altså kunnskapsinnholdet å
være relativt fast over tid. Men det er altså knyttet usikkerhet til et slikt premiss.
Sammenlignende fagdidaktikk i et forskningsperspektiv kan derimot tillate seg å
være mer åpen og søkende. I følge Nielsen (2011) dreier det seg om (...) e���������
n 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 (Nielsen 2011: 12).
Komparasjon kan altså intuitivt virke enkelt og relativt problemfritt på ett
nivå, men sammenligning som mental mekanisme er så grunnleggende og så
omfattende at det kan være god grunn til å prøve å forstå fenomenet på et dypere, filosofisk nivå slik som f.eks. Moe (2005) prøver på. Både innen psykologi,
filosofi og språkvitenskap har skapningers evne til diskrepans og differensiering
vært sentrale studieområder. Noen teoretikere er opptatt av biologiske forutsetninger for persepsjon, mens en del språkteoretikere og semiotikere legger vekt på
språkets betydning for persepsjon og klassifikasjon av fenomener i omverdenen.

Et semiotisk perspektiv
Da semiotikeren Peirce utviklet sine tegnteorier var han nøye med å presisere at
grunnlaget for enhver tegnteori vil måtte være en eller annen form for fenomenologi. Han var imidlertid kritisk til datidens dominerende forestillinger om hva
fenomenologi var, og utviklet derfor sin egen fenomenologi som han kalte faneroskopi (Peirce 1994). Svært forenklet kan en si at han hadde behov for å skille mellom, men óg se sammenhengen mellom fenomener som kunne opptre som én (en
udelelig helhet, en monade), som to gjensidig definerte aspekter (dyade) eller tre
gjensidig definerte aspekter (triade). Disse aspektene kalte han for hhv. førstehet,
andrehet og tredjehet. Hver for seg og samlet bidro de til tegnlige persepsjoner eller representasjoner av 'virkelighet'. Poenget her er ikke å gå inn på Peirces ideer i
detalj, men å rette oppmerksomheten mot ulike persepsjonsformers helt grunnleggende forhold til språk og semiotikk. Én sentral diskusjon har historisk sett f.eks.
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vært knyttet til Sapir-Whorf-hypotesen, ideen om at for den som vokser opp i et
gitt språkfellesskap vil 'virkelighetsoppfatningen' påvirkes grunnleggende av det
aktuelle språkets måte å ordne tilværelsen på semantisk og følgelig begreps- og
persepsjonsmessig. Generalisert kan en altså se en hypotese om ‹språkfellesskap›
ikke bare som makrosamfunnets, men også ulike gruppesamfunns bestemte bruk
av semiotiske ressurser. Mao vil et tegnlig fagfellesskap være et relevant eksempel
på hypotesen.
Uansett hvilken ytret fagkunnskap det måtte dreie seg om, må den, når den
gjøres uttalt, uttrykkes rent fysisk, referere til fenomenene ved hjelp av og kommunisere til andre med tegn. Det betyr egentlig at det strengt tatt ikke finnes
faglighet i mer akademisk forstand uten en eller en form for semiotikk, enten en
slik er uttalt eller ikke (Ongstad 1999b). Om en etablerer et nytt felt eller et nytt
didaktisk perspektiv som en ønsker å kalle komparativ fagdidaktikk, vil derfor ett
viktig innslag i en slik metafaglig utvikling måtte være en semiotisk didaktikk i en
eller annen form (Bense 1977, Cunningham 1987, Imbert 1980). Det impliserer ulike grunnleggende betingelser. For det første at det eksisterer og bevisstgjøres ett
eller flere tegnsystemer for representasjon av fagrelevante fenomener, f.eks. av lyd,
rom, tid, bevegelse, men også bestemte teknologier og teknikker for å registrere
eller fastholde fenomenene før de dokumenteres i de aktuelle tegnsystemene.
For det andre betjener de fleste fagområder eller vitenskaper seg gjerne av
integrerte tegnsystemer, kommunikative redskaper for bevis, argumentasjon,
diskusjon etc. De fleste semiotiske systemer har enheter som opererer på ulike
nivåer, f.eks. et tegnnivå, et ytringsnivå og et kontekstnivå og som står i dynamisk
forbindelse med hverandre både semantisk, syntaktisk og pragmatisk. Når en
går fra vitenskapsfaget til skole- og utdanningsfaget, eller når ren fagkunnskap
omsettes i ulike utdanningskontekster, får faget gjerne dessuten en semiotiskdidaktisk dimensjon, et konstituerende aspekt som blander seg med semiotikken
fra selve faget og blir grunnleggende kommunikativt. Dermed tenderer gjerne fag
og didaktikk noen ganger mot å gå opp i en høyere enhet, som f.eks. kan være
skolefaget matematikk, eller norsk som lærerutdanningsfag etc.
Det integrerte kommunikative system som et fag gjerne utgjør er derfor nesten
uten unntak svært komplekst, selv på mer avgrensede fagområder, og bare delvis
er de ulike aktørene seg bevisst hvor sammensatt fagligheten og språkligheten
kan være (Ongstad 2004a). Gjennom flere år har f.eks. en arbeidsgruppe i Europarådet forsøkt å kartlegge noen områder i noen fag hvor faglighet og språklighet
synes å løpe delvis sammen (COE 2009). Basert på slik (foreløpig) kunnskap kan
en arbeide videre forskningsmessig for å komme på sporet av i hvilken grad og
på hvilke like og ulike måter ulike fag i skole og utdanning i ulike land kan sies å
betjene seg av semiotiske ressurser for å bygge opp faglighet.
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Noe av det mest grunnleggende kunne da være å spørre hvilke fag som i
utgangspunktet kan ses som 'språkfag'. Det vil kanskje overraske noen at fag
som matematikk, morsmål og programmering dermed kan havne i samme semiotiske kategori, sammen med deldisipliner i flere andre enkeltfag som har
utviklet notasjonssystemer, innen fagområder som musikk (noter), koreografi
(sekvenserte fotavtrykk), geografi (kart) og kjemi (Ongstad 2006). Disse vil da
ha til felles at de utvikler selve grunnlaget for faglig meningsdannelse gjennom
definerte tegn. Disse fagenes semiotiske systemer vil sannsynligvis også i en viss
grad kunne være premissgivere for hverandre, som meningssystemer. Deler av
matematikk som språk er videreutviklet og frigjort fra elementer i verbalspråk, og
programmering igjen delvis videreutviklet fra matematikk og logikk. Men særlig i
undervisning og læring blir bindinger mellom fagspråk og verbalspråk påfallende
fordi den lærendes sosialisering til stadig nye fagområder i skolen domineres
av verbalspråklig (= symbolsk) bearbeidelse, muntlig som skriftlig, men også av
fagenes særlige semiotiske logikk.
Ser en på prosessen i et pragmatisk perspektiv gjøres det ting i fagene. Mens
hva som uttrykkes i eller som fag (rent strukturelt og formmessig) og hva det
refereres til rent innholdsmessig, det vil si sies, er relativt enkelt å registrere, vil
kunnskapen(e)s pragmatikk ikke så lett la seg fange i begreper en umiddelbart
kunne enes om. Hva f.eks. skolematematikk, morsmålsundervisning og religion
gjør med en eller hvordan de som aktivitet virker på en, vil kunne fremstå som
nokså obskurt og ikke umiddelbart forskbart. Dette kan være tilfelle, selv om en
rent ytre sett faktisk kan iaktta en lang rekke gjøringer i klasserom eller utført i
fagenes skriftlige arbeider. Et problem med pragmatikk-begrepet er imidlertid
at det assosieres relativt sterkt med og er utgått fra språk- og tekstvitenskap. Så
straks en forflytter seg over til fag som (også) bruker non-verbale tegn, som f.eks.
flere av de praktisk-estetiske fagene, oppleves etablerte talehandlingskategorier,
gjerne markert med helt bestemte verber, ikke nødvendigvis som adekvate. Likevel er det kanskje denne typen forskning som bør utføres dersom en noen gang
skal kunne komme på sporet av et av de store grunnleggende spørsmålene, nemlig om fagene faktisk er eller kan være dannende, og/eller om de er dannende slik
læreplaner verden over synes å forutsette/legge til grunn. Hva fag gjør bør kunne
være en forskningsoppgave for en fremtidig komparativ fagdidaktikk. Men dette
vil uansett være en svært kompleks utfordring.
Inntil videre er det kanskje viktigere å initiere (fagdidaktiske) sammenlignende studier enn å diskutere navn og berettigelse. For mitt eget vedkommende
vil det være forskning knyttet til hypotesen om at selv om ulike fagdidaktikker
deler en rekke språklige kommunikative og semiotiske forutsetninger som tilsynelatende virker homogeniserende, så vil forutsetningene i neste omgang kunne
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bidra til å differensiere didaktikkene og deres underdisipliner. På det mest generaliserte nivået er ideen mer eller mindre sammenfallende med mitt eget nystartede prosjekt Disciplinarity and Discursivity, som kanskje best kan oversettes med
Faglighet og språklighet. Prosjektet inngår i NFR-prosjektet The Didactic Challenge of
New Literacies in School and Teacher Education, ledet av Sylvi Penne (2011-2013). Et
utgangspunkt for mitt delprosjekt er såkalt posisjoneringsteori, hvor en prøver å
differensiere mellom og samtidig sammenholde ytringers hovedaspekter både på
et mikro- og et makroplan (Ongstad 2004b). Måten et fag forholder seg til form,
referanse og funksjon, med andre ord dets estetikk, epistemologi og etikk, antas
å ha avgjørende innvirkning på hvilke forskjeller og likheter en finner mellom
fag og deres respektive didaktikker. Posisjoneringsteori kan derfor bidra til å vise
hvordan bestemte fag har ulike funksjoner til ulike tider, komparativt sett.
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English summary
Comparative disciplinary didactics? Examples, hypotheses and conditions
In the first part developments of disciplinary didactics (Norw. fagdidaktikk) in Norway during the period 1970-2000 are briefly outlined, putting stress on early signs
of comparative aspects in research and education in the general field of disciplinary didactics. Further the description follows developments toward comparative
disciplinary didactics at the Faculty of Education at Oslo University College over
the last 15 years. Generally one can see new lines or movements from discipline
to didactisation, from weight on single disciplines to more multidisciplinarity,
from more delimited to more comparative disciplinary perceptions. In parallel
tendencies towards more didactisation have spread from basic (teacher) education to the master and ph.d.-levels. In the last parts hypotheses about what might
cause a turn towards comparison in disciplinary didactics are put forward, differentiating between inner disciplinary and external contextual forces. Two topics
are discussed more in detail, the role of difference in perception of phenomena
and semiotics as a constituent of disciplinarity. Further the article points to a crucial methodological and epistemological challenge - to choose valid elements for
comparison. Finally a project, which will deal with comparison and similarities,
Disciplinarity and Discursivity, is briefly touched upon.
Keywords: comparative disciplinary didactics, comparison, Norwegian disciplinary
didactics, difference, semiotics, methodological challenges, disciplinarity.
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Det sammenlignende
fagdidaktiske projekt
Ellen Krogh
En diskussion af grundlag og teoribrug i sammenlignende fagdidaktik, med udgangspunkt i kommentarer til Frede V. Nielsen og Sigmund Ongstad.

Indledning
To bidrag træder frem med særlig vægt i dette nummer af Cursiv. Frede V. Nielsen
og Sigmund Ongstad præsenterer begge mere overordnede forslag til beskrivelse
af fagdidaktik og sammenlignende fagdidaktik. Jeg sammenholder i første del af
denne artikel disse forslag og diskuterer især hvad det betyder at de to forfattere
har forskelligt teoretisk og fagligt grundlag. Jeg finder imidlertid at deres analyser
supplerer hinanden og begge beriger tænkning om sammenlignende fagdidaktik.
Jeg griber efterfølgende fat i en krumtap i Nielsens teori om fagdidaktik,
nemlig hans udpegning af fire paradigmatiske baser for fags didaktik. Jeg introducerer Nielsens analyse af disse og fremdrager herefter en analyse af historiske
paradigmer i modersmålsfaget (Sawyer & van de Ven 2006) for at undersøge
overensstemmelser og forskelle mellem de to paradigmesæt. Endelig overvejer
jeg om forklaringskraften af Nielsens fire paradigmer vil øges hvis de suppleres
med et femte, refleksionsdidaktisk paradigme.
Tina Høegh påminder os i sin responskommentar om at det må være sammenlignende fagdidaktiks fornemste opgave at kunne beskrive de spader vi
graver med, dvs. de teoretiske og analytiske perspektiver, modeller og redskaber
som vi anvender. Karen Borgnakke understøtter denne opfordring i sin kritik
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af fagdidaktikkens begrebslige flertydighed. Inspireret af disse kommentarer
undersøger jeg i den tredje del af denne artikel hvilke spader der graves med i
dette nummer af Cursiv samt i Cursiv 7 som rapporterer fra det første Symposium
for sammenlignende fagdidaktik i november 2010. Jeg viser at der graves med
temmelig forskellige spader, og at det er vigtigt at holde sig disse opfordringer
for øje i udviklingen af det nye kundskabsfelt. Samtidig mener jeg at netop det
sammenlignende aspekt principielt og også reelt tvinger til denne type refleksion.
Afsluttende overvejer jeg formålet med sammenlignende fagdidaktik i en
diskussion med andre bidragydere i de to numre af Cursiv.

Fagdidaktiske forslag ved Frede V. Nielsen og Sigmund
Ongstad
Sigmund Ongstad og Frede V. Nielsen er begge centrale stemmer inden for
nordisk fagdidaktik. De er begge knyttet til institutioner som har været ledende
i udvikling af fagdidaktik og i komparative perspektiver på fagdidaktik i hver
deres land. Det er således indlysende interessant at sammenholde deres aktuelle
bidrag til forståelsen af dette felt.
De to artikler i dette nummer af Cursiv taler ikke direkte sammen i og med
at de to forfattere ikke forholder sig til hinandens fagdidaktiske projekter. Det er
muligt at dette kan tolkes sådan at vi her har at gøre med paradigmatisk forskellige tilgange. Jeg vil imidlertid søge at vise at artiklerne på flere måder understøtter og supplerer hinanden i det fælles projekt at bidrage til udvikling af en
sammenlignende fagdidaktik. Jeg forsøger i dette afsnit at indkredse mønstre i
forskellighederne og at indplacere artiklerne i et teoretisk landskab.
Artiklerne har forskellig karakter. Nielsens artikel lægger sig i forlængelse af
artiklen i Cursiv 7 (Nielsen 2011) hvor han udvikler en model over analyse- og
objektfelter for en sammenlignende fagdidaktik. Artiklen i dette nummer af Cursiv
introducerer en model over relationsfeltet mellem fag og pædagogik og har videre
til hensigt at ”frembringe et systematisk grundlag for studiet af forholdet mellem
fag og pædagogik (didaktik) i et sammenlignende fagdidaktisk perspektiv”. Her
videreføres således Nielsens systematiske arbejde med at udvikle og beskrive
sammenlignende fagdidaktik som et videnskabeligt kundskabsområde. Ongstads
bidrag refererer for så vidt til en tilsvarende bestræbelse som har været udfoldet i
tidligere publikationer (se referencer hos Ongstad, denne publikation). Den aktuelle artikel har imidlertid ikke systematisk kundskabsudviklende karakter, men er
mere skitsepræget. Ongstad fremsætter hypoteser om hvilke kræfter der synes at
bidrage til sammenlignende fagdidaktik, diskuterer komparation i et metodolo-
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gisk perspektiv og skitserer sit eget arbejde med at udvikle fagdidaktik i et komparativt perspektiv med udgangspunkt i såkaldt semiotisk positioneringsteori.
Det historiske og aktuelle projekt
Der er enighed hos de to forfatter om den status som ”projekt sammenlignende
fagdidaktik” må have. Ongstad påminder om at det er vigtigt at klargøre både
metodologiske og epistemologiske præmisser for forskning og undervisning i
sammenlignende fagdidaktik, og foreslår i lyset af feltets uudviklede karakter at
forskning på området indtil videre omtales som fagdidaktisk forskning i komparativt perspektiv. En sådan formulering benyttes netop af Nielsen som skriver at
hensigten med at præsentere den didaktiske relationsmodel er ”at frembringe et
systematisk grundlag for studiet af forhold mellem fag og pædagogik (didaktik)
i et sammenlignende fagdidaktisk perspektiv”.
Artiklerne supplerer hinanden i deres historiske fremstillinger af henholdsvis
dansk og norsk fagdidaktik. Hos Nielsen lægges hovedvægten i den historiske
fremstilling på fagdidaktik, og det sammenlignende perspektiv tematiseres i forlængelse heraf. Hans fokus er den danske kontekst. Fremstillingen organiseres
ud fra tre problemfelter som Nielsen ser som grundlæggende for fagdidaktik som
fænomen og virksomhed: en fag-pædagogik-relation, en teori-praksis-relation
og en institutionsrelation. De afsluttende overvejelser over konsekvenser for en
sammenlignende fagdidaktik organiseres ikke historisk, men systematisk, nemlig
med fokus på et meta-disciplinært, et inter-disciplinært og et intra-disciplinært
niveau. Hos Ongstad lægges hovedvægten i den historiske fremstilling på sammenlignende fagdidaktik, og her er perspektivet dels nordisk, dels lokaliseret til
en særskilt norsk institution. Han skitserer indledende hovedlinjer i fagdidaktikkens første år i Norge, men ellers fokuseres der på historiske tegn på sammenlignende fagdidaktik, først i nordiske publikationer og konferencer og dernæst
på Høgskolen i Oslo (og Akershus) som i Norge har været ledende i udvikling
af sammenlignende fagdidaktik. Her har man igennem en årrække arbejdet med
sammenlignende fagdidaktik som kundskabsområde i uddannelser og i forskning. Herefter udpeges og diskuteres temaer og grundlagsproblemstillinger for
sammenlignende fagdidaktik.
De to historiske fremstillinger konkretiserer den analyse af feltet som findes
hos Christensen (2011) hvor der opstilles en taksonomisk model for ambitionsniveauet for projekt sammenlignende fagdidaktik. Christensen viser her at
organiseringen af samtaler i symposier betyder at sammenlignende fagdidaktik
som projekt har taget skridtet fra de tilfældige møder mellem forskellige fagdidaktikker til en fælles forskningsinteresse. Det næste ambitionsniveau er egentlige
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forskningsprojekter med tværfaglige problemstillinger som projekt Faglighed
og skriftlighed ved Syddansk Universitet (www.sdu.dk/fos) (og, kan det tilføjes,
projekt The Didactic Challenge of New Literacies in School and Teacher Education ved
Høgskolen i Oslo og Akershus som nævnes i Ongstads aktuelle artikel). Endelig
viser Christensen at det højeste ambitionsniveau, et egentligt forskningsprogram
for sammenlignende fagdidaktik, ikke endnu er realiseret i den danske kontekst.
Som det fremgår hos Ongstad i denne publikation, er man ved Høgskolen i Oslo
og Akershus nået længere hen mod dette ambitionsniveau eftersom komparative
fagstudier indgår i uddannelser ikke bare på bachelor- og kandidatniveau, men
også på ph.d.-niveau.
Forskelle i teoretisk orientering
Der er grundlæggende forskelle mellem Ongstads og Nielsens teoretiske tilnærmelser til fagdidaktik og sammenlignende fagdidaktik. Ongstad udpeger
en semiotisk tegnteori som et nødvendigt grundlag for beskæftigelsen med fag
og fagdidaktik på alle niveauer. Han fremlagde på Symposium for sammenlignende fagdidaktik en universel pentagonisk model for betydningsskabelse og
kommunikation. En sådan almen og universaliserende teoretisk tilgang er ikke
ekspliciteret hos Nielsen. Hans teoretiske reference i artiklen er til pædagogik og
didaktik som videnskabelige og praktiske kundskabsområder, og han afgrænser
sin undersøgelse til skolefagene i de almene uddannelser. Hans model over fagdidaktik som integrativt relationsfelt peger mod en tradition i didaktisk forskning
for at opstille modeller der repræsenterer og kvalificerer forbindelser mellem
den videnskabelige praksis og den praktiske undervisningsvirkelighed. Jeg vil
imidlertid mene at relationsmodellen og særligt beskrivelsen af dens dele også
bærer præg af en fænomenologisk tilgang til indhold og fag, en tilgang som også
præger artiklens mere diskuterende indslag. Forskellene mellem de to tilgange
kan altså findes på to niveauer. På det ene niveau drejer det sig om forståelsen af
didaktik og fagdidaktik som kundskabsområde. Mens det hos Nielsen fremstår
som et videnskabeligt område der leverer egen teoridannelse, fremstår det hos
Ongstad som et teoriområde der kan forstås og kvalificeres gennem en universel
teoridannelse. På det andet niveau sammenholder jeg på sin vis noget uekspliciteret, antaget, med noget ekspliciteret idet jeg vil karakterisere Nielsens tilgang
som fænomenologisk, mens Ongstads tilgang er semiotisk. Det forekommer
nærliggende at antage at forskellene på dette niveau har en sammenhæng med
Ongstads og Nielsens faglige udgangspunkter i henholdsvis modersmålsdidaktik
og musikdidaktik.
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I det følgende vil jeg slå ned på steder i de to artikler hvor disse forskelle
i teoretisk interesse producerer forskellige analyser af de samme problemstillinger. Formålet er at undersøge hvad disse forskelle betyder for de analytiske
betragtninger.
Jeg ser de teoretiske interesseforskelle hos Nielsen og Ongstad signaleret i
indledende og afsluttende fokuseringer. Mens Nielsen taler om fagdidaktik som
”fænomen og virksomhed”, rejser Ongstad en diskussion om forskellene mellem
fagdidaktik som ”term, begrep og fenomen”. Nielsen afslutter med en generel
overvejelse over mulighederne i komparative studier der aktiverer hele den komplekse analytiske relationsmodel som han har udviklet i artiklen, og sender her
en intertekstuel hilsen til Klafki (1985):
”Det er min opfattelse, at en sammenlignende fagdidaktisk virksomhed på
både det meta-disciplinære, videnskabsfilosofiske, det inter-disciplinære
og det intra-disciplinære niveau kan hjælpe os på vej på en kritisk og konstruktiv måde.”
Ongstad tager udgangspunkt i den overvejelse at det sammenlignende fagdidaktiske kundskabsfelt har brug for at der initieres konkrete fagsammenlignende studier. Han præsenterer som afslutning på artiklen sit igangværende sammenlignende
fagdidaktiske forskningsprojekt som bygger på hypotesen om at tilsyneladende
homogeniserende sproglige, kommunikative og semiotiske forudsætninger i fag
kan vise sig netop at differentiere didaktikkerne. Ongstad vil her tage udgangspunkt i positioneringsteori:
”Måten et fag forholder seg til form, referanse til fag og funksjon, mao dets
estetikk, epistemologi og etikk, antas å ha avgjørende innvirkning på hvilke
forskjeller og likheter en finner mellom fag og deres respektive didaktikker.
Posisjoneringsteori kan derfor bidra til å vise hvordan bestemte fag har
ulike funksjoner til ulike tider, komparativt sett.”
Mens disse observationer er signaler om forskellige fokuseringer og forskellig
teoretisk affiliering, men for så vidt ikke kan sammenholdes som udsagn om
fagdidaktik og sammenlignende fagdidaktik, tematiseres i begge artikler ’den
sproglige vending’ på en måde der direkte kan sammenholdes og dermed kan
belyse hvilke forskelle den teoretiske interesse producerer. Min indgang er her
den reference til matematik som findes hos begge forfattere når de giver mulige
eksempler på sammenlignende fagdidaktik.
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I sin diskussion af fags semiotiske ressourcer fokuserer Ongstad på sprog og
sproglighed som omdrejningspunkt for sammenligning. Han ser matematik som
et sprogfag der har det tilfælles med en række andre fag at det udvikler grundlaget for faglig meningsdannelse gennem et defineret tegnsystem. Han peger på
verbalsproget som udgangspunkt for dele af matematik og fører denne iagttagelse
videre idet han påviser at socialisering til fagene domineres af verbalsproglig
bearbejdelse af fagenes semiotiske logik.
Også Nielsen diskuterer matematikfagets relation til andre fag. Han ser imidlertid et grundlag for sammenligning af matematik og æstetiske fag når han undersøger disse fags særlige ars-natura-relation. Han observerer, for så vidt parallelt
med Ongstad, at matematik kan opfattes som en selvstændig begrebsstruktur og
som sådan har ars-karakter, dvs. kan ses som selvstændiggjort fra relationen til
natura. Heri ser Nielsen en lighed med æstetiske fag og særligt med musik som
heller ikke har noget semantisk indhold. Men netop gennem denne lighed får
han øje på muligheden af at matematikfagets interne begrebsstruktur kan ”være
et spejl af og indebære erkendelsesfunktion i relation til vores egen kognitive
struktur og denne anskuet som en dimension i vores indre natur”.
Nielsens interesse i matematikfaget er fænomenologisk realistisk. Han er
optaget af meningsfuldheden i fagets særlige begrebsstruktur og dennes erkendelsesmæssige funktion. Han nævner ikke hvordan forskelle og ligheder mellem
matematik og æstetiske fag kunne forfølges i videre sammenlignende studier,
men med reference til relationsmodellen må man forestille sig sammenlignende
studier af det som i modellen hedder Fagsyn (1), altså af fagenes virkelighedsbegreb og syn på erkendelses- eller vidensformer som man kan finde det i fagfilosofiske, teoretiske tekster. Her ville man altså efterspørge analytisk argumenterede fremstillinger af fagenes vidensformer. Skulle man empirisk forfølge det
spændende spørgsmål om relationen mellem ’ars’ i matematik og musik og den
indre kognitive ’natura’-virkelighed, kan man forestille sig både eksperimentelle
og etnografiske designs med fokus på deltagernes ytringer i bred forstand, dvs.
både udtrykt i verbalsproglig tekst og i andre, ”ikke-tekstlige artikulationsformer”
(Nielsen 2011: 23). Eftersom aktørerne på dette niveau sagtens, og måske mest
hensigtsmæssigt, vil være ’professionelle’ matematikere og musikere, kan man
også forestille sig et empirisk design som rummer analyser af det som Nielsen
(2011: 25) kalder ”egen reflekterende forestilling”, altså introspektiv analyse af
egne erfaringer. Det interessante vil være hvordan erkendelsen fremtræder for de
erkendende, og på hvilke måder den undersøgende og sammenlignende forsker
kan få adgang til disses erkendelseserfaringer.
Ongstad er interesseret i matematikfaget som sprogfag, dvs. som et semiotisk meningssystem der i dette tilfælde delvist er udviklet af verbalsprog. Han er
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videre optaget af hvordan socialiseringen gennem undervisningens verbalsprog
forbinder sig med matematikfagets semiotiske logik. Heller ikke Ongstad videreudvikler ideen i overvejelser over hvordan en sådan sammenligning kunne
finde sted, men hans afsluttende skitse af et sammenlignende forskningsprojekt
(jf. ovenfor) antyder den teoretiske indgang. Her fremtræder to niveauer for
analysen, dels et niveau som kan ligne ’ars’-niveauet hos Nielsen, hvor fokus er
på sammenligningen af matematik og andre sprogfag anskuet som sprogfag, dels
et niveau som kan ligne ’practica’-niveauet hos Nielsen, men med den forskel at
interessen ikke ville rette sig mod beslutninger om undervisningens indhold hos
lærere, men mod undervisningens gestaltning af socialiseringsprocesser. Med
hensyn til det første niveau måtte også Ongstad række ud mod fagenes tekster.
Det kunne være både teoretiske fremstillinger, curriculumtekster og måske
læremidler. Fokus ville være på fagenes tegnsystemer og på hvordan tilsyneladende ens sprogligt-semiotiske udtryk og udtryksformer kan vise sig at dække
over interessante og oplysende distinktioner når de underlægges en analyse af
indholds-, form- og funktionsaspekter. Med hensyn til den anden analyse måtte
Ongstad formentlig arbejde med et etnografisk design, eller i hvert fald undersøge
etnografisk genererede data. Til undersøgelsen af de elevytringer i bred forstand
(talte, skrevne), som skulle studeres, måtte der udvikles et analyseværktøj der
kunne beskrive udtryk for faglig socialisering gennem specifikke kombinationer
af verbalsprog og fagets øvrige semiotiske ressourcer.
Jeg har begivet mig ud i disse spekulative overvejelser over forskningsspørgsmål og undersøgelsesdesigns fordi jeg synes at de kan konkretisere, eller i
hvert fald stille konkrete spørgsmål til, de teoretiske interesser i sammenlignende
fagdidaktik som kommer til udtryk hos henholdsvis Nielsen og Ongstad. Hvad
får jeg at se? Først og fremmest ser jeg at de to tilgange supplerer hinanden. Matematik undersøgt som et æstetisk fag og matematik undersøgt som et sprogfag
vil frembringe viden om forskellige aspekter af en kompleks faglighed og udsige
noget om forskellige sider af faget. Jeg tror også at undersøgelserne vil bekræfte
hinanden på interessante måder. Man kan forestille sig at forskellen på matematik og musik i forhold til ’ars’-’natura’-relationen præcis kan lokaliseres til fagets
sproglige karakter, og at en sammenlignende undersøgelse af matematik og fx
modersmålsfag som sprogfag kunne udpege netop det formsøgende i matematiske reduktioner som et forskelsskabende æstetisk træk.
Hvad jeg også får at se, er at specifikke fagligheder i sammenlignende projekter vil forme de undersøgelsesspørgsmål og det teoretisk-analytiske repertoire
som aktiveres. Denne observation peger på kompleksiteten i det sammenlignende
fagdidaktiske projekt og først og fremmest på nødvendigheden af at ”beskrive de
spader vi graver med” som Tina Høegh udtrykker det. Ydermere kan man sige
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at mine observationer viser at vi ikke kan nøjes med at beskrive spaderne, men
også må reflektere over deres teoretiske fundering og over konsekvenserne af at
vælge netop disse spader og ikke andre. Det kræver en nysgerrighed over for
teoripositioner som man ikke selv bekender sig til, og heri gemmer sig for mig at
se endnu et incitament til denne type studier.
Både Ongstad og Nielsen beskæftiger sig i deres artikler med ’den sproglige
vending’, og nedslaget i dette tema uddyber indsigten i de to tilgange og sætter
dem også i perspektiv.
Ongstad udkaster i sin artikel hypoteser om hvad der kan tilskynde eller har
tilskyndet til udvikling af en sammenlignende fagdidaktik, og opregner både
faginterne og ydre drivkræfter. Et eksempel på det første er ”The linguistic turn,
den kommunikative vending, det udvidede tekstbegreb” som ifølge Ongstad kan
ses som begrebslige symptomer på at man, fra at forstå faglighed som en helt
afgrænset størrelse, i stigende grad betragter diskursive aspekter som en del af
fagligheden. Disse aspekter kan således ses som fælles aspekter på tværs af flere
fag, noget der er særligt karakteristisk for didaktiserede fagligheder som skolefag.
Hos Ongstad beskrives den sproglige vending altså som et historisk fænomen
der er særligt relevant for fagdidaktiske studier og fagdidaktisk praksis, og som
styrker betydningen og forklaringskraften i didaktik og fagdidaktik som refleksionsvidenskaber der udfolder sig i sprog og kommunikation.
Nielsen forholder sig også til den sproglige vending og knytter den til en
diskussion af socialkonstruktivistiske positioner. Disse vil, med Nielsens analysebegreber, give sig udslag i et fagsyn hvor en ”ars-baseret, sprogligt artikuleret
’fortælling’” hævdes at repræsentere virkeligheden (natura). Set i forhold til æstetiske fag vil en konstruktivistisk position være knyttet til den videnskabelige begrebsliggørelse (scientia) og til didaktologiske analyser. Nielsen diskuterer således
en vigtig problemstilling i musikdidaktik. Det drejer sig om at scientia-niveauets
begrebslige, faglige refleksion kan virke fremmedgørende for bestræbelsen på at
trænge ind til det æstetisk-musikalske væsentlige. Imidlertid finder Nielsen at didaktisk og didaktologisk refleksion over indholdsvalg i musik ikke kan finde sted
uden at medreflektere det videnskabelige niveau, og at en styrke ved dette forhold
kan være at didaktologisk refleksion kan udfordre den videnskabelige erkendelse
ved at rejse uomgængelige dannelsesspørgsmål til denne. Eftersom også det
didaktologiske niveau vil have denne fremmedgørende effekt, kan man spørge
hvordan den reflekteres på practica-niveauet. Uden at have tæt forbindelse med
musikfaget i øvrigt er jeg personligt stødt ind i denne problemstilling i forbindelse
med foredrag for bl.a. musiklærere om portfolier i musikfaget og om styrkelsen
af den skriftlige dimension. Her har jeg mødt beklagende bemærkninger om at
disse krav om skriftsprogligt arbejde er forstyrrende for musikundervisningen.
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Nielsen diskuterer ikke i denne sammenhæng dette spørgsmål, men hævder mere
generelt at ars- og natura-niveauet udgør en stadig udfordring for de videnskabelige niveauer, og at de ”udgør den instans hvor kriterierne for vurdering af vores
erkendelses gyldighed, evidens og ”sandhed” må findes.”
I overvejelser over sammenlignende fagdidaktik på et metadisciplinært, videnskabsfilosofisk niveau bringer Nielsen igen diskussionen om den sproglige
vending op. Det er, siger han, velkendt at ”den sproglige vending” har vide
konsekvenser for vor virkelighedsforståelse og vort begreb om videnskabelig
”sandhed”. Denne problemstilling vil således være et vigtigt og betydningsfuldt
ærinde for en sammenlignende fagdidaktik:
”Dette lægger op til en meget mere omfattende og generel diskussion, men
blot antydende vil jeg vove den påstand, at de fleste fag i dag tenderer
mod at orientere sig stærkere mod ars-feltet, end det tidligere har været
tilfældet, men samtidig at de videnskabsfilosofiske og hermed forbundne
pædagogiske implikationer nok fortsat vil være et yderst aktuelt og også
nødvendigt diskussionsemne. Måske kan vi mere generelt tale om en aktuel
tilbøjelighed til at æstetisere virkeligheden og at skabe et æstetiseret virkelighedsbillede. For mig at se har det dybe og måske også problematiske
konsekvenser af både pædagogisk og etisk art.”
Nielsen udpeger her generelle kulturelle konsekvenser af den sproglige vending
som han finder problematiske både pædagogisk og etisk. Tendenserne til en æstetiserende tilgang til verden og andre mennesker er under alle omstændigheder
et vigtigt anliggende for uddannelser og fag. Jeg spekulerer imidlertid på om vi
ikke også må inddrage andre kulturelle og samfundsmæssige udviklingstræk for
at forstå disse tendenser, og om ’den sproglige vending’ altså kan kobles direkte
til disse.
Jeg mener således – og tror at Nielsen vil være enig med mig heri – at ’den
sproglige vending’ i fagene set i et sammenlignende fagdidaktisk perspektiv også
rejser andre problemstillinger af didaktisk karakter som det er vigtigt at studere
og belyse. Jeg opfatter tilsvarende Ongstads position som mere deskriptiv og
analytisk i forhold til disse spørgsmål.
Nielsen peger på at en implikation af en tendens til sprogliggørelse af det
didaktiske felt er at den didaktiske refleksion retter sig fra natura- og mod ars-niveauet som det niveau hvor ’virkeligheden’ formes gennem tegn-repræsentation.
Spørgsmålet er imidlertid om diskussionen om repræsentationsformer og deres
betydning for fagenes didaktik ikke også skal føres på et mere generelt niveau
hvor referencen til konstruktivisme i nogle tilfælde vil være relevant og i andre
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tilfælde ikke. Et argument herfor er at samtlige ’fagsyn’ i Nielsens relationsmodel
må kommunikeres sprogligt, og at forholdet mellem verbalsproglig refleksion
og kommunikation derfor bliver en vital problemstilling på alle niveauer. Jeg vil
derfor tilslutte mig Ongstads påpegning af behovet for studier af fagenes tegnsystemer og af forholdene mellem den verbalsproglige didaktiske kommunikation
og fagenes semiotiske logik.
Med henvisning til Peirce peger Ongstad på den grundlæggende relation
mellem fænomenologi og semiotik. Enhver fagkundskab må, siger han, når den
udtales, kommunikere om de faglige fænomener ved hjælp af tegn. ”Det betyr
egentlig at det strengt tatt ikke finnes faglighet i mer akademisk forstand uten en
semiotikk, enten en slik er uttalt eller ikke”. En semiotisk didaktik under en eller
form må derfor være ét vigtigt indslag i en komparativ fagdidaktik.
Jeg tror for så vidt heller ikke at Nielsen vil erklære sig uenig i denne analyse.
Han skriver som citeret ovenfor:
”I forhold hertil [didactica- og scientia-niveauerne, EK] udgør ars- og naturaniveauet en stadig udfordring for nye fagvidenskabelige og didaktologiske
konstruktioner og indsigter, og de udgør tillige den instans, hvor kriterierne for vurdering af vor erkendelses gyldighed, evidens og ”sandhed”
må findes.”
Spørger man om hvordan denne udfordring kan undersøges empirisk, giver
Nielsen ikke umiddelbart et svar, selv om han rammesætter en didaktisk analytik
igennem relationsmodellen. Det er for så vidt heller ikke rimeligt at stille spørgsmålet eftersom det ikke er denne analytiske interesse der har været ledende for
artiklen. I øvrigt har Nielsen i artiklen fra 2011 skitseret en model for sammenlignende fagdidaktiske studier hvor der kan hentes denne type overvejelser.
For mig at se vil en semiotisk didaktik som foreslået af Ongstad, og som
skitseret mere konkret af Helle Davidsen i hendes artikel i denne publikation,
levere et relevant analyseværktøj, også for de udfordringer som her beskrives af
Nielsen, og uden nødvendigvis at være knyttet til et radikalt konstruktivistisk
videnskabssyn.
Ongstad og Nielsen – om inspiration og berigelse
I denne diskussion har jeg forholdt mig skævt til Nielsens og Ongstads artikler
i den forstand at jeg i væsentlig grad er veget uden om deres hovedærinder og
i stedet har foretaget mere nærsynede og samtidig generaliserende sonderinger.
Det skyldes at jeg har været anfægtet af den oplevelse at jeg føler mig inspireret og
beriget af de to forfattere i almindelighed, og herunder også af de to foreliggende
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artikler, samtidig med at jeg har måttet konstatere at de står hver sit solide og
velbegrundede sted hvorfra de ikke får øje på hinanden. Jeg synes selv at denne
anfægtelse har ført mig til indsigter både af konkret og af mere generel art om
vilkår for sammenlignende fagdidaktiske studier.
Som det måske fremgår, deler jeg i de fleste henseender fagligt og teoretisk
grundlag med Ongstad, og også i den foreliggende artikel finder jeg nye analytiske pointer og indsigter som vil berige mit eget arbejde, især i overvejelserne
om fagenes semiotikker og studiet af disse. Jeg finder også at Ongstad udpeger
vigtige epistemologiske grundspørgsmål til en komparativ fagdidaktik. Jeg ser
frem til resultaterne af Ongstads nye projekt ”Faglighed og sproglighed” hvor
positioneringsteori skal være omdrejningspunktet.
Jeg har imidlertid også gennem mange år været inspireret af Nielsens fagdidaktiske forskning og har anvendt hans analysebegreber og modeller. Jeg finder
hans modellering af relationen mellem fag og didaktik udfordrende og spændende og har længe spekuleret over hvordan den kan tænkes sammen med den
kommunikative triade som har været min egen analytiske grundmodel (Krogh,
2003, 2011). Jeg har heftet mig ved at didaktik både hos Ongstad og Nielsen
beskrives som en refleksionsvidenskab, noget som jeg helt tilslutter mig. Netop
denne fælles indsigt gør det for mig at se muligt at forbinde en semiotisk og
kommunikationsteoretisk forskningsinteresse med Nielsens modellering af det
integrative relationsfelt. Didaktikkens forbindelse med sprog, kommunikation og
semiotik belyses ikke i Nielsens model, og her ser jeg muligheder for en videreudvikling af tankegangen i modellen. Jeg finder at Nielsens afsluttende overvejelser
over niveauer og problemfelter for studier i sammenlignende fagdidaktik giver
vigtige rammesætninger og tematiserer diskussionstemaer som må tages op i
fremtidige studier. Jeg ser frem til at han vil arbejde videre med at gennemtænke
de to vigtige artikler om sammenlignende fagdidaktik i Cursiv 7 og i dette nummer af Cursiv. Et centralt spørgsmål for mig vil være hvordan relationsfelterne
tænkes undersøgt både empirisk og teoretisk.

Fagdidaktiske paradigmer, en diskussion og et forslag
Det centrale niveau i Nielsens model over det integrative relationsfelt mellem fag
og pædagogik er didactica, niveauet for den didaktiske (didaktologiske) refleksion
over fagvidenskabens erkendelsesverden og den fænomenverden som fagvidenskaben forholder sig til. Denne didaktiske refleksion implicerer ifølge Nielsen en
didaktikopfattelse, og herunder en didaktologisk grundforestilling i form af et
didaktisk paradigme som vil regulere relationen til såvel fagvidenskaben som til
den praktiske didaktiske virksomhed.
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Nielsens teori om fire didaktiske paradigmer (Nielsen, 1998) er således en
krumtap i hans teori om fagdidaktik og vil også være det i en teori om sammenlignende fagdidaktik. Paradigmeteorien har fundet udbredt anvendelse i den
danske didaktiske forskningsverden, og det forekommer indlysende at tilslutningen til et didaktisk paradigme vil regulere fagsyn på alle niveauer, ligesom
også Nielsens specifikke analyse af fire paradigmer forekommer umiddelbart
overbevisende.
Vi har således her et værktøj til analyse af de fagdidaktiske refleksioner (i
Nielsens model ’fagsyn’) der konkret udmønter sig i fagdidaktiske beslutninger,
og også et værktøj til analyse af forskelle i fagsyn internt i fag og formentlig også
mellem fag på de forskellige niveauer af modellen over det integrative relationsfelt. I det følgende vil jeg diskutere Nielsens teori om didaktiske paradigmer dels i
lyset af en teori om didaktiske paradigmer i modersmålsfag, dels i lyset af overvejelser opstået i min egen forskning om behovet for at supplere de fire paradigmer
der er udviklet af Nielsen, med endnu et didaktisk paradigme.
Almene fagdidaktiske paradigmer (Nielsen)
Nielsens forehavende er at undersøge
”om der på tværs af de enkelte fags og fagområders didaktik findes hovedtendenser
og grundpositioner, der kan fungere som mulige fælles grundlag eller paradigmer for fagdidaktisk tænkning, når denne retter sig mod almen undervisning.” [kursivering i original] (Nielsen, 1998: 35)
Sigtet er at indkredse overordnede kriterier for indholdsudvælgelse der kan virke
retningsgivende for det enkelte fags udvælgelseskriterier. Der er altså tale om en
almen fagdidaktisk teori. Nielsen viser at positionerne knytter sig til historiske
strømninger i ”læseplanstænkningen”, men anser dem for at være grundpositioner der i den forstand er hævet over det historiske at de fortsat alle har forklaringskraft. Han ser positionerne som forskellige, men supplerende, synsvinkler
på det samme fænomen og peger på at de ofte kombineres på forskellig vis i
konkret planlægning (op.cit: 36). Nielsen karakteriserer de fire positioner eller
paradigmer som følger:

•

Fagdidaktik på grundlag af basisfag (”basisfags-didaktik”), hvor
undervisningen indholdsbestemmes af videnskaber eller basisfag, og
hvor kriteriet for indholdsudvælgelse er de faglige strukturer i basisfaget.
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•

•

•

Fagdidaktik på grundlag af hverdagserfaring (”etno-didaktik”), en
mikrodidaktisk position baseret på idealer om lighed og demokrati
og hvor individuelle, subjektive elevinteresser er udgangspunkt for
undervisningen. Positionen er sociokulturelt orienteret.
Fagdidaktik på grundlag af aktuel samfunds-problembestemmelse
(”udfordringsdidaktik”), en makrodidaktisk position hvor overordnede samfundsmæssige problemfelter danner udgangspunkt for en
ofte projektorienteret og tværfaglig undervisning. Positionen er ideologikritisk og fagkritisk.
Fagdidaktik på antropologisk grundlag (”eksistensdidaktik”) hvor det
er almenmenneskelige vilkår og muligheder for menneskers eksistens
der er retningsgivende for indholdsvalg. Udgangspunktet er synet på
mennesket som en meningsfuld helhed.

De fire grundpositioner udskiller sig, som Nielsen også er inde på (op.cit: 35), i
to hovedgrupper. I den ene er fagets viden og problemstillinger styrende for de
didaktiske valg, i den anden er didaktiske dannelsesspørgsmål styrende for udvælgelsen af fagligt indhold. Hovedfokus er på henholdsvis fag, elev, samfund og
menneske. Dannelsesforestillingerne knytter sig til kundskab, demokrati/lighed,
handlekompetence og tilværelsesoplysning. Positionerne kan siges at relatere sig
til henholdsvis den enkelte fagvidenskab, psykologi, sociologi og antropologisk
filosofi.
Modersmålsdidaktiske paradigmer (Sawyer & Van de Ven)
Sawyer & Van de Ven (2006) har på sin vis et parallelt projekt til Nielsens idet de
undersøger paradigmer i modersmålsfag. Allerede heri viser det sig imidlertid at
deres undersøgelsesinteresse er anderledes end Nielsens. Hvor Nielsens interesse
er at indkredse og beskrive alment fagdidaktiske grundpositioner med henblik
på at udvikle et analyseværktøj der kan kvalificere fagdidaktiske studier og fagdidaktisk refleksion, er Sawyer & Van de Vens interesse at indkredse paradigmer
i modersmålsfaget set som led i mere overordnede rationaliteter eller meta-diskurser om uddannelse og samfund. Målet er at udrede gennemgående mønstre
i debatter om modersmålsfag i en række vesteuropæiske lande (jf. også Van de
Ven (2005)). Modersmålsfagets udvikling beskrives således gennem analysen af
fire paradigmer som har domineret i forskellige historiske perioder, og som også
fortsat strides om hegemoni i forskellige modersmålsfag.
Sawyer & Van de Ven definerer med et citat fra Guba (1990: 17) paradigme
som ”a basic set of beliefs that guide(s) action, whether of the everyday garden va-
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riety or action taken in connection with a disciplined inquiry”. De henviser særligt
til Kuhn (1962) hvis paradigmebegreb på den ene side refererer til de kommunikationsstrukturer som producerer et fagfællesskab af forskere med fælles mål, og
på den anden side til disse måls indhold, de faglige matricer og symbolske generaliseringer som konstituerer forskerfællesskabets faglige engagement (Sawyer &
Van de Ven, 2006: 8). Med det Kuhnske paradigmebegreb sættes således fokus på
de skift i ’ejerskaber’ eller interesser der udmønter sig i paradigmatisk dominans
af bestemte fagsyn. Sawyers & Van de Vens grundspørgsmål er således ”Hvem
ejer egentlig modersmålsfaget?”. De lokaliserer fire paradigmer:

•

•

•

•

1800-tallets akademiske paradigme blev understøttet af lærere der havde
fået deres akademiske uddannelse i en filologisk tilgang til sprog og litteratur. Paradigmet konstitueres af kombinationen af nationallitteratur
og grammatik. Læreren er fagekspert.
Det tidlige 1900-tals barnecentrerede udviklingsparadigme blev understøttet af tilhængere af reformpædagogik der med basis i empirisk
sprogforskning satte fokus på udviklingen af det enkelte barns sprog.
Læreren er i dette paradigme ekspert i pædagogik.
Det kommunikative paradigme som slog igennem i 1960’erne og 70’erne,
repræsenterer en social vending i modersmålsfagene og blev støttet af
den samfundskritiske og emancipatoriske bevægelse i læreruddannelser og i skolen. Der er også et meritokratisk aspekt i dette paradigme. Det faglige fokus er på funktionel kommunikation i autentiske
situationer og kritisk refleksion over tekster og sprogbrug. Læreren
tilrettelægger dialogisk undervisning og stimulerer elevers sprogbrug
og erfaringsdannelse.
Det utilitaristiske paradigme vandt dominans i 1980’erne med vægt på
det meritokratiske aspekt i det kommunikative paradigme. Det utilitaristiske paradigme har base i institutioner som udvikler psykometriske
studier af sproglig læring og tests, og som er indfældet i et tekniskrationelt vidensregime. Læreren er forvalter af samfundsøkonomisk
rationalitet.

Ligesom Nielsen understreger også Sawyer & Van de Ven at de fire paradigmer
ikke bare er historiske fænomener, men kan findes i varierende blandformer også
i samtidens læreplaner og i læreres undervisning. De karakteriserer således modersmålsfaget som polyparadigmatisk.
Selv om Sawyer & Van de Vens studie spænder over et videre historisk tidsrum end Nielsens, er der bemærkelsesværdige overensstemmelser mellem de tre
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første paradigmer i de to fremstillinger. Eftersom Sawyer & Van de Vens undersøgelse relaterer udviklingen i modersmålsfaget til generelle metadiskurser i uddannelsesverdenen, kan man sige at de to studier herigennem validerer hinanden.
Vandene skiller imidlertid ved det fjerde paradigme hvor Nielsen udpeger
et ”eksistensdidaktisk”, og Sawyer & Van de Ven et ”utilitaristisk” paradigme.
Her viser sig, vil jeg mene, en forskel både i videnskabsteoretisk position og i
faglig interesse. Nielsen løfter sig med den eksistensdidaktiske position i en vis
forstand ud af den historisk funderede beskrivelse. Han rejser selv det spørgsmål
om denne, i modsætning til de tre øvrige positioner, ”tenderer i retning af det ahistoriske ved at søge mod formulering af et grundlag for didaktisk tænkning ud
fra en almen, fællesmenneskelig verdens- og livsforståelse” (Nielsen, 1998: 48).
På den ene side, siger Nielsen, er der denne tendens eftersom positionen netop vil
etablere et mere solidt og varigt fundament for didaktiske valg. Omvendt afviser
han at positionen er ahistorisk i den forstand at den baserer sig på forestillinger
om at der kan findes eviggyldige svar på eksistentielle spørgsmål: ”Det er det
spørgende, meningssøgende og forstående menneske, der fokuseres på... ” (op.
cit: 49). Nielsen understreger at denne position er væsentlig for bestemmelsen af
et alment dannelsesindhold, men han viser også at den forbinder sig direkte med
grundlagsproblemer i æstetiske fag.
Udpegningen af dette paradigme viser for mig at se for det første at den historiske undersøgelse ikke har overgribende status i Nielsens projekt, men at dette
primært retter sig mod en almen bestemmelse af didaktiske grundpositioner, et
bidrag til didaktikkens værktøjskasse der kan anvendes både i den videnskabeligt
beskrivende didaktologiske virksomhed og i den normative didaktiske praksis.
For det andet er udpegningen af paradigmet et signal om at Nielsens særlige
opmærksomhed på denne didaktiske position udspringer af hans egen faglige
interesse i musikfaget og musikdidaktikken.
Sawyer & Van de Vens opmærksomhed på et utilitaristisk paradigme udspringer i lige så høj grad af den faglige interesse i modersmålsfag som i særlig
grad er blevet interesseområde for den globale vidensøkonomi og de internationale sammenlignende landemålinger. Som en primær bidragyder til nationernes
vidensøkonomiske konkurrencekraft er det er ikke mærkeligt at et utilitaristisk
paradigme slår særligt igennem i dette fag. At det også rammer andre fag, og i
særdeleshed de musiske, er en anden sag, jf. Frederik Pios artikel i dette nummer
af Cursiv. Jeg er forholdsvis sikker på at man i dag vil kunne finde pres for at
udvikle utilitaristisk tænkning i alle skolens fag. Når Nielsen ikke kommenterer
denne tendens, skyldes det formentlig at hans bog er skrevet i 1998, og at denne
dagsorden i først er slået igennem i dansk uddannelsespolitik de seneste 10-15 år.
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Sawyer & Van de Vens videnskabsteoretiske reference er ikke didaktik,
men diskursteori eller – kunne man sige – paradigmeteori, med fokus på striden
mellem diskurser i modersmålsfaget og disses baggrund i overordnede uddannelsespolitiske tendenser. Deres artikel refererer afsluttende et casestudie af
engelskfaget i England som demonstrerer at de dominerende kræfter bag de
paradigmatiske debatter inden for modersmålsfaget i dag i lige så høj grad er
politiske grupperinger som lærernes fagfællesskaber. Det skyldes ifølge Sawyer
& Van de Ven at dannelsesperspektiver for dette fag har direkte samfundspolitisk
betydning.
”The rationalities, meta-discourses and paradigms which manifest around
the issue of mother-tongue education gain a degree of urgency largely
absent from debates about other school subjects because of the perceived
role of the subject in the formation of much more than competent writers
and readers – its role in citizen formation, in creation of national ‘identity’
through literature, or even its dangers, when generations of critical citizens
are possible. As we asked in the Introduction, ‘Who actually owns mother
tongue education?’ may be the most crucial question of all as paradigm
competition leads into struggles over such ownership.” (Sawyer & Van de
Ven: 18f.)
I en note oplyser Sawyer & Van de Ven i øvrigt at der netop i 2005-6, hvor artiklen
blev skrevet, i Australien udbrød en stærk debat om historiefagets rolle i medborgerdannelsen, en observation som er interessant i lyset af den debat om historie
og samfundsfag der i dette nummer af Cursiv føres mellem Ebbensgaard, Chr���
istensen, Haue og Dalgas Jensen.
Et ’refleksionsdidaktisk’ paradigme?
Lægges Nielsens og Sawyer & Van de Vens paradigmeanalyse ved siden af
hinanden, etableres som vist dels en validerende dialog, dels to bud på et fjerde
paradigme som adskiller sig ved at det ene på sin vis løfter sig over en historisk
dagsorden, mens det andet forbinder sig direkte ikke bare med en historisk, men
med en aktuel uddannelsespolitisk tendens. Jeg finder Nielsens forslag om et eksistensdidaktisk paradigme velbegrundet og kan supplere hans argumentation med
egne observationer da jeg i min analyse af den daværende læreplan for danskfaget
fandt en æstetisk antropologisk dannelsesposition knyttet til beskæftigelsen med
litteratur i faget (Krogh, 2003, 2011). Jeg vil ikke foreslå et utilitaristisk paradigme
som beskrevet af Sawyer & Van de Ven eftersom samfundsøkonomisk rationali-
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tet vanskeligt kan forbindes med dannelsesforestillinger, men jeg mener at dette
paradigme repræsenterer et pres for didaktisk refleksion eller didaktisering (Ongstad, 2004) som aktualiserer overvejelser over et femte fagdidaktisk paradigme.
Dette paradigme søger begrundelser for indholdsvalg i refleksivitet som en
dimension af identitet der er blevet en nødvendig livskompetence i moderniteten. Dette er temaet i en række sociologiske og kulturanalytiske studier som jeg
imidlertid her må nøjes med at henvise bredt til. Refleksivitet eller refleksion
må også forstås som en dannelseskategori. I studier af danskfaget har jeg med
reference til bl.a. Hastrup (1999) udpeget refleksion over perspektivet som en
central dannelsesforestilling i tolkende og betydningsskabende aktivitet, og dermed ikke bare for danskfaget, men for humanistiske fag i det hele taget (Krogh,
2003). Denne analyse understøttes af andre nyere modersmålsdidaktiske bidrag
(jf. i Krogh, 2012). I dette nummer af Cursiv argumenterer Ebbensgaard for at didaktisk refleksion bør være et tema i historieundervisningen, og foreslår at dette
også overvejes i andre fag.
Mere konkret vil jeg pege på at refleksion over hvad fag og fagligheder kan,
og over hvorfor de er relevante for kundskabssøgen, siden gymnasiereformen i
2005 er blevet en obligatorisk del af gymnasial undervisning og dermed også afgiver begrundelser for valg af indhold og planlægning af undervisning. Det skyldes
for det første at alle fag med reformen blev beskrevet i kompetencetermer sådan
at beskæftigelse med fagligt indhold principielt skal begrundes med relevansen
for elevens kompetenceudvikling. For det andet, og måske mere synligt, skyldes
det indførelsen af fagligt samspil. Både Peter Kaspersens analyse af et fagligt
samspilsforløb i Cursiv 7 (Kaspersen, 2011) og Peter Hobels artikel i dette nummer af Cursiv dokumenterer at denne type undervisning dels giver anledning til
omfattende didaktisering, dvs. refleksion over fag og faglighed, hos lærerne, og
dels kræver at eleverne forholder sig reflekterende til fagenes brug og fagenes
rationalitet i forhold til det pågældende projekt.
At disse krav om refleksion som begrundelse for undervisningsindhold for
det første er overordentlig krævende, og for det andet ikke blot er en dansk
gymnasial foreteelse, blev dokumenteret i Lars Brian Kroghs præsentation på
Symposium for sammenlignende fagdidaktik november 2011. Han viste for det
første at kravet om refleksion over fagenes videnskabsteori langt fra er enkle i en
dansk naturfagsdidaktisk kontekst, og videre at heller ikke den internationale
naturvidenskabsdidaktiske forskning i NOS (The Nature of Science) endnu har
leveret overbevisende kundskab og værktøjer til projektet (jf. også Dolin, 2011).
Refleksion og refleksivitet er uden tvivl i mange former et didaktisk tema i
dansk gymnasieundervisning. Det er muligt at dette fokus på faglig refleksion er
langt mindre dominerende i grundskolen. Uden at det kan have status af andet
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end et enkelt udsagn, synes jeg alligevel at jeg vil bringe et elevcitat der belyser
dette spørgsmål. I et igangværende longitudinalt forskningsprojekt følger jeg to
elever fra 9. klasse til 3.g. I et interview ved afslutningen af 1.g spurgte jeg den
ene, en pige, om hvad hun havde oplevet som det vigtigste nye ved at komme i
gymnasiet. Hun svarede:
”Jeg synes bare man lærer at se mere kritisk på tingene. Tit når man læser
tingene så skal man ikke bare tro på det, og fx i historie med kildekritik og
sådan noget, det har vi aldrig lavet i folkeskolen, men det er meget vigtigt
at det der står i historiebøgerne, reflekterer dem der har skrevet det. Så man
skal ikke bare tro på det selvom det måske er sådan den halve sandhed hvis
du ved hvad jeg mener. Og sådan synes jeg bare generelt det er også i de
andre fag.” (Samtale med Sofia 7.6.2011)

Fagdidaktiske spader, en undersøgelse af bidragene
i Cursiv 7 og 9
Når Tina Høegh i denne publikation minder os om at den sammenlignende
fagdidaktiks fornemste opgave er at kunne beskrive de spader vi graver med,
samstemmer hun med flere andre bidragydere til dette projekt (Kaspersen, 2011;
Hetmar, 2011). I det følgende undersøger jeg teoribrugen i bidragene i Cursiv 7
og i dette nummer med henblik på at belyse spørgsmålet om hvad der konstituerer teorifeltet for en (sammenlignende) fagdidaktik. Incitamentet til denne
miniundersøgelse er dels Høeghs opfordring, dels Karen Borgnakkes kritik af
fagdidaktikkens manglende præcision i begrebsbrug i hendes kommentarartikel
i dette nummer af Cursiv.
Jeg skelner i det følgende mellem
• Metateorier som foreslås anvendt som analysetilgange til sammenlignende fagdidaktik, altså til sammenligning af fagdidaktikker.
• Teorier der anvendes i specifikke fagdidaktiske studier af enkeltfag
eller faglige områder, samt i studier af fagligt samspil.
Metateorier i sammenlignende fagdidaktiske studier
Så vidt jeg kan se, er der fire teorifelter der bringes i spil som overgribende metateorier og leverandører af analysebegreber for en sammenlignende fagdidaktik,
nemlig didaktik (didaktologi), systemteori, semiotik og diskursteori.
Frede V. Nielsens bidrag i Cursiv 7 og i dette nummer af Cursiv har som
teoretisk reference didaktik som videnskabelig disciplin. Hans bidrag drives af
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en programmatisk bestræbelse på at udvikle sammenlignende fagdidaktik som
videnskabeligt kundskabsområde (Nielsen, 2011: 12). I Cursiv 7 indkredser Nielsen det analytiske og empiriske objektfelt for en sammenlignende fagdidaktik, og
i dette nummer af Cursiv præsenterer han en model af forholdet mellem fag og
pædagogik som et integrativt relationsfelt der foreslås som et analytisk værktøj
til studier af fags didaktik og derigennem også til sammenlignende studier af
fagdidaktikker. Brug af didaktisk teori indgår også hos Dalgas Jensen som en
overgribende analytisk reference.
Sigmund Ongstad ser, som vist ovenfor, semiotik, altså en tegnteori, som et
nødvendigt grundlag for studier af fagdidaktik på alle niveauer. Eftersom enhver
fagkundskab må kommunikere ved hjælp af tegn, findes der ikke faglighed i
akademisk forstand uden en semiotik, og en semiotisk didaktik må derfor indgå i
en komparativ fagdidaktik. Dette synspunkt udfoldes og konkretiseres af Helle
Davidsen (dette nr. af Cursiv). Davidsens forslag til en semiotisk didaktik er
inspireret af Nielsens fagdidaktiske fænomenologi, samtidig med at den giver
redskaber til at undersøge såvel nominalistiske som realistiske semiotiske tilgange
til fagdidaktikkens system af ”indsnit” i virkeligheden. Davidsen skitserer således en semiotisk didaktik som leverer værktøjer til at studere såvel de formelle
semiotiske systemer som de kulturelle systemers brug af disse. Brug af semiotisk
teori indgår også i andre forslag til sammenlignende fagdidaktik (Krogh, 2011;
Elf, dette nr. af Cursiv).
Selv har jeg foreslået diskursteori som analytisk tilgang til sammenlignende
fagdidaktik (Krogh, 2011). Diskursteori er relevant fordi fagdidaktikker som
reflekterende videnskabelige praksisformer må anskues som grundlæggende
diskursive konstruktioner der på forskellige niveauer reguleres af herskende diskurser, og hvis historiske forandringer finder sted som et resultat af strid mellem
diskurser. Hansen (dette nr. af Cursiv) anlægger et metablik på det fagdidaktiske
felt ved hjælp af en diskursanalytisk undersøgelse, med eksempler hentet fra det
seneste symposium for sammenlignende fagdidaktik. Diskursanalyse anvendes
også af Peter Hobel i hans undersøgelse af hvordan den nye innovationsdiskurs
forvaltes i et fagligt samspil på en gymnasieskole (Hobel i dette nummer af Cursiv). Hetmar (2011) anvender ligeledes diskursteori i sit studie af kommunikationsformer som didaktisk kategori.
Peter Kaspersen (2011) foreslår systemteori byggende dels på Luhmann, dels
på Bateson som overgribende teorigrundlag for sammenlignende fagdidaktik
fordi denne teori er et redskab til at begribe grænseoverskridende meningsdannende processer og forholdet mellem processer af forskellig orden (op.cit: 71).
Med en systemteoretisk analyse argumenterer Kaspersen for at fagdidaktik må
forstås som en anvendelsesorienteret Modus 2-faglighed som særligt det gymna-
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siale system aktuelt har stort behov for fordi de obligatoriske faglige samspilsfag
mangler teoretisk bearbejdning. Han ser sammenlignende fagdidaktik som en
metafaglighed, ”et Modus 2 fag af 2. orden” (op.cit: 58ff.) hvis empiriske genstandsfelt er fagdidaktikker som de udmønter sig i fagdidaktiske studier af fag,
samt den didaktik der anvendes i faglige samspil. Systemteori anvendes også i
Mie Buhls analyse af det visuelle fagområde (Buhl, 2011) som analyseværktøj til
historiske udviklinger og uddifferentieringer inden for fag, med fokus på billedkunstfagområdet.
Disse fire metateorier fremstår mest markant i bidragene i de to numre af
Cursiv. Didaktiske teorier er kundskabsfeltets egen teori, de øvrige tre er almene
teorier der ikke specifikt retter sig mod uddannelsesvidenskab eller fagdidaktik.
Relevansen af semiotik og diskursteori begrundes i karakteristika ved fagdidaktik
som videnskabeligt felt, mens systemteori er en helt overordnet sociologisk teori
om kommunikation og meningsdannelse der imidlertid har sin styrke i evnen til
at beskrive systemdannelser af høj kompleksitet. Endnu et fortrin ved systemteori
udpeges hos Kaspersen (2011: 70), nemlig at det kan være et videnskabsteoretisk
problem hvis metateorier kan optræde i dobbeltroller som empiri og overgribende
teori i sammenlignende fagdidaktiske undersøgelser. Af de fire omtalte unddrager
kun systemteori sig denne problematik. Jeg vil dog mene at dette problem er så
udbredt i forskning at det må henhøre under et almindeligt krav om videnskabsteoretisk refleksion.
Flere andre teoridannelser fremtræder som muligt grundlag for sammenligning. Flere artikler anlægger således historiske analyser af fag (Christensen,
Haue i dette nr. af Cursiv, Jakobsen, 2011; Buhl, 2011; Krogh, 2011). Uden at dette
kan kaldes en metateori, fremtræder historiske fagstudier klart som en vigtig
dimension i sammenlignende fagdidaktik (jf. også Ongstad i dette nr. af Cursiv).
Endelig kunne man måske fremdrage fænomenologi som et teorigrundlag
for sammenligning af fagdidaktikker eftersom en fænomenologisk tilgang kan
tematisere kropslige, sanselige og æstetiske aspekter af læring hvis karakter og
betydning kunne belyses gennem sammenlignende studier i fags didaktikker. Et
sådant forslag kunne udledes af en række bidrag: Holgersen, 2011, Buhl, 2011,
Ebbensgaard i dette nr. af Cursiv, Pio i dette nummer af Cursiv. Også Nielsens
musikdidaktiske arbejde er fænomenologisk funderet (Nielsen, 1998). Når jeg ikke
har fremdraget fænomenologien på linje med de fire første forslag til metateori,
skyldes det for det første at det ikke direkte har været foreslået i den række af
artikler som jeg har undersøgt, og for det andet at fænomenologiske teorigrundlag
i fagdidaktiske studier ser ud til i højere grad at blive knyttet til fagenes indhold
end til deres didaktik.
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Teorier der anvendes i specifikke fagdidaktiske studier
Som forventeligt anvender fagdidaktiske studier typisk teorier knyttet til fagets
specifikke indhold. Karakteriske eksempler herpå kunne være Karen Sonne Jakobsens brug af sprogtilegnelsesteorier og sprogdidaktiske teorier i sit studie af
færdigheder i læreplaner for fremmedsprog (Jakobsen, 2011) og Ebbensgaards
brug af historiedidaktisk teori i sin artikel om historiefaget i dette nr. af Cursiv.
Eftersom symposierne for sammenlignende fagdidaktik har haft fokus på
netop potentialer inden for dette felt, er det imidlertid et lige så fremtrædende
mønster i de præsenterede fagdidaktiske studier at der inddrages overordnede
teorier i studier af eget fags didaktik, og at dette åbner øjnene for mulighederne
for sammenligning af fag.
Hetmar (2011) beretter om sin bevægelse fra en litteraturdidaktisk position
der havde et litteraturteoretisk perspektiv som grundlag, og til en position der
anlægger uddannelsessociologiske og kommunikationsteoretiske teorier på litteraturdidaktik, og som altså opererer med kategorier der kaster et udefrakommende
blik på genstandsområdet. Hun argumenterer i sin artikel for den antagelse at
særligt kategorien kommunikationsformer har overordnet fagdidaktisk relevans,
og at kommunikationsteori vil kunne levere teoretiske analyseværktøjer til sammenlignende studier.
En parallel argumentation findes hos Elf (dette nr. af Cursiv) der undersøger
kulturteori som et relevant teoretisk udgangspunkt for fagsammenligning af
’kulturfag’. Som teoriværktøjer i sit skitserede studie diskuterer Elf forskellige
kulturteorier og udpeger herunder socialsemiotisk repræsentations- og kommunikationsteori som centralt teorigrundlag for det sammenlignende studium
af skrivning i dansk og engelsk.
I Kaspersens (2011) studie af et fagligt samspil mellem matematik og dansk
udpeges semiotik og kognitiv semantik som teoridannelser i samspilsprojektet.
I forlængelse heraf overvejer Kaspersen kognitiv semantik som et teorigrundlag
der ville kunne kvalificere undersøgelser af om fag anvender forskellige meningsdannende processer.
Jeg vil afsluttende pege på et interessant eksempel på at denne bevægelse fra
teori til fag og ud igen har vist spændende nye muligheder for sammenlignende
fagstudier. Holgersen (2011) anvender psykologisk færdighedsteori og fænomenologisk teori i sit studie af færdigheder i musisk-æstetiske fag og rehabiliterer
herigennem færdighedsbegrebet som en holistisk, kropslig vidensform. Fra et helt
andet sted, nemlig den fremmedsprogsdidaktiske forskning, når Jakobsen (2011)
frem til en lignende position. Gennem sociokulturel og semiotisk informeret teori
fra andetsprogsforskningen viser Jakobsen at det at lære et sprog ikke bare er en
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kognitiv proces, men at mødet med det fremmede sprog har affektive, æstetiske,
kropslige og sociale aspekter, og at færdigheder således er tæt indvævet med indhold og med identitetsdannelse. I sin kommentarartikel peger Lindenskov (2011)
på at indsigterne fra disse artikler er højst relevante for matematikfagets didaktik.
Det teoretiske landskab, en sammenfatning
Borgnakke problematiserer i sin kommentarartikel teoribrugen i det fagdidaktiske
forskningsfelt. Hun hævder at finde en broget skare af videnskabelige referencer
og begrebslig flertydighed samt forvirring mellem pædagogiske og didaktiske
begreber: ”Ofte synes jeg, frem for præcise beskrivelser, at møde en rundhåndet
henvisning til ’det hele’”. (Borgnakke, dette nr. af Cursiv). Borgnakkes kritik må
forstås som en opfordring til fagdidaktisk forskning om at besinder sig på sine
teoretiske forankringer.
Ovenfor har jeg skitseret det teoretiske landskab som har tegnet sig i symposierne for sammenlignende fagdidaktik 2010 og 2011. Jeg har vist at dette søgende
nye kundskabsområde opsøger teorier der kan belyse og indplacere relevante
forskelle mellem fagdidaktikkerne, og at vi nok ser at didaktisk teori indtager en
position her, men at der også peges på semiotik, diskursteori og systemteori i en
bevægelse der løfter sig oven ud af det didaktiske felt for at etablere analysepositioner. Disse positioner går på forskellige måder i dialog med den didaktiske
teori som etableres af Nielsen, men det er indlysende at det er en vigtig diskussion for kundskabsområdet hvordan relationen mellem didaktisk teori og andre
metateorier etableres.
Jeg peger desuden på at fagdidaktisk teori inddrager feltrelevante teorier, noget som må være en selvfølge i fagdidaktiske studier. Jeg forholder mig imidlertid
ikke her til de relationer mellem fagteori og pædagogisk-didaktisk teori som udfoldes i disse studier, men også her ligger der selvfølgelig et vigtigt område for undersøgelse, afklaring og refleksion i et sammenlignende fagdidaktisk perspektiv.
Endelig viser jeg at det interessante mønster i de studier som findes i de to
numre af Cursiv, er at der i fagstudier anlægges teoretiske blikke der ikke udspringer af didaktik eller fagvidenskab, men som viser sig at frembringe fagdidaktisk
kundskab om det specifikke fagområde, og derudover udpeger perspektiver for
sammenlignende studier. Blandt de nævnte eksempler er socialsemiotik, kognitiv
semantik og kognitiv færdighedspsykologi. Det er nok i denne type konkrete studier at vi vil se nybrud inden for det sammenlignende forskningsfelt sådan som
adskillige af bidragyderne til de to numre af Cursiv har peget på.
For mig at se er det et karakteristisk principielt træk at sammenligning tvinger
til teoretisk afklaring, dialog og refleksion. Samtidig ser jeg også i min diskussion
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med Nielsens og Ongstads bidrag at forskelle i teoretiske positioner kan skabe
udfordringer for dialogen, og at vi måske her ser tendenser til paradigmatiske
positionsforskelle inden for kundskabsområdet. Under alle omstændigheder må
fagdidaktik som kundskabsområde med tak tage imod kritiske bemærkninger
og opfordringer til teoretisk refleksion som dem der formuleres af Borgnakke og
Høegh.

Afsluttende refleksioner
Christensen (2011) ser udviklingen af de enkelte fags didaktikker som formålet
med sammenlignende fagdidaktik:
”a. 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.
b. Som et heraf afledt formål kan man tænke sig, at SFD kan bidrage til
tværfaglig didaktik og samspilsdidaktik.” (Christensen, 2011: 170)
Christensens synspunkt understøttes af Dahl (2011) og Lindenskov (2011) som
dog begge i højere grad fokuserer på de muligheder for udvikling af konkret
undervisning som frembydes af sammenligning og ”spejling” i andre fags didaktikker.
Dalgas Jensen (dette nr. af Cursiv) peger ud af fagene mod fagenes dannelsesformål som den overgribende begrundelse både for fagdidaktisk refleksion og for
sammenlignende fagdidaktiske studier. Også Haugsted (2011) og Pio (dette nr.
af Cursiv) insisterer på at løfte blikket ud af fagenes og fagdidaktikkernes egne
rum og at fokusere på disses bidrag til mere overordnede uddannelsespolitiske
problemstillinger.
Jeg ser i disse kommentarer en vigtig påmindelse om at teori-praksis-forholdet repræsenterer et legitimitetskrav som en sammenlignende fagdidaktik
til enhver tid må medreflektere. Som dokumenteret i de mange studier der har
været præsenteret ved de to symposier, udspringer incitamentet til den empiriske fagdidaktiske forskning typisk af dette relationsfelt. Det er klart at teoretiske
studier og de mange refleksioner over selve feltet som har været formuleret på
symposierne for sammenlignende fagdidaktik, adresserer problemfelter der ikke
direkte relaterer sig til denne legitimerende livline. Vi må imidlertid fastholde at
et nyt kundskabsområde også har brug for denne type studier, og at de er nødvendige ikke bare for at udvikle forskningsfeltet, men også for at kvalificere praksis.
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English summary
The project of comparative disciplinary didactics
The article discusses the theoretical foundation of comparative disciplinary didactics, taking its point of departure in comments on the articles by Frede V. Nielsen
and Sigmund Ongstad.
In the first part of this article I compare Nielsen’s and Ongstad’s proposals
for a description of disciplinary didactics and comparative disciplinary didactics.
I find that in Nielsen’s theoretical approach disciplinary didactics is conceived
as a part of the independent scientific field of didactics, whereas in Ongstad’s
approach disciplinary didactics is qualified by a more universal theory, semiotics. Although not as explicitly expressed, I also find that Nielsen’s approach to
disciplinary didactics is informed by phenomenological realism while Ongstad’s
is informed by semiotics. Drawing on Davidsen’s commentary in this volume, I
suggest that phenomenology and semiotics can be combined by adding a semiotic
didactic analysis to Nielsen’s theoretical model of an integral relationship between
discipline and didactics.
In the second part of my article I discuss a focal point in Nielsen’s theory of
disciplinary didactics, the idea of four didactic paradigms constituting the basis
of selection of content. I compare these to a set of paradigms of mother tongue
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didactics proposed by Sawyer & van de Ven and find that three of the paradigms
are similar and, thus, that this theory seems to validate Nielsen’s. The fourth
paradigms, however, differ as Nielsen finds an ‘existential didactic’ paradigm
whereas Sawyer & van de Ven find a utilitaristic paradigm. I approve of Nielsen’s
suggestion of an existential didactic paradigm as I have found a similar position in
my own studies of the subject of Danish, but I propose adding a fifth paradigm in
which content is selected on the basis of a ‘didactics of reflection’. I argue for this
partly by referring to my own research in mother tongue didactics, partly by referring to the 2005 reform of upper secondary education in Denmark which demands
reflection on disciplines and disciplinary content in interdisciplinary course work.
In the third part of this article I respond to critical remarks by Høegh and
Borgnakke in this volume, demanding explicit reflection on the theories applied
in disciplinary didactic research. I go through the contributions in this volume
as well as in the previous volume on this field of research, Cursiv 7, and describe
the theoretical register present in these articles. Concluding, I find that the comparative endeavour appears to support reflection on theories and methodology
in comparative disciplinary didactics.
Keywords: comparative disciplinary didactics, disciplinary didactics, didactics,
semiotics, didactic paradigms, didactics of reflection.
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fagdidaktik
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Indledning
”Fagdidaktik beskjeftiger seg bredt med forholdet mellom fagets teori og praksis,
og søker å utvikle fagets teori om praksis og om dets samfunnsmæssig funksjon.
Fagdidaktik har et markert fagkritisk og samfunnskritisk element og sikter, gjennom forskning og undervisning, mot å utvikle endringskompetense.”
Sådan formulerer den norske historieprofessor May-Brith Ohman Nielsen sig om
fagdidaktikkens rolle (Ohman Nielsen, 2003: 126).
Målet med nærværende artikel er i forlængelse af ovenstående at vise, hvordan undersøgelser af det videnskabsteoretiske grundlag for et fag, her faget historie i det danske gymnasium, (måske) kan få betydning for, at visse didaktiske
problemstillinger komme mere frem i opmærksomhedsfeltet både teoretisk og
med blik for praksisfeltet.
Artiklen undersøger og plæderer for, at elevernes indsigt i historiefagets
didaktiske videnskabsdisciplin er afgørende for at fremme deres metakognitive
historiekompetencer. Dette sker med et udblik til det gymnasiale samfundsfag.
Artiklen er et bidrag til en diskussion om, hvorvidt denne måde at tænke fagdidaktik ind i elevernes læringsmål kan anvise en teoretisk tilgang, hvorpå man
kan komparere og skabe forbindelse mellem forskellige fags didaktikforståelser.
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Artiklen er dermed et bud på én mulig metode til at arbejde med sammenlignende fagdidaktik.
Tese og oversigt
En lang række historiedidaktikere i Norden og Tyskland har påvist, at historiefaget, når det drejer sig om den flerfaglige humanistiske dimension af faget, ikke
blot må arbejde med, hvad der skete eller er sket i fortiden – altså klassiske historiske temaer –, men faget må samtidig lægge vægt på at inddrage viden fra den
historiedidaktiske forskning om histories virkningshistorie og på historiebrugens
betydning for identitetsdannelse og for menneskers ageren i fortiden såvel som i
de moderne samfund (Jensen, 2004 a og b). Metakognition, personlig myndighed
og historiebevidsthed kan kvalificeres ad den vej.
Men at inddrage viden fra den historiedidaktiske forskning i undervisningen
kræver, at det historiedidaktiske vidensområde som del af fagligheden også bliver
genstand for didaktiske overvejelser. Det drejer sig altså ikke kun om, at eleverne
skal lære historie og om, at de skal lære at lære historie, men det drejer sig tillige
om, hvordan man didaktisk set kan anskue det forhold, at eleverne også skal
lære om, hvordan man er kommet frem til viden om det at lære, at skabe og at
bruge historie. Didaktik i forhold til denne sidste form for meta-læring i historie
benævner jeg så 2. ordens didaktisering.
Der argumenteres for, at tankerne om dette 2. ordens didaktiseringsbegreb
måske kan give ideer om, hvordan der kan etableres forbindelseslinjer til andre
fags didaktikforståelse. Altså er det et bud på, hvordan man kan forestille sig, at
man kan arbejde med en sammenlignende fagdidaktik. Tesen er, at fag kan ligne
hinanden ganske meget, hvad angår materialer og emner, men det er forskellen
på deres videnskabsteoretiske forankring, der sluttelig betyder noget for fagenes
didaktiske tilgange.
Argumentationskæden begynder med et kort blik på forholdet mellem samfundsfag og historie i de gymnasiale uddannelser. Derefter bevæger jeg mig over
i en diskussion af visse afgørende temaer i det teoretiske grundlag for historiefagets humanistiske didaktikforståelse. Endelig sluttes der af med tankerne om 2.
ordens didaktisering.

Historiefaget på de gymnasiale uddannelser
Historiefaget i det almene gymnasium defineres i læreplanen både som et
samfundsvidenskabeligt og humanistisk fag (Læreplan for historie 1.1). Som
samfundsvidenskabeligt fag er historiefagets kernestof og læringsmål knyttet til
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forskellige samfundsvidenskabelige teorier og metoder. Som humanistisk fag er
historie, hvad angår kernestof, et komplekst og multidisciplinært fag forbundet
med en lang række humanistiske videnskaber, hvoraf kultur- og sprogforståelse,
mentalitets/idéhistorie og klassisk historievidenskab står centralt. Men også litteratur og kunst er vigtige elementer i faget. Dette hænger sammen med fagets
brede tekstbegreb. Hvad angår læringsmål (i læreplanen kaldet faglige mål), kan
historie ses som en bestemt erkendeform forbundet med fænomenologi og hermeneutik (læreplan for historie på stx).
Historie er kun på stx et fag på A-niveau. På htx har man et fag kaldet ’Teknologihistorie’, på hhx ’Samtidshistorie’. På hf fik man i 2005 et nyt fag: ’Kultur- og
samfundsfagsgruppen’.
Historie på stx (A) blev ved reformen i 2005 beskåret med ca. 20 procent
svarende til, at samfundskundskabsdelen i faget forsvandt (Christensen i dette
nummer af Cursiv). Så længe samfundskundskab var en del af faget, smittede
den samfundsfaglige tilgang af på de rent historiske emner, da lærerne fra officiel
side blev opfordret til at integrere en del af samfundskundskab i historie. Efter
2005 blev historiefagets faglige mål og kernestoffet mere tydeligt historisk, og den
humanistiske dimension i faget blev klarere, som følgende lille analytiske blik på
læreplanen kan vise:
Klassiske historiske temaer som periodisering, udvikling og samspillet mellem menneske, samfund og natur står stadig centralt. Men det kulturelle og mentalitetsprægede viser sig fx derved, at et tema som ’kulturmødeproblematikken’
indgår i tre af de fem store hovedområder i kernestoffet. Eksplicitte mentalitetsog kulturhistoriske temaer nævnes som obligatoriske: Renæssance, reformation,
oplysningstid, national identitet og menneskerettigheder (Læreplan for historie
på stx 2.2).
Eleverne skal desuden lære om mennesket som historieskabende og historieskabt og om forholdet mellem historie uden for skolen og i skolen. Derudover
understreges det i læreplanen, at alt arbejde i historie skal forbindes til elevernes
nutid, og der skal være fokus på udvikling af elevernes ’historiske bevidsthed’
(Læreplanen 2.1). Historisk bevidsthed sættes ofte lig med begrebet ’historiebevidsthed’. Men der er faktisk en forskel. Historisk bevidsthed drejer sig om at
have historisk indsigt og forståelse, historiebevidsthed er derimod en erkendeform – altså et karakteristikon ved selve den menneskelige bevidsthed (Jensen.
2003 o.a.s).
Af mere samfundsfaglige emner i læreplanen kan nævnes: Dansk demokrati,
velfærdsstaten, Danmarks internationale placering og europæisk integration.
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Betydningen af den empiriske forankring
Læreplanen for historie i stx demonstrerer alt i alt et ret tydeligt element af en
humanistisk tilgang til faget. Det giver derfor en vis mening at fokusere på historiefagets humanistiske dimension i forhold til fagets didaktikbegreb. Men før vi
går dybere ind på det i det følgende, kommer der først et lille blik på forholdet
mellem samfundsfags og histories empiriske og teoretiske forankring.
Det er her, vil jeg vise, at man kan finde grunden til fagenes forskellige didaktikopfattelser.
I læreplanen for Samfundsfag, stx på A-niveau står der
”Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om de dynamiske
og komplekse kræfter – nationalt, regionalt og globalt – der påvirker
samfundsudviklingen. Ved at forbinde den aktuelle samfundsmæssige
udvikling med sociologiske, økonomiske og politiske begreber kvalificeres standpunkter og handlemuligheder.” (Læreplanen for Samfundsfag på stx A 1.1.
Min kursivering).
Samfundsfag arbejder således med et empirisk set konkret og eksisterende genstandsområde, nemlig samtidens samfund og samfundsforhold. Kernestoffet
defineres i faget som sociologi, politik, økonomi og international politik (Læreplan
for Samfundsfag A: 2.2: Kernestof). Fagets forbindelse med samfundsvidenskaberne fremgår tydeligt.
Historie kan i modsætning til dette jo ikke beskæftige sig med selve fortidens
kultur eller samfund som empirisk virkelighed, da fortiden som bekendt netop
ikke mere er til som egentlig empiri.
Selvom samfundsfag og historie kan være enige om, at fagene supplerer
hinanden i forbindelse med at udvikle elever til demokratiske og refleksive mennesker (Christensen i denne publikation), så er der altså helt konkret en forskel i
samfundsvidenskabernes og historievidenskabens empiriske forankring, som på en
eller anden måde er afgørende for, hvilke videnskabsteoretiske positioner man
må og kan anvende i faget.
Kulturhistorikeren Palle Ove Christiansen siger, med henvisning til antropologen Kirsten Hastrup, at i antropologi er samfund en empirisk betinget kategori,
mens kultur i antropologi er en mere analytisk implikation: ”Derfor kan kulturen
netop ikke ”findes”, men må i stedet skrives af antropologen eller historikeren”
(Christiansen, 2000: 209). Selvom Hastrup senere er knapt så kategorisk i sin
skelnen (Hastrup, 2010), så er hendes tidlige synspunkt en understregning af, at
historie er en kulturskabende, men også kulturskabt arbejdsproces.
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Historie er altså henvist til at arbejde med, hvordan tolkninger om fortiden
bruges, sætter spor og virker ind på mennesker. Dermed nærmer visse dele af
historiefaget sig de erkendeformer, som karakteriserer kulturfagene. Men inden
for historiefaget har det ikke altid været således.
Historie – hvilke historier?
Palle Ove Christiansen viser i sit skelsættende arbejde Kulturhistorie som opposition
(Christiansen, 2000), at der i historieforskningens historie har været en benhård
strid mellem kulturhistorikere og dem, som forstod sig som de eneste ’rigtige’
historikere. De sidstnævnte var de historikere, der arbejdede med staters økonomiske og politiske historie, eller makrohistorie, som man også kalder det. I egen
forståelse var disse historikere de egentlige videnskabelige historikere. De søgte
metodisk frem mod at kortlægge ”wie es eigentlich gewesen war” – for at bruge
historikernestoren Leopold von Rankes udtryk.
Kulturhistorikerne blev fra disse historikeres side anset for at være useriøse
sværmere, og deres arbejde blev tilmed ofte overset i videnskabelige udgivelser
og i den akademiske verden (Christiansen, 2000: 78 ff.).
De ’rigtige historikere’ var dem, der i mange år, ja indtil for nogle årtier siden,
satte dagsordenen i forhold til arbejdet i det gymnasiale historiefag. Det medførte,
at mange historielærere mente, at forskellen mellem undervisningsfaget historie
i gymnasiet og videnskabsfaget historie på universitetet kun var en forskel i abstraktionsniveau, grader af fordybelse eller grader af seriøsitet i kildetolkninger og
lignende. Altså at gymnasiefaget ’historie’ handlede om, at eleverne først og fremmest skulle arbejde på makroniveau med staters politik, økonomi og magtforhold.
Historiedidaktik drejede sig i den forståelse mest om at forbinde det gymnasiale
historiefag med det ’sande’ videnskabelige basisfag og den videnskabelige historiske kildekritiske metode (Jensen 2004 a: 54 ff).
I dag er historiefaget i det danske gymnasium i høj grad et erkendelses- og
dannelsesfag og som sådan tæt forbundet med den lærendes subjektivitet og de
værdier, der er i og omkring den lærende på et bestemt tidspunkt i en bestemt
kulturel sammenhæng. Men der er foregået en del kampe inden for faget, før det
er blevet således.
Mit ærinde i denne artikel er ikke at plædere for, at historiefaget i gymnasiet
skal løsrives fra det videnskabelige. Tværtimod er mit ærinde er at vise, at den
klassiske videnskabelige historieposition ikke længere nødvendigvis er hverken
den eneste eller den vigtigste af fagets videnskabsforankringer. Resultaterne fra
kulturvidenskaberne og ikke mindst forskningen omkring historieskabelse, historiebrug og historiedidaktik er helt afgørende nye videnskabelige basisfaglige
områder i forhold til historiefaget i gymnasiet.
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I det følgende vil jeg gå nærmere ind på fire didaktiske temaer i historie og
derigennem klargøre disse temaers forbindelse til forskellige videnskabsteoretiske
grundlag. Hensigten er at påvise, at fags erkendelsesmæssige og videnskabsteoretiske forankring kan være en måde at finde frem til, hvordan og hvorfor fagenes
didaktik udformes forskelligt.

Historiedidaktiske temaer
Første tema: ’Re-præsentation’ og virkningshistorie
Når genstandsområdet i historie (altså forstået som fortid som empiri) i modsætning til hvad der gælder for alle andre fag, ikke eksisterer ’per se’, men kun
som rester og spor, er man overladt til alene at tolke disse tegn og spor. Sporene,
fortællingerne og historieskrivning er således udtryk for menneskers og kulturers
tydninger af verden og omverden og udtryk for, hvordan man i tidligere tider
og kulturer har kommunikeret denne tolkning ud til omgivelserne med blik på
betydning og virkning både i en samtid og en eftertid.
Fænomenologer benytter om dette forhold det tyske begreb Vergegenwärtigung. På dansk kan det måske oversættes til gen- eller re-præsentation. Hermed
menes, at historie som fremstillinger i tekst og genstande (alene) gen-præsenterer
det forgangne i enhver form for eftertid eller nutid (Gallagher & Zahavi, 2010).
”Virkeligheden er dømt til at gå med slør. Hun kan aldrig lade sig selv se”,
skriver Kirsten Hastrup poetisk (Hastrup, 1992: 22) med henvisning til antropologens erkendeform og i forlængelse af fænomenologiens tanker om perceptionens
betydning.
Historie og historiefaget drejer sig derfor om, hvordan de menneskeskabte
spor kan aftvinges en mening og viden, dvs. afkodes, så de fortæller noget afgørende om kulturers eller personers virkelighedsopfattelser, handlinger og normer
set i forhold til enhver nutid.
Fortidens fortællinger, symboler, ritualer og andre kulturelle frembringelser
sender samtidig lange forbindelseslinjer ind i nutiden. Kirsten Hastrup udtrykker
det på den måde: “For at begivenheder skal huskes og blive en del af historien,
må de erfares som betydningsfulde” (Hastrup, 1990: 89). Det er altså afgørende, at
historiefaget fokuserer på, hvordan og på hvilken måde fortidens spor, begivenheder og fortællinger spiller ind på og påvirker en eftertid og en nutid.
Filosoffen Hans-Georg Gadamer kalder dette Wirkungsgeschichtliches Bewußtsein – altså virkningshistorisk bevidsthed (Kemp, 2001).
Selvom et fag som samfundsfag også opererer med repræsentationer (om end
nok i anden betydning af ordet) og virkninger, så har historie ikke har andet end
gen-præsentationer og virkningshistorie som kildegrundlag. Det er de egentlige
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historiske fænomener, som omsat til historiedidaktikkens sprog er udtryk for
fortidens historiebrug og historiekultur. Når fag har forskellig empiri, må didaktikken logisk nok også formes forskelligt.
Andet tema: Tid som didaktisk dimension
Historiefaget er ifølge læreplanen forpligtet på både en synkron og en diakron
tilgang til stoffet (Læreplan 3.1). Med dette menes, at iagttagelse af fænomener
i faget skal behandles i en bevægelse fra det lokale/ individuelle til det fjerntliggende – rumligt set – og samtidig iagttages i forhold til et eller andet tidsbegreb
– det vil fx sige bagud i den nære og fjerne fortid og fremad mod nutiden med
blik mod fremtiden.
Tid er imidlertid som historisk fænomen et meget kompliceret begreb, der
ingenlunde kun er det samme som en traditionel tidslinje. Det diakrone perspektiv er fx både urets tid, universets tid, erindringens tid, kultens tid, springende
tid mm. (Ebbengaard, 2005, 2006 o.a.s. og Jensen, 2003 o.a.s.). Didaktisk set er
de mange tidsforståelser en udfordring i historiefagets arbejde, men samtidig et
aldeles nødvendigt tema, når betydning af historiebrug som agenda i en nutid
med blik mod en fremtid skal erkendes. For visse historiedidaktikere er det ikke
mindst netop tidsbegrebets kompleksitet, der karakteriserer historiebevidsthed.
Det forhold, at det historiefaglige arbejde ifølge læreplanen også hele tiden
skal ses i forhold til nutiden, er en faglig tilgang, som det ofte er ganske svært at
forklare meningen med for ikke-historikere – ikke mindst er det svært at forstå
for elever. Den almindelige opfattelse er stadigvæk, at historie er det samme som
fortid, og at fagets genstand derfor kun er, hvad der skete i fortiden. Man forestiller sig fejlagtigt, at historiefagets opmærksomhed standser før dagen i dag! Men
historie giver kun mening som en erkendeform eller som fortællinger i enhver
nutid, som vi vil diskutere det nærmere nedenfor.
På dette punkt kunne man tro, at historie og samfundsfag er alvorlige faglige konkurrenter, fordi historie så også bliver et fag, der leverer en aktuel samfundsindsigt. Men modsat kan man dog snarere sige, at de to fag arbejder på
forskellig vis med at skabe indsigt i nutidens fællesskaber.
Det er den store tyske forskning om historiedidaktik som historiebevidsthed
(Geschichtsbewußtsein), der her kan give nyttige redskaber til at forstå, hvordan
fortiden så at sige kan være med i nutiden, som vi kommer ind på det i afsnit 4.
Tredje tema: Historie som en ideografisk og tolkende erkendelse
Historie beskæftiger sig som fag og videnskab som andre humanistiske discipliner med det unikke og dermed med den konkrete menneskelige handling. Det vil
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sige med hændelsen, sporet og værket som fænomener. Historievidenskab er en
ideografisk videnskab og ikke en nomotetisk videnskab.
Humaniora og de humanistiske fag på universiteter og gymnasier har som
følge heraf som arbejdsmetode en uomgængelig forbindelse med de refleksionsformer, der indskriver sig i en eller anden relation til forskellige skoler inden for
fænomenologi og hermeneutik, skønt omformet til de respektive fags specifikke
metoder – f.eks. historisk kildekritik. Humanioras legitimitet er ikke mindst at
befordre en refleksiv dannelsesproces, som ikke kan foregå uden om og forbi
sproget, tolkningen og det intersubjektive forståelsesunivers (Zahavi, 2003).
En tolkning er som bekendt ikke en objektiviserbar størrelse, men er tværtimod led i en uafsluttet og u-afsluttelig bevægelig proces, som er karakteriseret
ved, at den konstant kan og må udsættes for senere tiders relevansbetragtninger
og dermed debatteres igen og igen (Hastrup, 2004). Det sker oftest som mundtlige
eller skriftlige sprogliggørelser ind i en ny tid. Tolkningen kan dermed ændre karakter og blive fundamentalt anderledes end tidligere tydninger, men tolkningen
kan tillige medvirke til ændre og påvirke den eftertid, som den foregår i. Det kan
ske både i det godes og det ondes tjeneste. Talrige eksempler fra fortid og nutid
kunne fremlægges her.
Som følge heraf er enhver historisk tolkning en eller anden form for intellektuel nutidig omformnings-, tolknings- og skabelsesproces, når den foregår formelt i den
videnskabelige verden og i undervisningens verden. Denne konstante nytolkning
er et afgørende element i filosoffen Paul Ricoeurs tænkning om transformation og
refiguration (Hermansen og Rendtorff, 2002, Kemp, 2001, Rendtorff, 2000).
Skal man forstå, hvad historie er for et fag, og hvad fagets legitimitet er også i
et didaktisk perspektiv, må man opsøge de tænkere, der erkendelsesteoretisk har
arbejdet med de begrebselementer, som er centrale i historiefagets humanistiske
dimension. Vi vil derfor i det næste tema se nærmere på historiefagets teoretiske
forankring i fænomenologi og hermeneutik.
Fjerde tema: Histories fænomenologiske forankring
En forskelsgivende og sammenhængsgivende forståelse af forskellige fags fagdidaktik kan med fordel tage udgangspunkt i disse fags forskellige teoretiske
grundlagspositioner i forhold til deres genstandsområde eller empiri. Histories
humanistiske dimension har tæt tilknytning til fænomenologi som erkendelsesfilosofi. Helt enkelt sagt hænger det igen sammen med, at fagets genstandsområde
er spor fra fortiden eller fortællinger om fortiden og derfor ikke Sandheden om
fortiden.
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Fænomenologien vil sige, at at vi erkender verden gennem den måde den
fremstår for os på. Fortiden som virkelighed i strikt videnskabelig forstand kan
aldrig findes.
”Selvom distinktionen mellem fremtrædelse og virkelighed må opretholdes
(…) forstår fænomenologer den ikke som en distinktion mellem to adskilte
domæner (hørende til henholdsvis fænomenologi og videnskab), men som
en distinktion, der er fænomenet iboende, og som foreligger i den verden,
vi lever i.” (Gallagher og Zahavi, 2010: 39)
Den fænomenologiske erkendeform kan ikke karakteriseres kort, men af betydning
for historiefagets humanistiske dimension er, at fænomenologi understreger
betydning af ’førstepersons-perspektivet’ (altså den enkeltes perception og erkendelse), intentionalitet (bevidsthedens opmærksomme ’rettethed’ mod noget),
teorier om fænomenbegrebet og ikke mindst betydningen af begrebet ’Lebenswelt’
altså livsverdensbegrebet (Gallegher og Zahavi 2010, Zahavi, 2003).
Gallegher og Zahavi udtrykker det således med henvisning til to af fænomenologiens store fædre Edmund Husserl og Maurice Merleau-Ponty:
”Vi bør aldrig glemme at vor viden om verden, inklusive den videnskabelige verden, udgår fra et førstepersonsperspektiv (…) Den videnskabelige
verden er indlejret i erfaringens verden (…) Selv de mest eksakte og abstrakte videnskabelige resultater forudsætter livsverdenens anskuelige og
givne subjektrelative evidens.” (Gallagher og Zahavi, 2010: 129)
Forståelse som proces
Et kerneord i fænomenologi og i historiefaget er tillige forståelse. Ordet forståelse
er vigtigt i de fleste gymnasiefag, men ordet betyder ikke altid helt det samme.
Det er den videnskabsteoretiske forbindelse, der definerer begrebet i forskellige
fagligheder. Overordnet set henviser begrebet forståelse til to forskellige erkendeformer. Den ene form for forståelse drejer om at erkende noget i omverdenen,
fx en sammenhæng. Den anden form for forståelse drejer sig om at ’sætte sig ind
i’- altså et mere empatisk begreb.
I histories humanistiske dimension arbejder man med begge forståelsestyper
– hver for sig og i forbindelse med hinanden. At lære om en historisk kultur vil
lægge vægt på den første forståelsestype. Man skal eksempelvis lære at forstå
forskellige bud på begrundelser for, hvorfor mennesker handler ud fra religiøse
motiver, eller man skal lære at forstå, hvilken rolle kunsten kunne have i middel-
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alderens samfund. Har man forstået, viser det sig ofte ved, at man kan klargøre
eller forklare et eller andet for andre. At tolke en originaltekst – historisk, filosofisk, religiøs eller litterær – eller et visuelt kunstværk kan være mere knyttet til
den anden form for forståelse.
Processen vil ofte kunne karakteriseres som en menings-skabende proces, idet
tolkningen nok tager udgangspunkt i faglige metoder, men den kan ikke totalt
adskilles fra den tolkende persons medbragte for-forståelser og kulturelle situerethed. Men det afgørende ved begrebet forståelse set i forhold til historie – og
andre humanistiske fag – er, at det er et processuelt begreb og altså ikke et absolut
resultat som i visse naturalistiske videnskaber og fag.
Filosoffen Ricoeur understreger, at det er i spændingsfeltet eller det dialektiske forhold mellem det for personen fremmede og det kendte, at en forståelsesproces kommer i stand. Spændingen mellem identitet og fremmedhed er det,
der betinger kommunikationens dannelsesmæssige betydning (Hermansen og
Rendtorff, 2002: 19). Ricoeur taler endvidere om, at forklaring kan føre frem til
forståelse. Dette hænger igen sammen med, at både forståelse og forklaring for
hermeneutikeren er betinget af ’for-domme’ – det vil sige af den erfaringspulje
eller vidensmæssige bagage, man som forsker eller elev medbringer i den videnskabelige proces, uanset om det er en humanistisk fortolkningsproces, der er tale
om, eller en mere naturvidenskabelig empirisk/teoretisk undersøgelsesproces
(Gallagher og Zahavi, 2010 og Hermansen og Rendtorff, 2002).
Det er den sammenhæng mellem forklaring og forståelse, der er tydelig i historiefaget. I fagets humanistiske dimension vil forklaringer ofte være bundet til
en form for deduktivt tekstarbejde og den argumenterende dialogiske undervisningsform. Forståelse er i højere grad forbundet med den induktive læringsform,
altså med det forhold at subjektivitetens inddrages i tolkningsarbejdet.
Forståelse er imidlertid i mange videnskaber ikke altid en nødvendig betingelse for de videnskabelige resultater. Omvendt kan de videnskaber som har
med kultur at gøre, overhovedet ikke frembringe videnskabelige resultater uden
et minimum af forskerens ’forståelse’.
”For det første er der ingen viden uden én (eller flere), der ved, og for det
andet er viden altid en viden-om-noget fra et særligt perspektiv. Viden er
derfor et socialt forhold snarere end en substans.” (Hastrup, 2010: 75)

Historiedidaktik som faglig viden
Som nævnt i indledningen kan fag ligne hinanden, hvad angår indholdselementer, men de videnskabsteoretiske positioner, der ligger bag fagene, kan betyde,
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at fagenes didaktiske tilgang skaber kategorialt og mentalt forskellig viden og
læring i fagene.
Det følgende afsnit sigter på at vise, hvorfor indsigt i den tyske didaktikforsknings resultater og positioner kan være et nyttigt vidensfelt i forhold til at levere
indsigt i historiefagets humanistiske dimension.
Tysk historiedidaktik og historiebevidsthed
Forskningsdisciplinen ’historiedidaktik’ i den tyske forståelse beskæftiger sig med
et kompleks af temaer så som undervisning, læring, dannelsesprocesser og bearbejdning og reception af historie. I det tyske forskningsfelt om historiedidaktik
interesserer man sig desuden eksplicit for at undersøge, hvordan historie bruges
i offentlige og kollektive sammenhænge, og altså ikke kun for historie som skolefag. Historiedidaktikeren Klaus Bergmann skriver således:
„Abgekürzt kann man die Geschichtsdidaktik als eine Disziplin bezeichnen, die sich mit der Verarbeitung (Rezeption) von Geschichte beschäftigt.“
(Bergmann, 1997: 245)
For den store ’grand old man’ inden for tysk historiedidaktik, Jörn Rüsen, er
krumtappen i historiedidaktik at fokusere på, hvordan tid og fortælling skaber
mening for nutidens mennesker, og han ser samtidig tid og fortælling som de
egentlige mentale figurer i alle former historiebrug. Rüsen udtrykker det således,
at historie er en narrativ ytring, der inkorporerer en eller anden forestilling om tid
og orientering i det indre og ydre liv i personen. Historiefortælling er:
„… die Kompetenzen einer sinnhaften Orientierung der menschlichen
Lebenspraxis im Zusammenhang der drei Zeitdimensionen durch Vergangenheit, in einem Wort: Um ‘narrative Kompetenz.“ (Rüsen 1997: 262)
Zeitdimensionen og narrative Kompetenz har direkte forbindelse til fænomenologen
Paul Ricoeur og hans hovedværk: Tid og fortælling (Temps et recít 1983-1985).
Rüsen fremhæver tillige betydningen af begrebet Vergegenwärtigung – altså det
fænomenologiske begreb om historie som ’re-præsentation’, jeg nævnte tidligere.
Rüsen skelner ud fra empiriske undersøgelser af historiebrug mellem traditionel, eksemplarisk, kritisk og genetisk historisk narrativitet og historiebevidsthed.
Mennesker lever med alle fire former for historiebrug i deres ’livsverden’, og
indsigt i, hvordan tid og fortælling opfattes og bruges i samfund og kulturer som
identitetdannere og handlingsbaggrund, er vigtig kilde til samtidig at erkende
fortidens nutidsfunktion (Rüsen, 1993: 6 og 81).
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Fænomenologiens begreber er således afgørende for at forstå, hvad historie er
for en mærkelig størrelse i vores bevidsthed og også som fag. Det drejer sig ikke
mindst om begreberne tid, erindring, intentionalitet, receptionsformer og den
personlige og kollektive for-forståelse. Dette tydeliggør, at historiedidaktikken leverer en slags metaindsigt i, at det at ’lære historie’ er en mental bevægelse fra afkodning af den foreliggende historietolkning/tekst/genstand frem mod skabelsen
af nye, fortolkende narrativer. Det er disse narrativer, der producerer afgørende
orienteringspunkter for handlen og ageren hos den enkelte og kollektivet – både
i positiv og også negativ forstand.
En anden historiedidaktiker Jürgen Straub, der bygger videre på Rüsens og
dermed på Ricoeurs tanker om tid og fortælling, udtrykker det samme således:
„ Historisches Bewußtsein ist (...) die Orientierungsbildende, narrative
Konstruktion einer als sinnstrukturierten Verlaufsgestalt konzipierten
Einheit zeitlicher Differenzen, wobei grundsätzlich kollektiv Bedeutsame
Erfahrungen und Erwartungen artikuliert werden“ (Staub, 1998: 103)
Endelig er der den dimension i den tyske historiedidaktiske forskning, at disciplinen arbejder med og omhandler menneskers historieforestillinger i mange former
for fællesskaber. Den offentlige og kollektive meningsdannelse i kulturen er den
symbolske orienteringsramme, som vi forholder den individuelle og den private
erindring til. Dette udtrykkes af Bernd Schöneman således:
”Geschichtsdidaktik versteht sich heute als Wissenschaft vom “Geschichtsbewußtsein in der Gesellschaft” (Jeismann). Damit überwindet sie ihre
noch bis in die 1970’er Jahre hinein reichenden Beschränkung auf den Status einer reiner Schul- oder Unterrichtsfachdidaktik“ (Bernd Schönemann
2006: 72)
Dette ligger i forlængelse af Jörn Rüsens tanker om, at historiedidaktik er ’metahistorie’ (Rüsen, 1993). Historiedidaktik kan altså skærpet udtrykt anskues som
historiefagets grundnerve (Jensen, 2003 o.a.s). Det er erkendelsen af, hvordan
fortidsrepræsentationer skabes, bruges, fungerer og komponeres hos den enkelte
og i de mange fællesskaber. Den måde, man vælger at tyde fortid og erindringer
på, er en afgørende drivkraft i små og store fællesskaber – også i de nutidige.
Sammenfattende om historiedidaktik som elevkompetencer
Indsigt i forskningsdisciplinen historiedidaktik og det fænomenologiske teoriområde er den teoretiske baggrund for historiefagets humanistiske dimension,

Historiedidaktik som metakognition – udspil til komparativ fagdidaktik

og indsigt i disse temaer er afgørende for at etablere indsigt i metakognitive
historiekompetencer hos elever.
Historiefaget har sin videnskabteoretiske forankring, og andre fag har deres.
På dette område ligger der væsentlige begrundelser for fagenes forskellige didaktiske tilgange. (Ebbensgaard 2006, 2008, 2011)

Didaktisering af historie – en didaktiseringsrefleksion
Fra det mere abstrakte vil vi nu bevæge os over i at se på, hvad de fremlagte tanker betyder for historiefagligheden og historiefagets didaktik.
Didaktisering er del af metakognitionen
Udgangspunktet for denne fremstilling er Sigmund Ongstads opfattelse af didaktiseringsbegrebet. Ongstad forstår didaktisering som det at føre fag og didaktik
sammen i en refleksiv proces, der forholder undervisning i faget til samfund og
udviklingstanker inden for faget og mellem fagene (Ongstad, 2003).
Når undervisningen i historie i skolen bl.a. skal medvirke til at (ud-)danne
eleverne til at forstå, hvordan fortidstolkninger konstrueres, udvælges, formidles
og bruges og misbruges til enhver tid – ikke mindst som aktuel politisk agenda
for systemer og personer (Jensen 2003, 2004 a og b o.a.s), vil jeg argumentere for,
at det ikke er tilstrækkeligt, at læreren kan bruge disse emner som led i en didaktisering af historiefaget. Det kunne tillige være en tanke værd, om elementer fra
den didaktiske forskning kunne blive en konkret del af historiefaglighed. Eleverne
ville så at sige få nøglen til en dybdeforståelse for, hvad og hvorfor noget sker,
som det sker, i historieundervisningen.
Da tankerne er teoretisk set ganske tunge, er det et spørgsmål, om det er en
meningsfuld historietilgang i de mindre klasser. Her kan elevernes læring om historiebrug, historieformidling osv. stadig blot være lærerens didaktiske redskaber.
Jeg nøjes derfor med at foreslå, at indsigt i de forskningsmæssige resultater skal
reserveres til de ældste klassetrin i gymnasiet.
Det afgørende er, at hvis historiedidaktikkens forskning bliver del af fagligheden, så flytter historiedidaktikken fra at være lærerens domæne alene til at være
en integreret og refleksiv del af elevernes historiekompetencer. Historiedidaktik
bliver en form for metafaglig kompetence. Det er at give eleverne metodiske redskaber til at gennemskue, hvorfor en eller anden konstrueret eller ’valgt’ erindring
om fortidens begivenheder (eller glemsel af begivenheder) i yderste konsekvens
kan være særdeles velegnet til at få folk til at gå i takt og gå i døden – eller få
andre til at gøre det!

89

90

Aase H. Bitsch Ebbensgaard

Det er egentlig oplagt, at det må være sådan i den danske videregående skole,
da ’metakognition’ i alle fag skal med i undervisningen som en afgørende studiekompetence. I historie er det blot en metakompetence, der skal sætte eleven i
stand til ikke kun at reflektere over egen læreproces, men også at forstå, hvordan
man gennem tiderne har formidlet og forsøgt at forme mennesker efter autoriserede eller ideologiske tolkninger af fortiden.
Didaktisering af 2. orden
Èn ting er, at man emnemæssigt kan flytte didaktik ind i fagene som metakompetence og videnselementer, noget andet er så, at den manøvre må betyde, at der
opstår et behov for didaktisk forskning om, hvordan dette kan foregå, og hvordan man teoretisk kan forholde sig til det. Jeg kalder dette for didaktisering af
2. orden. Med didaktisering af 2. orden forstår jeg altså, at man ikke kun tænker
didaktik ind i undervisningsfaget som en del af det mere traditionelt fag-faglige,
men at man også tænker didaktisk om den del af fagligheden, der angår indsigt
og viden om forskningsområdet fagdidaktik.
Jeg har ført argumentationen for dette synspunkt ved hjælp af historiefaget,
men tankerne kunne jo overføres til andre fag. Didaktisering af 2. orden må da
naturligvis med henblik på den teoretiske forankring og dermed indhold være
forskellig fra fag til fag. Den teoretisk historiedidaktiske forskning er et meget
stort og omfattende forskningsfelt i Tyskland og i Norden. På samme måde har
andre fag et omfattende didaktisk forskningsfelt. Mens didaktiseringen af fagene
således må bygge på de respektive faglige forskningsområder, kan principperne for
tankerne om 2. ordens didaktisering overordnet set være et bud på en metode til
at skabe bedre forbindelse mellem forskellige fags didaktikforståelser, og dermed
være et bud på, hvordan sammenlignende fagdidaktik (også) kan etableres.
Ikke mindst er det vigtigt at finde teoretiske og praktiske bud på, hvordan
man overfører tankerne til refleksioner over den konkrete undervisningspraksis.
Didaktisering har nu engang noget med virkelighedens verden at gøre, ikke
mindst fordi hensynet til subjektiviteten eller eleven ellers kan forsvinde ud af
synsvinklen i dette ’metaarbejdet’. Det er således mit synspunkt, at der ligger et
vigtigt forskningsfelt her.
Nedenfor gives et bud på hvilke grundbegreber, som i historiefaget kan pege
hen på centrale elementer i fagets 2. ordens didaktisering:
•
•
•

Re-præsentationsbegrebet
Den unikke hændelse eller værk
Virkningshistorie – historiebrug – historiemisbrug
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•
•
•
•
•
•
•

Tolkning – forståelse – forklaring
Fortælling og narrativitet
Tidsbegreber
Analyseværktøjer til historiebrug
Første-persons perspektivet og tredjepersonsperspektivet
De mange forskellige tidsforståelser i historiefagligheden
Historiebevidsthed

Af listen fremgår det, at det er metabegreber og ikke egentligt historiske temaer
som fx det kernestof, historie også er forpligtet på ifølge læreplanen. Det er altså
snarere tankeredskaber til brug for historiearbejdet. Samtidigt kan listen lægge op til
diskussion af, hvordan andre fag forholder sig til disse eller tilsvarende begreber,
eller hvordan andre fags metabegreber ser ud.
Sammenfatning: Forskning i fags forskellige didaktiseringer
Jeg har i artiklen primært taget udgangspunkt i den humanistiske side ved det
gymnasiale historiefag for at plædere for et bestemt syn på faglighedens didaktik
og didaktisering. Det har altså drejet sig om de elementer i historiefagligheden,
der dybest set er forbundet med forståelse og indsigt i brug af re-repæsentationer,
det narrative, tidsbegrebet og virkningshistorien i forhold til en samtid og nutid.
Den del af historiefaget er indholdsmæssigt og metodisk næppe i konkurrence
med fx et fag som samfundsfag. Den afgørende forskel på samfundsfags og histories didaktisering af både 1. og 2. orden ligger altså, som jeg har argumenteret
for det i denne artikel, deri, at en vigtig del af historiefaget er dets humanistiske
fænomenologiske tilgang, mens samfundsfags videnskabsteoretiske tilgange,
som jeg læser læreplanen, er økonomiske, politiske og sociologiske (Christensen
i denne udgivelse af Cursiv må dog få det endelige ord angående denne sag!).
De samfundsfaglige emner har desuden et empirigrundlag i de eksisterende
samfund. Det samme gælder som vist i artiklen ikke for historie. Der er kun spor,
tegn og tolkninger fra fortiden.
Omvendt kan man sige, at når man anlægger det syn på historie, som de tyske
didaktikere gør, så er al form for nutidig aktivitet også betinget af fortidstolkninger
og fortidsbrug. I så fald indskriver en hvilken som helst tolkning af fortiden sig
også i et moderne samfundsfagligt perspektiv som menings – og identitetsfrembringer.
Min korte konklusion er derfor, at når historiefaget har et så stort element af
humaniora, bliver historie og samfundsfag komplementære fag (Christensens
artikel i denne udgivelse), hvor forskellen mellem fagene altså snarere er betinget
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af teorier og tolkningsmetoder i forhold til samfund og kulturer, end det er betinget af temaer og emner. Men på den måde kan fagene samtidig afgive megen
frugtbar viden til hinanden.
Hermed lægges der op til både samarbejde og didaktisk teoretiske grundlagsdiskussioner mellem fagene.
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English summary
History didactics as meta-cognition – proposal for a comparative disciplinary
didactics
The article compares two subjects in the Danish upper secondary school, History
and Social Sciences, in order to assess in which ways their origins in different
scientific fields impact the didactic ideas of the subjects.
The article will present the argument through four historical themes which are
fundamental for the humanistic dimension of the field of History. With a reference
to Phenomenology and the research area of ‘The disciplinary didactics of History’
(in the German tradition), it is argued that knowledge of these themes are essential for students’ establishing meta-cognitive history competences just as other
school subjects may draw research knowledge into their disciplinary didactics.
The didactisation of meta-competences is termed 2nd order didactisation. The
2 order didactisation of History reflects core insights of the research area of ‘historical consciousness’ or ‘Geschichtsbewußtsein’ as disciplinary History didactics
is called in the German tradition. It is further argued that the notion of a 2nd order
didactisation could become a vehicle for comparing and connecting the didactic
traditions of different school subjects. In this way the article offers one way of
working with comparative didactics.
nd

Keywords: meta cognitive historical competences, historical consciousness, history
curriculum, history and phenomenology, 2nd order didactisation, comparative
subject oriented didactics.
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Samfundsfag –
en uddifferentiering i og en
udfordring til historiefaget
Torben Spanget Christensen

Indledning
Denne artikel handler specifikt om forholdet mellem de gymnasiale fag historie og
samfundsfag og mere generelt om den dynamik, som kan iagttages i udviklingen
af fag. Alle fag har en basis som de på en eller anden måde afspejler. Det interessante ved forholdet mellem historie og samfundsfag er, at de to fag til dels har en
fælles basis i form af samfunds- og statsudviklingen nationalt og internationalt;
begge har udviklet sig i forhold til forandringer i denne basis, som har stillet nye
krav i form af nyt stof og varetagelse af nye funktioner i uddannelsessystemet,
og disse udviklinger er foregået i et spil mellem fagene, en didaktiseringsproces
(se senere).
En sammenlignende tilgang til studiet af fag
Studiet af didaktiseringsprocesserne i og mellem historie og samfundsfag kan
betragtes som et casestudie i en dynamik, der i mere generel forstand tænkes at
være på spil i alle fags udvikling. De enkelte fag bør derfor ikke studeres isoleret,
men i den kontekst af fag, hvori de indgår. Konteksten af fag kan underopdeles
i mindst to grupper. Den ene kan kaldes den nære kontekst, hvor det ikke blot
handler om at fagene skal fungere komplementært i en bestemt uddannelse, men
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også om, at fagene deler en reference til en fælles basis (fx historie og samfundsfag
med fælles reference til stat, samfund og samfundsvidenskab), og dermed både er
beslægtede og repræsenterer konkurrerende faglige tilgange til denne basis. Den
anden gruppe kan kaldes den fjerne kontekst, hvor der er tale om fag som ikke,
eller kun marginalt, har referencer til en fælles basis, fx samfundsfag og engelsk.
Dermed ligger der en klar påpegning af betydningen af en sammenlignende tilgang til studiet af fag og fagudvikling. Didaktiseringsprocesser vil være markant
stærkere mellem fag der befinder sig i hinandens nære kontekst end mellem fag,
der befinder sig i hinandens fjerne kontekst.

Historie og samfundsfag – to fag i hinandens nære
kontekst
Der hersker en del forvirring omkring navngivningen af de fag, der til skiftende
tider har beskæftiget sig med stats- og samfundsforhold. Det gymnasiale historiefag var i godt 100 år (1903-2005) konstrueret som et dobbeltfag, der indtil 1971
gik under betegnelsen historie med samfundslære og fra 1971 under betegnelsen
historie med samfundskundskab. Med navneskiftet i 1971 skete der både en ændring
af indhold og en ændring af balancen mellem de to fag i konstruktionen. Før 1903
var historie primært et nationalt dannelsesfag. Etablering af samfundslære i 1903
kan ses som en uddifferentiering af det samfundsfaglige stof i historiefaget med
henblik på tillige at etablere et demokratisk dannelsesfag. Harry Haue citerer
fra debatten i begyndelsen af 1900-tallet det fremtrædende synspunkt, at der i
gymnasiets historieundervisning ”skulle tages særlig hensyn til samfundslivets
udvikling og den danske stats forfatning og forvaltning” (Haue, 2003: 261), hvilket
blev opfyldt med etableringen af samfundslære. Der var ingen tvivl om rangordenen mellem de to fagområder. Historie var klart førstefaget og samfundslære/
samfundskundskab var andetfaget, også efter 1971-justeringen. Det gjaldt både
timetalsmæssigt og det forhold, at det var historikere, der underviste i begge fag.
Fordelingen mellem historie og samfundslære var 90 : 10 og mellem historie og
samfundskundskab 80 : 20. I 1960’erne sker der en yderlig uddifferentiering, idet
det tredje fag i familien samfundsfag her bliver etableret som selvstændigt fag i det
almene gymnasium (Betænkning nr. 269, 1960), i første omgang dog kun som et
valgfag (et grenfag) med forsøgsundervisning fra 1966, men fra 1967 som et obligatorisk fag på hf. Samfundsfag fik meget stor succes, idet det blev valgt af stadig
flere elever, og faget blev yderligere styrket på forskellig vis ved alle efterfølgende
reformer af de gymnasiale uddannelser.
De to fag historie med samfundslære/samfundskundskab og samfundsfag udviklede
sig fra 1960’erne og frem i et konkurrenceforhold. Dette konkurrenceforhold var
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oplagt som en direkte rivalisering mellem samfundslære/samfundskundskab og samfundsfag, fordi der her var et decideret stofmæssigt overlap. Men jeg vil hævde, at
der udspandt sig en langt mere betydningsfuld rivalisering mellem historie (som i
daglig tale var navnet på dobbeltfaget) og det nye samfundsfag om positionen som
det centrale politiske dannelsesfag i gymnasiet, hvorved jeg forstår det aspekt af
den demokratiske dannelse, der direkte adresserer uddannelsen af eleverne til
at blive aktive deltagende borgere i samfundets og i statens politiske processer.
Med ændringen fra samfundslære til samfundskundskab i 1971 fulgte således en
prioritering af de moderne samfundsvidenskaber, hvilket må ses som et resultat
af didaktiseringen fremprovokeret af etableringen af samfundsfag. Rivalisering
mellem fagene har fundet sted, uagtet at der i hele perioden har været et stort
antal lærere, der underviste i begge fag, og uagtet at fagene i vidt omfang også
havde forskellige stofområder.
Ved 2005-reformen blev samfundsfag obligatorisk på C-niveau for alle gymnasieelever, og samfundskundskab blev nedlagt. Man kan se dette som den endelige
uddifferentiering af et selvstændigt samfundsfag fra historiefaget med start i 1903
og som afslutningen på den lidt besynderlige situation, at der side om side i ca.
40 år fandtes to slags samfundsfag i gymnasiet, samfundslære/samfundskundskab
under historiefagets dominans og et selvstændigt samfundsfag, som dog ikke var et
fællesfag (Christensen 2009). Situationen er søgt anskueliggjort i tabel 1 nedenfor.
Fag

Dannelsesmål

Stof

Historiefaget indtil 1903

Nationalt dannelsesfag

National historie
(verdenshistorie)

Historie med
samfundslære/-kundskab fra 1903/1971 til
2005

Nationalt og demokratisk dannelsesfag

National historie,
verdenshistorie, stat,
(samfundsvidenskab)

Samfundsfag fra 1960

Demokratisk og politisk
dannelsesfag

Samfund, stat, internationalt system og
samfund, samfundsvidenskab

Tabel 1. Dannelsesmål og stofområde for historie, historie med samfundslære/samfundskundskab
og samfundsfag.

Tabellen vil kunne videreføres med etableringen af det rene historiefag på stx og
med etableringen af Kultur- og samfundsfagsgruppen på hf i 2005, men det ligger
uden for denne analyses rammer, ligesom de forskellige varianter af historie og
samfundsfag, der findes på hhx og htx heller ikke inddrages. I folkeskolen afløstes
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faget samtidsorientering i 1993 af faget samfundsfag, der i mange henseender er beslægtet med det gymnasiale samfundsfag. Denne beslægtethed er blevet styrket
ved den seneste læreplan i faget (Fælles Mål 2009 – samfundsfag, Faghæfte 5).
Det er klart, at den organisatoriske sammenvævning og adskillelse af historie
og samfundsfagene (samfundslære, samfundskundskab og samfundsfag) igennem 100 år har haft stor betydning for forholdet mellem fagene. Noget forkortet
kan man sige, at samfundsfagene i de forskellige varianter har været de udfordrende og historie det udfordrede fag, især efter reformerne i 1960’erne, hvor
historielærerne mistede en afgørende indflydelse på udviklingen af samfundsfagene.
Samfundsfag i landene omkring Danmark
Ser vi på landene omkring os, spores der en helt parallel problemstilling til den
danske. Det er sådan, at selv en erfaren forsker inden for feltet kan blive i tvivl
om, hvad de fagbetegnelser, man benytter i vores nabolande (de nordiske lande
og Tyskland), egentlig dækker over. Og graver man lidt ned i problemet, finder
man ud af, at uklarhederne skyldes, at der er lige så stor forvirring hos dem som
hos os. Det får vi et klart indtryk af hos den norske fagdidaktiker Lorentzen, som
i sin disputats beskriver historie og geografi som samfundsfagene i 1800-tallets
Norge. Samfundsfagene i den norske skole udgøres i en lang periode fra 1860
(hvor historie og geografi blev gjort til obligatoriske fag) til midten af 1900-tallet
netop af geografi og historie. I de lærde norske skoler kan samfundslære spores
gennem geografifaget tilbage til 1805, hvor der skulle læses statistik (Lorentzen
1986). Samfunnskunnskap indførtes i Norge som en del af historiefaget i 1889 i
grundskolen og i 1886 i den højere skole (Lorentzen 1986). I Norge benytter man
i dag betegnelsen samfunnsfag som en overbetegnelse for historie og samfunnskunnskap. I Sverige benyttes betegnelsen de samhällsvetenskapelige ämnen for
fagene samhällskunskap, historia, religion og geografi (Schüllerqvist et. al. 2009),
og i tysk sammenhæng er der en mængde betegnelser i spil for fagområdet i de
forskellige Länder og til forskellige tider (Detjen 2011). I USA og Canada benytter man betegnelsen Social Studies som en fællesbetegnelse for en række fag eller
kurser, der tilsammen dækker historie og samfundsfag (Levesque 2011).
Didaktiseringer i og mellem historie og samfundsfag
Den tese jeg vil arbejde videre med er, at de to skolefag, som jeg her for overskuelighedens skyld benævner historie og samfundsfag, er nøje forbundne (dvs. fag i
hinandens nære kontekst), idet begge beskæftiger sig med det samfundsfaglige
fagområde, men at forskellige samfundsmæssige behov og politiske diskurser til
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forskellige tider har resulteret i, at fagene er blevet konstrueret forskelligt og til
dels som konkurrenter. De forskellige udgaver af fagene ses derfor som udtryk
for forskellige samfundsmæssige behov og diskurser. De indgår i et dynamisk
samspil, hvor de gensidigt lægger pres på hinanden, hvilket bidrager til en didaktisering, som er et centralt grundlag for deres udvikling. Med didaktisering
forstår jeg i forlængelse af Ongstad (2006), den refleksion over faget som igangsættes af pres som fag underlægges af sine omgivelser, og de forandringer af fag
og fagligheder, den fører med sig (Ongstad 2006). Fagene tvinges ifølge denne
tankegang til at legitimere sig igennem interne og eksterne diskussioner af eget
grundlag, hvilket sker i diskursive processer, ofte som kampe mellem forskellige
positioner i fagene. Fagene tvinges også ud i kommunikative processer i forhold
til omverdenen, hvor de må forsvare deres egen berettigelse. Disse diskursive og
kommunikative processer rummer en udviklingsdynamik, som i sidste ende leder
til, at fagene enten genopfinder sig selv eller mister deres betydning.
Under forudsætning af, at vi taler om den samfundsfaglige basis fagene refererer til, kan vi (som i Norge) bruge termen samfundsfag som et overbegreb for
både historie og samfundsfag i Danmark, men historie er i mange henseender
også et humanistisk fag (Ebbensgaard i dette nr. af Cursiv), hvilket taler for ikke
at benytte denne fællesbetegnelse.
Komplementaritet og konkurrence mellem historie og samfundsfag
I forlængelse af min tese ser jeg som nævnt stridigheder mellem fagene som
udtryk for en udviklingsdynamik, der samtidig afspejler en samfundsmæssig
dynamik. Historie og samfundsfag er således på samme tid komplementære og
hinandens konkurrenter. De er konkurrenter, når de vil det samme med eleverne,
om end på forskellig måde, og de er komplementære, når de vil noget forskelligt
med dem. Her springer jeg bevis- og dokumentationsbyrden over og foreslår,
at fagene i dag i det store og hele er komplementære hvad angår det stof- og
metodemæssige, men at de er konkurrenter på det dannelsesmæssige område,
hvor det centrale er dannelsen af den politiske og demokratiske borger. Man kan
spekulere over, om fagene er konkurrenter, fordi de har et fælles dannelsesmål,
som de kæmper om førsteretten til, eller fordi de i virkeligheden har forskellige dannelsesmål, og at konkurrencen derfor er udtryk for en samfundsmæssig diskurskamp. Formuleret mere skarpt: er der substans i konflikten eller ej?
Jeg vil argumentere for, at der er substans i konflikten, dvs. at der er tale om en
diskurskamp. Det vil jeg prøve at belyse ved at kaste et blik tilbage til tiden lige
efter 2. verdenskrig, hvor jeg ser de første tegn på det, jeg kalder et senmoderne
samfundsfag (Christensen 2011a og b). Her mener jeg, at en virkelig udfordring af
historiefaget viser sig. Det er kendetegnende for den diskurskamp, der tager sin
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begyndelse på det tidspunkt, at det i et ganske stort omfang er en kamp, der foregår internt i historiefaget, som en del af den føromtalte uddifferentieringsproces.
Kampen om undervisningsmetode mellem historie og samfundsfag
Det samfundsfag vi kender fra det danske gymnasium, som har vokset sig stort
de sidste godt 50 år, og som har bredt sig til folkeskolen og til andre ungdomsuddannelser, er i udgangspunktet skabt af historielærere, der ville noget radikalt
andet end de dengang fremherskende abstrakte og deduktive strømninger i
historiefaget. Der skulle i stedet fokuseres på det aktuelle og det induktive. Det
fremgår meget klart af et kort referat af et møde arrangeret af Pædagogisk Selskab
og Socialpolitisk Forening i 1954, ”Fra det aktuelle til det almene og abstrakte”
(Gymnasieskolen 1954 s. 130f.). Tankerne om det nye samfundsfag havde netop
et af sine udgangspunkter i historielæreres kritik af undervisningen i samfundslære i perioden efter 2. verdenskrig, hvor spørgsmålet om opdragelse til demokrati havde stor bevågenhed. Det grundlæggende problem var, at det i samtiden
ansås for nødvendigt, men meget svært, at få ungdommen til at interessere sig
for politik. Af indlederne på mødet taler især Karen M. Carstens som var lektor i
bl.a. historie på Kolding Gymnasium fra 1932 til 19701, og Wilhelm Nielsen, som
var forstander for Forsvarets Civilundervisning, for en ny samfundsfagsundervisning. De er enige om nødvendigheden af induktiv undervisning og kommer
derved implicit med en kritik af den eksisterende undervisning i samfundslære
for at være for deduktiv og for abstrakt. De kommer også til dels med en eksplicit
kritik. Carstens refereres for at sige, ”at først og fremmest må man lægge det hele
til rette med blik for livet selv og med eksempler og oplevelser fra aktuel praksis”,
og hun refereres i øvrigt for at have gennemført denne form for undervisning i
Kolding, hvor hun har ”ført eleverne ud i byen og ladet dem opleve samfundsfunktionerne på nærmeste hold”. Carstens kommer også ind på gruppearbejde og
lignende elevaktiverende arbejds- og samarbejdsformer, som hun dog ikke mener
kan bruges som grundlag for bedømmelse af elevers faglige standpunkt. Hun
nævner disse arbejdsformer i forbindelse med præsentationen af egne erfaringer
med at lade undervisningen tage udgangspunkt i eksempler og oplevelser fra
aktuel praksis og med ekskursioner ud i samfundet. Carstens taler endvidere for,
at samfundsfag skal lægges ned i 1.g og i Realskolen, altså til de helt unge, fordi
det vil skabe større interesse for historie senere i uddannelsen. Det er til dels det,
der siden skete med indførelsen af samfundsfag som obligatorisk fag i 9. klasse fra
1993 og samfundsfag C som obligatorisk fag i gymnasiet med 2005-reformen. Dog
uden den sammenhæng mellem fagene, hvor samfundsfag ses som det konkrete
og historie som det abstrakte, som ligger i Carstens’ synspunkt.
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Carstens mener videre, at ”en akademisk og upersonlig og teoretiserende
undervisning” (underforstået den dengang eksisterende undervisning i historie/
samfundslære) ”gør undervisningen død og gør mere skade end den åbenlyst
subjektive undervisning”. Hun tilføjer dog, ”at læreren ikke bør tage partipolitisk stilling”. I dag ville vi tale om den samfundsengagerede og -engagerende
undervisning.
Vilhelm Nielsen fremhæver det vigtige i, at voksenundervisningen tager
udgangspunkt i elevernes ”egne aktuelle problemer og erfaringer fra neden, ikke
fra oven med teoretisk gennemgang af regering, folketing, administration osv.
Derfor samtaleundervisning, samspil mellem lærer og elever, der er principielt
ligestillede”.
Det man skal lægge mærke til er nøgleordene aktualitet, ud i samfundet, konkret
vs. abstrakt og fra det aktuelle til det almene og abstrakte. Ser vi på læreplanerne for
samfundsfag i gymnasiet efter 2005-reformen går disse nøgleord igen i formuleringer som:
”Undervisningen skal tilrettelægges tematisk med afsæt i elevernes undren
og nysgerrighed vedrørende aktuelle samfundsmæssige problemstillinger”
og
”I undervisningen skal der lægges vægt på det induktive princip, dvs.
aktuelle problemstillinger skal være udgangspunktet, og der skal lægges
afgørende vægt på den enkelte elevs muligheder for på et fagligt grundlag
at fremføre egne synspunkter, argumenter og vurderinger”. (Læreplan for
Samfundsfag C – stx, juni 2010).
Bag disse formuleringer ligger en forestilling om, at grundlaget for den demokratiske dannelse må være en faglig behandling af det, der aktuelt sker i samfundet,
som eleverne har en eller anden berøring og erfaring med, og som det kan være
svært at forstå dybden af eller perspektiverne i. Idealet er, at eleverne på den
måde uddannes til at blive kompetente og demokratiske aktører i praksis, og
altså ikke kun får en teoretisk dannelse. Eleverne skal konkret positioneres som
selvstændige og selvstyrende, ideelt set uden behov for en ydrestyring. Der er
tale om en bestræbelse på at styrke individet som samfundsmæssig aktør og
dermed civilsamfundet som en selvstændig kraft i samfundet. I kulissen spøger
erfaringerne fra samarbejdspolitikken under den tyske besættelse, hvor staten
efter nogles opfattelse svigtede de demokratiske idealer og dermed overlod til
borgerne selv at opretholde demokratiet. Jeg har ikke mulighed for her at gå
dybere ind på den indre diskurskamp i historiefaget og må derfor nøjes med at
fremsætte teser om den.
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Min tese er, at det ikke er betydningen af at styrke den demokratiske dannelse, der er uenighed om mellem fløjene i historiefaget ved samfundsfags oprettelse i 1960’erne, men måden hvorpå dette kan ske, og hvad der skal forstås ved
demokratisk dannelse.
Det nye er deltagelsesaspektet og koblingen til samfundsvidenskaberne.
Eleverne skal konkret deltage i de aktuelle samfundsmæssige processer eller i
hvert fald komme så tæt på dem, at de opnår personlige erfaringer med dem på
et eller andet plan. Og disse personlige erfaringer skal gøres til genstand for en
faglig behandling, som baserer sig på samfundsvidenskaben (se "kampen om det
faglige indhold..." nedenfor).
Indre diskurskamp i historiefaget
At det var den indre diskurskamp i historiefaget, som udløste etableringen af
et nyt samfundsfag, slutter jeg af forløbet med udarbejdelsen af en læreplan for
samfundsfag i den røde betænkning fra 1960, af implementering af det nye samfundsfag, af reaktioner blandt historielærere i samtiden og af det forhold, at der
kan identificeres en meget snæver personkreds af prominente historikere som
beslutningstagere bag og implementatorer af det nye samfundsfag i gymnasiet.
Jeg kan kun berøre disse punkter overfladisk her.
Formålsparagraffen for det nye fag var meget kort og lignede på overfladen
samfundslære ved at det skulle give kundskaber om samfundsstruktur og -funktioner, men rummede samtidig en radikal nyskabelse:
”… eleverne skal opøves i kritisk og systematisk tænkning og selvstændigt
arbejde og opøves til selvstændig behandling af et materiale” (Betænkning
nr. 269, 1960: 56).
Det var ikke set tidligere som et formål for et gymnasiefag.
I dannelsesmæssig forstand betoner det nye samfundsfag hermed en formaldannelse (udvikling af metodiske og personlige (funktionelle) færdigheder og
kompetencer hos eleverne). Undervisningen skulle være elevinddragende og
uddanne aktive demokratiske borger og selvstændigt handlende individer. Der
er både krav om selvrefleksivitet (metakognition) og om handlekompetence i
dette formål. Det betyder ikke, at der savnes substantielle indholdselementer i
læreplanen (se Betænkning nr. 269, 1960: 77f), men det betyder, at de skal afbalanceres af de formale elementer. Formale dannelseselementer kan også findes
i 1960-reformens beskrivelse af andre fag, men langt fra så fremtrædende som
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i samfundsfag. I mange af fagbeskrivelserne, inklusive historie, er det svært at
finde andet end materiale elementer, dvs. fokus på indhold. Selvom den stærke
placering af det formaldannende element således var afbalanceret af grundige
indholdsbeskrivelser, var det kontroversielt i sin samtid.
Ifølge Harry Haue var det en snæver personkreds i undervisningsministeriet og omkring Institut for Statskundskab, Århus Universitet, der kæmpede for
princippets indførelse (Haue 2004: 164). Især fremhæver Haue professor Erik
Rasmussen, som citeres for ”… at der skulle bruges mindre tid på indlæring af
facts i undervisningen, og i stedet skulle vægten lægges på udvikling af elevernes
selvvirksomhed og egen tankevirksomhed” (Haue, 2003: 393).
Kampen om det faglige indhold mellem historie og samfundsfag
Går vi tilbage til det ovenfor omtalte møde i Pædagogisk Selskab og Socialpolitisk Forening i 1954, kan vi også spore en anden tendens. Det drejer sig om
betydningen af samfundsvidenskaberne. Højskolelærer Poul Dam (senere folketingsmedlem for SF) stiller på mødet spørgsmålstegn ved, om lærerne ved
nok om samfundet, og han efterlyser en bredere sociologisk forståelse blandt
lærerne. Hermed peger han som inspirationskilde på den angelsaksisk inspirerede samfundsvidenskab, der netop vokser frem i årene efter 2. verdenskrig.
Med samfundsvidenskaben kom der en udfordring af historie og samfundslære
udefra, som må tillægges mindst lige så stor betydning for diskurskampen, som
den interne impuls, og vi må forestille os, at disse impulser er sammenvævede,
hvad netop det ovennævnte møde i 1954 illustrerer. Allerede i den første læreplan
for samfundsfag i den røde betænkning (Betænkning nr. 269, 1960: 77f) står det
klart, at det faglige indhold skal bygge på de moderne og i den tid positivistisk
prægede samfundsvidenskaber, sociologi, økonomi, politologi og international
politik. Hertil kommer, at samfundsvidenskabelig metode, forstået som kvantitativ metode i form af spørgeskemateknikker og kvalitativ metode i form af
interview og observation, var i højsædet. Der er ikke mange ord om tekststudier.
Det var klart viden om den samfundsmæssige aktualitet og empiri herom, som
var det nye genstandsområde eller den nye fagdiskurs, om man vil, og der var en
klar markering af, at dette ikke var en opgave for historiefaget, men for et helt nyt
fag, der krævede helt nye lærerkompetencer.
Den tydeligste markering i den retning er nok samfundsfags implementeringshistorie. Faktisk manglede man ikke kun samfundsvidenskabeligt uddannede kandidater, man manglede også den universitetsuddannelse, der kunne
producere sådanne kandidater. Første skridt blev derfor at oprette en samfundsfagsuddannelse, hvilket skete på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet.
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Faktisk ventede man 8 år (!) fra vedtagelsen af faget i 1960, til de første kandidater
var færdiguddannede, og undervisningen i faget kunne begynde på enkelte skoler
i 1968. Ind i mellem havde der været forsøgsundervisning i faget, som dog også
var kraftig styret af Aarhus Universitet (Gymnasieskolen 1968: 995-1002). Hvis
man sammenligner med den hastighed, hvormed reformer implementeres i dag,
er der tale om en helt uhørt tålmodighed og konsekvens. Resultatet blev under
alle omstændigheder, at et nyt fag med et nyt formål, nyt stof, ny metodik og nye
lærere blev indført, hvilket repræsenterer et markant didaktisk brud i gymnasiet
og naturligt medførte en del modstand og frustration blandt de udfordrede historielærere, der var nervøse over ikke at blive inddraget i processen omkring det
nye fag, som de jo selv havde givet anledning til.
Denne frustration illustreres fint i en artikel i Gymnasieskolen af adjunkt
Frida Madsen fra Århus Katedralskole (Gymnasieskolen 1961: 373-375). Hun var
primus motor i et samfundslinje-forsøg, som blev gennemført fra 1960 til 1963. I
artiklen udtrykker hun skuffelse over, at de allerede oparbejdede erfaringer ikke
anvendes i det nye fag, og en frustration over manglende indflydelse på det nye
fag. En frustration, som, hævder hun, var dækkende for store kredse i det etablerede gymnasium. Frida Madsen siger bl.a.:
”Der er sikkert mange samfundsinteresserede historielærere, der med
beklagelse har erfaret, at man fra myndighedernes side har opgivet tanken om supplerende uddannelse i de nye discipliner. Meningen er da, at
oprettelse af de nye samfundsfaglige grene kun undtagelsesvist vil kunne
godkendes, før lærere med den nødvendige universitetsuddannelse er til
rådighed, dvs. de nye samfundsfaglige kandidater, der forventes færdige,
så undervisningen kan træde i kraft fra 1. august 1967 (…) Der er afgjort
stor interesse for undervisning i samfundsforhold, ikke blot blandt vore
gymnasieelever, men også ude i befolkningen, blandt erhvervsfolk f.eks.,
og mange har set hen til en gymnasielinje, der gav en sådan undervisning
en retfærdigere plads på skemaet, men vil denne interesse tåle, at ideen går
i hi i 7 lange år? Jeg tror det ikke”.
Frida Madsen udtrykker videre en bekymring for, at
”…unge eksperter uden baggrund i værdifulde undervisningstraditioner
skal til at opbygge et helt nyt fag.”
Hvorved hun udtrykker tydelig institutionel modstand mod det nye fag. Hendes
løsningsforslag er, at samfundskandidaterne
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”ikke må optræde som et-fagskandidater, at faget skal kombineres med
et af de ”gamle” fag (historie, geografi, sprog eller matematik), at der skal
tages pædagogikum i begge fag; endvidere at den før omtalte metodik så
nogenlunde er oparbejdet af trænede lærere, når de nyudklækkede kandidater møder frem i 1967. ”
De skal med andre ord bindes godt og grundigt ind i de eksisterende institutionelle strukturer, og Frida Madsen maner til kamp.
”Jeg vil indtrængende opfordre interesserede lærere til at bombardere
undervisningsinspektion og forsøgsudvalg med ansøgninger om forsøgsundervisning på disse områder, og der er vel næppe tvivl om, at velbegrundede ansøgninger vil blive taget til følge.”
Det havde været nemt at tilfredsstille efterspørgslen efter faget blandt eleverne
og imødekomme frustrationen blandt lærerne ved at lukke historielærerne ind.
Hertil siger Tage Kaarsted (som selv var uddannet historiker, lektor på Statskundskab og den som gennemførte forsøgsundervisningen i samfundsfag på Århus
Statsgymnasium 1966-1968):
”Jeg kan ikke tilråde historielærerne at begynde samfundsfaglige grene.
Uden at det skal opfattes som en jeremiade, vil jeg for mit eget vedkommende sige, at det har været et hestearbejde. Ikke blot med ”at læse lektier”,
men også med at formulere opgaver og ikke mindst at rette dem. Der er
bogstavelig talt ingen grænser for, hvad man kan blive udsat for af verifikationsproblemer. Først og fremmest kræver det dog for en historiker, at
han så at sige skal omstille sig mentalt fra den historiske synsmåde og til
den samfundsvidenskabelige. Det kan man vist i virkeligheden kun, hvis
man har gennemgået en universitetsuddannelse heri. Og jeg kan roligt
tilstå, at havde jeg ikke kunnet trække stærkt på kolleger ved universitetet,
tror jeg ikke, at jeg havde kunnet gennemføre forsøget. Hvad jeg har sagt
om historikere, gælder sikkert også for jurister. Formentlig vil direktoratet
også være meget tilbageholdende med igangsættelsestilladelser.” (Gymnasieskolen 1968 s. 1001-1002).
Så var der advaret! Og der blev da heller ikke givet dispensationer til historielærere til at undervise på de samfundsfaglige grene. Det er en interessant formulering i Kaarsted-citatet om mentalt at omstille sig fra den historiske synsmåde og
til den samfundsvidenskabelige.
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Kaarsted-citatet kan tolkes som et velment råd til historielærerne, men det
skal nok snarere tolkes som udtryk for en strategi med et at skærme det nye fag
mod faglig udvanding og fastlåsning i samfundslære-traditionen, som let kunne
blive resultatet, hvis historielærere (eller jurister) overtog faget. Det der formentlig
ligger Kaarsted (og kredsen bag ham) på sinde, er, at faget bliver samfundsvidenskabeligt.
Et sidste punkt, som ikke nævnes direkte i Kaarsted-citatet, handler om
produktion af lærebøger. Også her var der tale om stram styring fra Aarhus Universitet, og der blev produceret en lærebog i hver af grunddisciplinerne i faget,
sociologi, økonomi, politologi og international politik.
På hf (oprettet 1967) fik historielærere derimod i stort tal dispensation til at
undervise i samfundsfag, men her var der også tale om en helt ny uddannelse,
som først skulle definere sig selv, og ikke en traditionel uddannelse, som skulle
reformeres.
Det ser ud som om stærke kræfter ønskede et nyt fag, der kunne bryde med
de gamle traditioner og til det formål havde brug for nye lærere, der havde fået
en grundlæggende uddannelse i de nye samfundsvidenskaber. Der ser også ud
til at have været en form for alliance inden for en snæver personkreds, hvor de
helt centrale var direktøren for Gymnasiedirektoratet, Sigurd Højby og professor
Erik Rasmussen. Begge var historielærere og tilknyttet den kommission, der skrev
kommissionsbetænkningen om ’Det nye gymnasium’ i 1960. Erik Rasmussen var
desuden formand for det udvalg, der formulerede forslaget om samfundsfag. Han
skiftede i perioden fra at være GL-formand til at blive professor på det nyoprettede Institut for Statskundskab på Århus Universitet. Det selv samme institut, som
oprettede kandidatuddannelsen i samfundsfag og stod bag forsøgsundervisning
og de første lærebøger i faget. Sigurd Højby havde en fortid i modstandsbevægelsen og efterlyste allerede i 1945 en demokratisering og medborgeruddannelse
i gymnasiet (Haue, 2003: 366ff).

Samfundsfaglig dannelse
I dette afsnit forlader jeg sammenstillingen med historie og koncentrerer mig om
samfundsfaglig dannelse for at komme tættere på, hvad det er for en dannelse,
samfundsfag tænkes at fremme. Jeg har ved flere lejligheder søgt at indkredse det
dannelsesmæssige indhold i samfundsfag (Christensen 2000, 2006, 2009, 2011a og
b), og det er tanker i disse publikationer som præsenteres nedenfor. Samfundsfag
fokuserer på at udvikle elevers samfundsmæssige handlekompetence. Jeg vil
argumentere for, at det dannelsesideal der ligger bag, består af tre elementer,
nemlig samfundsvidenskab, demokrati og evnen til at koble disse med aktualitets-
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og hverdagsviden. Der er hermed tale om en demokratisk handlekompetence,
hvor det normative (demokratiske) aspekt dog fremstår forholdsvis implicit og
underforstået. Denne handlekompetence skal sætte eleven i stand til at forstå og
agere i samfundet, både formelt politisk som vælger og borger (hvilket også kan
benævnes politisk dannelse, jf. ovenfor) og mere bredt som deltager i samfundet,
hvorved betegnelsen samfundsfaglig dannelse er oplagt. Dette brede sigte ligger
allerede i fagets navn. Det hedder ikke statskundskab, men netop samfundsfag.
Genstandsområdet er ikke kun staten, men samfundet i bred forstand, og handlekompetencen knytter sig hertil.
Der kan naturligvis ikke sættes lighedstegn mellem kompetence og dannelse,
men der opstår en forbindelse i og med, at handlingerne skal være kompetente,
reflekterede og demokratiske. I det senmoderne samfund skal de oven i købet
også være globalt orienterede og innovative. Det globale giver formentlig sig
selv. Det innovative ligger i den senmoderne stats styringsproblemer og den
heraf følgende nødvendighed af det selvstyrende individ (med et Foucaultbegreb: governmentality (Dean 2006)). Individet må være i stand til at videreføre
sin videnskabsinformerede og demokratiske handlekompetence på domæner,
hvor den statslige ramme (og den statslige kontrol - ydrestyring) er svækket eller
ligefrem ikke til stede. Det er ikke et dannelsesprojekt samfundsfag er ene om,
men det er et projekt, som samfundsfag i høj grad er og har været frontløber for,
og som spiller en markant rolle i fagets selvforståelse. I samfundsfags lokale udgave handler denne dannelse om at forstå og mestre en balance mellem det fælles
(stat, civilsamfund og sociale fællesskaber) og det individuelle aktuelt i verden,
og at kunne agere kyndigt, myndigt og demokratisk i dette felt på grundlag af
selvproduceret viden, viden fra samfundsvidenskaberne og aktualitetsviden fra
medier (journalistisk bearbejdet viden) mv.
Dette dannelsesprojekt består som nævnt ovenfor af tre dannelsesaspekter.
Den tyske samfundsfagsdidaktiker Walter Gagel (2000) skelner mellem to aspekter: samfundsvidenskabelig dannelse og politisk dannelse. Det sidste er identisk
med demokratisk dannelse. Jeg tænker mig, at vi hertil kan tilføje et tredje aspekt,
nemlig samfundsfaglig dannelse, som handler om behovet for at kunne kombinere
de to første med hverdagsviden og aktualitetsviden. Gagel argumenterer for, at
eleverne har behov for samfundsvidenskabelig dannelse, fordi samfundet i dag er
så gennemtrængt af videnskaberne, at de hele tiden møder dem i en eller anden
form i deres hverdag. Det gælder oplagt naturvidenskab og teknologi, men det
gælder også samfundsvidenskaberne i form af økonomiske analyser, politiske
meningsmålinger, sociologiske undersøgelser af arbejdsmarkedsforhold, sociale
forhold etc. Resultater fra samfundsvidenskabelige undersøgelser optræder alle
vegne og undertiden i manipulerende form, samfundsvidenskabeligt inspirerede
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undersøgelser indgår i offentlig administration og i privat virksomhed på mange
måder. Derfor er videnskabelig indsigt relevant for alle borgere, og derfor hører
det samfundsvidenskabelige hjemme i en almen samfundsfaglig uddannelse.
Når Gagel imidlertid taler om en samfundsvidenskabelig dannelse og ikke
nøjes med at tale om en samfundsmæssig indsigt, skyldes det, at meget af samfundslivet i dag, igen i flg. Gagel, udfolder sig i komplekse og abstrakte systemer
(sekundære systemer), som vi ikke har personlige erfaringer med, og derfor heller
ikke umiddelbart kan forstå. Samfundsskabte problemer som fx arbejdsløshed
opleves af mange som personlige nederlag, og samfundet opleves som en given
og uforanderlig størrelse.
“Socialwissenschaftliche Bildung dient dazu, die Welt, in welche die Jugendlichen hineinwachsen, erkennbar zu machen. Dadurch erhalten sie
die Chance, dass sie ihre Welt trotz der Komplexität und Abstraktheit
nicht als unabänderliches Faktum verstehen oder ihre eigene Situation
wie Arbeitslosigkeit als persönliches Versagen, - erhalten also die Chance,
sich den ’sekundäre Systemen‘ nicht unterwerfen zu müssen, sondern ihre
Personalität bewahren zu können.“ (Gagel 2000: 19).
Eleverne har brug for samfundsvidenskabelige begreber, der kan fungere som
kognitive orienteringsredskaber i en vanskeligt gennemskuelig verden (se også
Christensen 2000), så de ikke oplever strukturelle problemer som personlige nederlag, og vi kan tilføje, så de forstår, at politiske forandringer er mulige, hvilket
må anses for at være en afgørende motivationsmæssig faktor for at engagere sig i
politiske handlinger. Det er med andre ord det almene behov for at kunne forstå
den verden man lever i, og blive i stand til at påvirke de vilkår man har, det handler om. Den samfundsvidenskabelige dannelse kobler samfundsfag snævert til de
bagvedliggende videnskabsfag, som hermed bliver vigtige fundamenter for faget.
Den politiske (eller demokratiske) dannelse er, som al dannelse, normativ.
Behovet for demokratisk dannelse ligger i den demokratiske norm om folkesuveræniteten. Det er folket der via valg legitimerer magten i et demokrati, og folkets
tankegang og handlinger må nødvendigvis være grundlæggende demokratiske
(respekt for mindretalsrettigheder, accept af flertalsafgørelser, accept af ytringsfrihed og forsamlingsfrihed mv.). Det er ikke nok, at man forstår verden og kan
påvirke de vilkår man har. Man skal gøre det demokratisk og med respekt for
fællesskabet.
Man kan sige, at den samfundsvidenskabelige og den demokratiske dannelse
er to nødvendige, men ikke tilstrækkelige trin i etableringen af den samfundsfaglige dannelse. Tredje trin er en samfundsmæssig handlen på grundlag heraf, som
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kan udfolde sig på alle samfundsniveauer, fra hverdagslivet til magtens centrum,
og i alle sektorer, fra familielivet over arbejdslivet til de politiske beslutningscentre, og som både betjener sig af viden fra videnskabelige kilder og aktualitetskilder og respekterer den demokratiske norm.
Det dannelsesideal trækker måske nok i samme retning som dannelsesidealet i historie, men det består af nogle andre elementer, hvor især fokus på samfundsvidenskab, aktualitet og samfundsmæssig handlen er centrale. Følger vi
tankegangen om en stærk didaktiseringsdynamik mellem fag i hinandens nære
kontekst, er der dermed formuleret en udfordring, eller mere fredsommeligt udtrykt et oplæg, til historiefaget, som kun analyser af historiefagets udvikling fra
1960 og frem kan belyse virkningerne af.

Perspektiver
Hvorfor er denne historie om historie og samfundsfag interessant? Det er den, fordi der er tale om en historie om et historiefag under pres af nogle samfundsmæssige forhold og en politisk diskurs, men også, fordi dette pres i nogen udstrækning
repræsenteres af samfundsfag. Dette pres har nødvendiggjort en didaktisering i
historiefaget. Man kan sige, at fagets legitimitet har været truet. Faget har været
tvunget til at genopfinde sig selv, hvilket der er spændende eksempler på (fx Ebbensgaard 2005), men det er i øvrigt et område, jeg ikke har grundigt kendskab til.
Vender vi tilbage til udgangspunktet, at der er tale om et fælles sagområde med
konkurrerende fag, så tegner der sig et perspektiv, hvor denne didaktisering kan
studeres som en dynamik mellem de to fag, fordi de befinder sig i hinandens nære
kontekst. Hermed må vi forvente, at histories genopfindelse af sig selv i fremtiden vil fungere som et pres på samfundsfag, hvis det ikke allerede er i gang. Det
peger på, at fremtidige undersøgelser af fag kan have udbytte af at benytte dette
komparative perspektiv, hvor især fag i hinandens nære kontekst undersøges.
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Noter
1

Karen Margrethe Carstens (1901-1975) er ikke i dag kendt af særlig mange. Ud over at være lektor
på Kolding Gymnasium fra 1932 til 1970 i bl.a. historie, underviste hun på Kolding Seminarium og
på Mellemskolen i en lang række fag, er forfatter til en række især historiske fagbøger og sad i en
periode i Kolding Byråd for Socialdemokratiet. Rektor på Kolding Gymnasium 1947 – 1970 Knud
Moseholm, har beskrevet hende som en ”... særpræget og meget betydelig lærerpersonlighed ...
som altid vil noget andet...”. Det afspejlede sig i hendes pædagogik, idet hun var nyskabende og
inddrog nye og mere moderne pædagogiske principper i undervisningen (Nissen uå.)

English summary
Social Studies in Denmark - developed within and as a challenge to History
This article presents a case study of the development of Social Studies* (samfundsfag) as a new discipline in the Danish upper secondary school in the 1960s. The
background of this new construction was partly conflicting fractions within the
school subject History promoting different notions of democratic Bildung and
partly differing understandings of the significance of the Social Sciences. More generally, this study contributes to the understanding of the dynamics of developing
processes within and between disciplines, viewed as processes of didactisation.
All school subjects refer to more or less complex bases, reflected in their construct
and development. What is interesting concerning the relation between History
and Social Studies (samfundsfag) is their partial sharing of a common basis, which
can broadly be defined as the study of society and state nationally and globally,
but also that this basis is reflected differently in the two subjects, either for political-ideological reasons or for methodological-scientific reasons - or both. Because
of a substantial common basis, they are considered to be “near context subjects”,
as opposed to disciplines sharing only insignificant bases. Didactisation processes
are assumed to be of far greater importance between “near context subjects” than
between “far context subjects”.
Further, the article discusses Bildung aims of Social Studies (samfundsfag),
aiming at identifying Bildung ideas connected to this ‘new’ discipline. It is concluded that Bildung in Social Studies (samfundsfag) consists of a social science
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element, a current interest element, and the ability to combine the two in a democratic manner in independent actions in society and state. This is seen as a late
modern idea of democratic Bildung as opposed to the traditional idea of national
and democratic Bildung in the school subject History. Stressing participation
and scientific methodology, this idea of Bildung is political-ideological. Thus,
Bildung connected to Social Studies (samfundsfag) covers the ability to combine
knowledge from everyday life and social sciences as the foundation for participation and critique and maybe even innovation in society and state. This, in turn,
provokes didactisation in the “near context subject” of History. These processes
are, however, not considered in this article.
The official translation of ‘samfundsfag’ is ‘Social Science’. In order to distinguish
between the academic field of study and the upper secondary subject, the term
Social Studies is used for the latter.
*

Keywords: samfundsfag, Social Studies, History, didaktisering, didactisation, senmoderne dannelse, late modern Bildung.
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Musikfaget mellem læring og
forældelsespres
På vej mod en mere teknisk uddannelseskultur?

Frederik Pio
Introduktion
Jeg vil redegøre for et grundlagsproblem inden for det musikpædagogiske felt. Jeg
tænker bl.a. på, at dette kan være oplæg til en komparativ diskussion, der kunne
tages blandt fagfæller tilknyttet andre sanselig-æstetiske skolefag. I åbningen af
mit grundlagsproblem er jeg i udgangspunktet inspireret af Heideggers teknik-begreb hentet fra hans lille bog Die Technik und die Kehre (1962). Teknik er for Heidegger noget, der lader verden træde frem for det moderne menneske på en ganske
bestemt måde i et helt bestemt udsnit. Nemlig som en ressource. En ressource,
der kan udtrækkes, tilrettelægges, administreres, beherskes, koordineres, mv.
Heidegger hævder med dette teknik-begreb at kunne beskrive ganske væsentlige aspekter af sin moderne samtid. Denne problematik kan vises at række
ind i såvel (a) den pædagogiske dimension som (b) en musikfaglig, kunstværksrettet,
æstetisk dimension. Det betyder, at både en musikfaglig dimension og en pædagogisk dimension er involveret i denne analyse. Jeg vil behandle det pædagogiske
aspekt først.

Læring og forældelsespres
Pædagogisk tænkning må altid befinde sig forankret i en etisk dimension (Van
Manen, 1997: 65f.). En Heidegger-fænomenologisk professionsforsker som Patri-
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cia Benner har imidlertid rejst spørgsmålet, om denne etiske rationalitet i disse år
er i færd med - mere eller mindre - at blive erstattet af en mere teknisk rationalitet
(Benner & Wrubel, 1989: xv-xvi).
Patricia Benner arbejder inden for sygeplejeprofessionerne. Man kan imidlertid relativt uproblematisk udvide hendes pointe til bredere dele af det pædagogiske felt. Som eksempel kan her nævnes institutionaliseringen på DPU af
et såkaldt clearinghouse, der forestår en teknisk sortering af forskning. Med sine
forskningsreviews opsamler dette clearinghouse den uddannelsesforskning der
er ”clearet”, dvs. evidensbaseret (Nordenbo, 2008: 171). Med PISA har vi fået en
komparativ ranglistning af nationale skolesystemers performativitet. Med afsæt
i disse transnationale ranglister har Jens Rasmussen med en læreruddannelsesrapport fra 2010 også slået til lyd for nødvendigheden af mere evidensbaseret uddannelsesindhold på læreruddannelsen i Danmark (Rasmussen, Bayer, Brodersen,
2010: 8-9; 56-59). Nævnes kan også fremkomsten af en skolekultur stadig mere
præget af metrik (Hermann, 2007: 151). Dvs. hvor tillid gradvis er blevet erstattet
af centraliseret kontrol og styring. Dette er eksempler på, at man i tiden prioriterer stadig mere tekniske løsninger. Løsninger, der får stadig større rækkevidde og
indgrebskraft i forhold til konkrete menneskers praktikker i det pædagogiske felt.
Jeg har valgt to konkrete stikord som indstigning til dette principielle problem:
læring og forældelsespres.
Tidens pædagogikker er optaget af læring: livslang læring, læringsstile, ansvar for egen læring, lære at lære, æstetiske læreprocesser, metalæring, faciliteret
læring, cooperative learning (CL), LP-metoder, undervisnings-differentiering,
girafsprog, m.m. Alles blik er nu rettet mod ’læring’, fordi vor tids hastige udvikling (der måske ikke altid synes at vide præcis, hvor den skal hen) truer med at
reducere undervisningsindholdet til noget, der hele tiden er underlagt et forældelsespres. Det er vanskeligt at nå en generel bestemmelse af, hvad dette indhold skal
være. Så derfor synes en udbredt konklusion at være, at man løbende bør skifte
det ud. Så rammes man ej heller af kritik for ikke at være under udvikling og i
proces med et eller andet. Denne tendens kan ytre sig meget eksplicit, men den
kan også ligge mere implicit indskrevet i fagmiljøer. Den dominante projektkultur, man ser i mange former for organisationer i dag, er en kultur, der er med til
at udmønte dette forældelsespres. I projektkulturen arbejdes der omstillingsparat
og livslangt lærende i åbne, fleksible, mobile, ad hoc organiserede peer-grupper.
Teams, hvor man udvikler, implementerer og evaluerer projekter eller reformer
med henblik på at kunne initiere den eftertragtede change: dvs. stadig nye kvalitetsløft, nye udviklinger, ny læring. Projektkulturen handler om udvikling, dvs.
om læring. Men denne fornyelsestrang medfører en nødvendighed af, at noget må
gemmes væk. Det, der ikke kan komme til orde, er det gamle, det vedblivende,
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det uløselige: dvs. dannelsesstoffets fundamentale træk. Det risikerer ikke at
komme til orde for lutter organisatorisk læring (Qvortrup, 2001: 182f).
Udviklingen tenderer mod at erstatte gammelt indhold med nyt (i form af den
generaliserede forventning om, at man i den lærende organisation er opdateret,
innovativ, kreativ, fremme i skoene, omstillingsparat, nytænkende). Dermed bliver læring i sig selv det - tendentielt indholdstomme men - uforanderlige, stabile
fikspunkt, man kan referere til. Ethvert undervisningsindhold risikerer at komme
under mistanke for at være outdated. Indhold skal befinde sig i et evigt flux af
fortløbende opdatering. Men subjektets læring – den løber ingen vegne – den
forbliver den samme. Dermed kunne det se ud, som om vendingen fra undervisning over mod læring udgør en komponent i en mere teknisk vending inden for
pædagogik og uddannelse. Et væsentligt spørgsmålet er, om dette holder stik. Er
vi på vej mod en mere globalt orienteret, teknisk uddannelseskultur, der risikerer
at udviske sine bånd til konkrete lærere og elevers levede verden forankret i distinkte kulturelle praktikker? Og hvad er det et symptom på, når læring på denne
måde kommer i fokus på bekostning af undervisning og uddannelse?
Fra dannelse til ’lære at lære’
Læringen peger ind i lukkede, intransparente processer internt i den studerende.
Læringens spørgen er dermed en spørgen til en mental, indre, bagvedliggende
virkelighed. En vending væk fra verdens fænomener. En række toneangivende,
konstruktivistiske uddannelsesforskere taler – med udgangspunkt i Luhmann –
om, at dannelse nu handler om, at man skal ’lære at lære’ (Qvortrup, 2004: 287).
Læringsdiskursen synes imidlertid at efterlade læreren i en situation, hvor man
må lære blot at gisne om, hvad den studerende mon har lært. Ikke desto mindre
forekommer ’læring’ at være et centralt pædagogiske løsen i tiden. Et symptom
er her de udbredte webbaserede læringsportaler. Eksempelvis hedder det i læringsportalen på finanssektorens uddannelsescenter:
”Vil du lære at lære? Du har ansvaret for egen læring, men vi lærer dig at
lære. Med vores pædagogiske profil ønsker uddannelsescenteret at gøre
dig og din virksomhed bevidste om, hvad I kan forvente jer af mødet med
os / … Vores branchekendskab sikrer, at undervisningen altid er aktuel og
praktisk orienteret. Deltageren lærer netop det, der er behov for, hvilket
giver læring med bundlinje / … Med LæringsPortalen gør vi viden let tilgængelig på alle tider af døgnet. Du kan lære det, du vil, når og hvor det
passer dig bedst. Samtidig giver LæringsPortalen dig flere og nye måder at
lære på, så du kan tilegne dig viden på den måde, der passer dig bedst …
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/ Læring med bundlinje. Læring skal ikke være en udgift, men en indtægt.
Det skal altså give en effekt på bundlinjen at bruge ressourcer på læring. Vi
målretter indsatsen og tilpasser os individuelle strategiske behov, så deltageren kan lære netop det, han har behov for. Og bagefter måler vi gerne
effekterne af en given aktivitet”. 1
Læring manifesterer sig her som et fænomen, der vedrører noget der er let, effektivt og tilpasset learneren. Her ser man, at webbaseret udbud af viden bliver
en invitation til at learneren konstruerer sin egen læring som en indre og dermed
privat ydelse. Der logges på læringsportalen hjemmefra, når det passer learneren.
Og dermed matcher læringsdiskursen også den radikale individualisering, der
præger de senmoderne samfund. Som det hedder i eksemplet ovenfor: ”Du kan
lære det, du vil, når og hvor det passer dig bedst”.
Vi skal ’lære at lære’ – helst i en livslang proces. Og det skal være let, bekvemt,
hurtigt og individuelt. Enhver lærer sit. Dannelses-begrebets fokus på en almen
dimension som noget delt er her trådt i baggrunden. Væk er dannelsens langsommelighed og livsbearbejdende tyngde. Væk er den selvbegrundende fordybelse
og den fundamentale undren, hvori verden giver sig til kende for mennesker i nye
aspekter. I stedet får man et log in til pakkeløsninger med hurtige lærings-fix, der
kan accesses online. Væk er den Grundtvig’ske ydmyghed for verden og for livet.2
Som individualiserede learnere er vi ikke længere en del af noget, der er større end
os selv. Learneren er tværtimod i centrum for sig selv som aftager i et stadig mere
transnationalt orkestreret uddannelsesmarked. Grundtvig og ’skolen for livet’ er
blevet til ’individuel læring for egen vinding’. Her er learneren i dag blevet sit eget
centrum i en hyperkompleks verden af individualiserede konstruktioner, der alle
er lige respektable og følgelig har lige megen ret.
Den diskursorden, der ville kunne kortlægges omkring ’læring’, er overordnet
båret af en postmoderne konjunktur. En konjunktur, der beskriver samfundet som
en hyperkompleks emergens (Qvortrup, 2000) i en frigjorthed fra alle de store
fortællinger (Lyotard, 1979). Men denne konjunktur synes nærmere bestemt også
at være understøttet af et læringsteoretisk paradigme af konstruktivistisk og kognitivistisk karakter (Luhmann, 2004: 60-70; Qvortrup, 2001: 124-144; Rasmussen,
2004: 198f). Disse systemiske læringsteorier siger overordnet, at læring er en helt
særlig mental proces, der forløber i en tilbagetrukket indrehed (kaldet ’kognitiv
kompleksitetsreduktion’). Læring forestilles her at ske som systemiske, intrapsykiske konstruktionsprocesser. Processer, der kun i afledt, sekundær forstand
har et forhold til en omverden. Verden bliver – for disse konstruktivistiske læringsteorierier – noget, der refleksivt iagttages som et i læringen uhensigtsmæssigt
indgribende moment. Verden reduceres hos Luhmann til at være en ’forstyrrelse’
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af det psykiske systems lærings-operationer.3 Dette læringsparadigme synes dermed friktionsløst at matche med tidens neoliberale dyrkelse af individet forstået
som en selvberoende, autonom entitet, der handler egoistisk i markedet (Peters,
1996: 79f).
Af hensyn til markedet måles også læringen i dag på tværs af Asien og
Skandinavien – fra Singapore til Bagsværd (Rasmussen, Bayer, Brodersen, 2010:
8f). Denne globaliserede - og dermed indholdsløse - læring lever her sit liv på
abstrakte internationale ranglister. 4 Her sammenstilles komparativt målinger af
nationale skolesystemers læringsperformativitet (Biesta, 2009: 36-39). Dermed
ser det ud som om, læring er på vej til at blive et pædagogisk ’overbegreb’. Dette
indebærer, at såvel undervisning som elevens reception af undervisning antager
karakter af to konkrete udslag af læring. I denne optik bliver undervisningskvalitet på én gang en funktion af underviserens læring (manifesteret i undervisningens fag-faglige og didaktiske kvalitet) og elevens læring (den enkeltes udbytte
af selvsamme undervisning).
Den beskrevne tendens medvirker til at skubbe læreren ind i en mere teknisk
rolle som ’læringskonsulent’, ’facilitator’ eller ’classroom manager’. Denne glidning er problematisk, fordi der drejes væk fra den fænomenverden, der vedrører
både studerende og lærere, og som dermed er deres fælles referent. Det må være
dette delte, der bør være det primære udgangspunkt for uddannelse. Ikke de
intrapsykiske, testbare læringsprocesser. Der må være en ligevægt begrundet i,
at begge parter - lærer og studerende - er afhængige af hinanden.

Musikfaget i skolen
Jeg vil nu anvende den ovenfor anførte tematik ved at drøfte den i forhold til
musikfaget i dets rettethed mod en sanselig-æstetisk fænomenverden. Musik som
et sanseligt-æstetisk fag knytter sig til denne situation på en særlig måde. Dette
kan man se hos en filosof som vor egen K.E. Løgstrup og hos en didaktiker som
Theodor Wilhelm. Hos begge bliver det gjort gældende, at kunstværksrettede fag
i tidens kultur er genstand for en accellererende udgrænsning.
I essayet Om skolens formål taler Løgstrup i 1981 om (i) den teknisk, naturvidenskabelige viden og (ii) den ’tilværelsesoplysende’, kulturbærende kundskab
som to separate traditionsoverleveringer. Løgstrups pointe er, at vi ikke længere
kan forholde disse to overleveringer til hinanden (Løgstrup, 1993: 48, 53-54). Deres
indbyrdes forhold er derfor iflg. Løgstrup kommet ud af balance. Det moderne
samfund har fået et kundskabsideal af teknisk karakter, siger han. Også Theodor
Wilhelm bemærker allerede i 1969 i sin bog Theorie der Schule:
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”Immer stand die freie Gleichberechtigung der Künste unter dem Verdacht,
den eigentlichen Zweck der Schule zu beeinträchtigen oder doch nur ganz
indirekt zu unterstützen” (Wilhelm, 1969: 372).
Dermed er scenen sat for en drøftelse af Løgstrup og Wilhelms tese om udgrænsning i skolens verden af de kunstværksrettede fag.5 I denne drøftelse holder jeg
som annonceret fast i Heidegger. For Heidegger er kunstværket – dvs. de for os
eksemplariske sange, indspilninger, musikværker – bidragyder til en kulturkreds’
selvbeskrivelse. Det betyder, at der potentielt set kan overføres en indsigt. Sådanne eksemplariske sange og værker kan med andre ord give anledning til en
erfaringsdannelse i os. Heidegger taler direkte om at det i kunsten er ’sandheden
der sætter sig selv i værk’ (Heidegger, 1950: 21, 44, 59, 65).
Men når fokuseringen af læring går i selvsving, bliver risikoen, at man netop
mister undervisningens principielle rettethed mod en forankring i verden af syne.
Med andre ord: en forpligtethed på noget der er større end os selv. En mere fænomenologisk tilgang til undervisning og erfaringsopsamling må her forme sig
som en kritik af det ovennævnte konstruktivistiske og kognitivistiske læringsparadigme. Heidegger taler om ’udhulingen af den endnu bestående Bildung’
(Heidegger, 1936-38: 230). Gert Biesta kan nævnes som eksponent for forsøget på
at fastholde et mellemværende med dannelse som Bildung i en kritik af learningparadigmet (Biesta, 2005). En sådan kritik må for en musikdidaktisk besindelse
handle om, at undervisning (in casu: musik) trækker eleven tilbage i et træf med
et sanseligt indhold og en fænomenverden som en påmindelse om en forankring
et distinkt sted i verden inden for rammerne af et konkret, situeret fællesskab.
Man kan sige, at undervisning i et fag som musik med sit indhold og sin iboende
rettethed mod en fænomenverden (derude) hinsides uddannelsesinstitutionen
handler om en orientering rettet mod verden. En spørgen til verden som et levet
rum, hvori musik som fænomen kan åbne sig for en. Løgstrup – der jo var optaget
af skolens formål – kaldte denne besindelse på grundfænomer og livsytringer for
”tilværelsesoplysning” (Løgstrup, 1993: 50). Læringen derimod peger ikke på
disse fænomener i verden, som Løgstrup taler om. Læringen oplyser ikke nødvendigvis – men risikerer måske i et vist omfang til dels at måtte fordunkle sagen,
når læringsfokuseringen trækker det hele indad mod learnerens indre midtpunkt.
Som jeg vil komme ind på det nedenfor, så kan musikalsk erfaring åbne stemninger, den kan centrere kulturelle praktikker, den kan have en dyb terapeutisk
indgribskraft af sjælelig karakter, den kan gøre lisvforhold transparente. Musik er
i den forstand sandhedsfremkaldende (Pio, 2007). Imidlertid er der i læringsmæssig, kognitiv forstand ingen erkendelse knyttet til musik rent fænomenologisk.
Dette af den simple grund, at musik ikke kan reduceres til information, der lagres
kognitivt som resultat af en individuel, testbar læreproces.
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Dette forhold synes stærkt medvirkende til at musikfaget i dag lider statustab
i en stadig mere teknisk uddannelseskultur (præget af et generelt fokus på individualiseret, kognitiv læring). I denne tekniske uddannelseskultur er der intet at
sige til, at musikfaget nødvendigvis reduceres til skin, rekreativitet, tidsfordriv
og personlig smag.
Når vi som kognitive subjekter derfor skal finde ud af, hvad vi har lært af musik, er svaret ingen-ting. For det centrale ved musik som fænomen er det, der gør
musikken til noget mere end blot information, der kan lagres kognitivt. Det er her
fænomenologien gør gældende, at i den ’subjektive oplevelse’ dør kunsten (Heidegger,
1950: 67). I dette perspektiv får den kognitive læring ikke fat i det ved musikken,
der kendetegner den som musik. Når musikfaget først er skubbet ind i en rolle
som ’subjektiv oplevelse’, da er det ikke svært efterfølgende at udgrænse dette fag
i en individualiseret skolekultur domineret af boglige fag, kognitive kompetencer,
målbare tests af individuel performance. Et bestemt narrativ bliver her etableret.
Dette handler om det moderne, tekniske postulat om, at musik intet har at gøre
med sanddruelighed eller med nogen form for sandhedserfaring. Derfor reduceres musikfaget også i vore dages rationaliserede, videnskabsforankrede skole
til staffage, pynt og til en rekreativ fornøjelse (Pio, 2009). Ingen har vel skarpere
end Gadamer (Heideggers elev) set, at den kunstnerisk-musikalske erkendelse af
verden dermed fortrænges af et kognitivt forankret rationaliseringsparadigme:
”Soll in der Kunst keine Erkenntnis liegen? Liegt nicht in der Erfahrung der
Kunst ein Anspruch auf Wahrheit, der von dem der Wissenschaft gewiss
verschieden, aber ebenso gewiss ihm nicht unterlegen ist?” (Gadamer,
1960: 103).
Dermed forstår vi med Gadamer, at sange og musikopførelser må rumme en
særegen erkendelse af verden. Hvis erkendelse og viden kun eksisterede i det
metodisk beherskede forhold mellem (elev-) subjektet og det genstandsgjorte
(musik-)objekt, da ville en sådan videnskabsorienteret skole producere en énøjet menneskegeneration. Særlig har Theodor Wilhelm udfoldet vigtigheden for
skolens læreplan af den nonverbale, sanseligt forankrede kulturoverleverende
kundskab af imaginativ karakter.6
Lytter man eksempelvis til Kim Larsens indspilning af B.S. Ingemanns Lysets
engel går med glans,7 kan man ud fra Løgstrups fænomenologi sige, at denne sang
sætter flere generationer tilbage i en form for soundtrack. En form for musikalsk
’tilværelsesoplysning’. Allerede her begynder vel tilhængere af en ren kognitivistisk, rationaliseret skolekultur at røre på sig. Men jeg vil alligevel påpege, at der
er tungtvejende argumenter for, at sange og musikværker ikke blot (som systemi-
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ske læringsteorier gør det) kan bestemmes som ’kommunikation’ (af tegn). Disse
musikværker er tværtimod sandhedsbærende fænomener i Gadamers forstand.
Musik er kendetegnet ved at åbne et levet rum i verden. Et rum, hvor der stilles
noget til rådighed, - et erfaringsrum, man kan vælge at træde ind - et ’mangespektret meningsunivers’ (Nielsen, 2006: 166-169):
”Übertragbar sind nicht nur Regeln, Formen und Gattungen, sondern auch
Erlebnisse, Erfahrungen, Deutungs- und Interpretationsweisen … / Die
exemplarischen Werke sollen wie Fixpunkte der musikalischen Unterweisung wirken” (Alt, 1968: 205).
Alt taler her - med sin kunstværksorienterede didaktik - om værkets mulighed for
(i en skolepraksis) at kunne fungere som fikspunkt for en udvikling af den studerendes dannelses-beredskab (Alt, 1968: 84).8 Følger man denne tanke, er musikken
ikke længere (som den rationaliserede skolekultur vil have det) udelukkende et
objekt, som eleven står overfor som subjekt. Musik vedrører tværtimod her det
udgangspunkt, hvorudfra ens verden går. Således hedder det hos en musikuddannelsesfilosof som Bennet Reimer, at en kultur:
” … stamps its members so deeply in their psychic being as to form their
’primal stuff’ – their foundational sense of reality and selfhood. The music
of a culture expresses, or captures, or formulates, or gives voice to this reality … ” (Reimer, 2003: 176).
Musikværker og sange er kendetegnet ved potentielt at kunne rumme i sig en
fejring eller en markering af en specifik og konkret menneskelig væren-i-verden. For
ethvert regionalt fællesskab er sange, musikværker, musikalsk samvær i en eller
anden form ofte særdeles vigtigt.9 Således også for det fællesskab, man kan kalde
for ’skolens verden’. Hvad er en skole og i videre forstand et uddannelsessystem
uden en stærk musikalsk dimension? Er der ingen musik, da er der ingen ritualer og ingen festligholdelse, ingen fejring, ingen højtidelighed. Dermed risikerer
det levende i skolens verden at blive dødt, forstenet. En skole og et gymnasium
renset for musik (eller med musik reduceret til et marginaliseret lavstatus-afslapningsfag) bliver en steril leverandør af edukative serviceydelser - og dermed er
skolen døende som dannelsesinstitution. Følgelig kan den ikke yde noget livsbekræftende for de studerende, der er blevet den betroet, udover at klargøre dem
til mere uddannelse og mere læring.
Musikværker og sange er kendetegnet ved på en måde at kunne kondensere
et givet fællesskabs praktikker. John Lennon lavede jo en udødelig sang der hed
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Come together.10 I samlingen - i den kollektive stemning - ligger der for et givet
fællesskab en visdom og en indsigt i verden, der ikke er resultat af en kognitiv
ydelse. Selv om det ikke er læring, der her finder sted, så formår sange, opførelser og musikværker alligevel at fokusere en given kultur. Dette indebærer igen,
at musikken må hvile over skolen som uddannelsesinstitution. Dette betyder, at
musikken som sådan i sin betydning for skolen ikke er udtømt som et konkret,
isoleret fag inde på skemaet. Musikken bør i forhold til skolens indre liv vedrøre
denne institutions selvpræsentation, dens højtideligheder, dens ceremonier, dens
aura og dens stemning. Kor-aktiviteter, fester, koncerter; alt dette præger og bør
forme skolens klima og dermed den stemning, der bliver dens studerende til del:
”Musik ist nicht nur ein Schulfach im Sinne des Klassenunterschiedlichen
Prinzips, sondern eine jahrgangsübergreifende Aufgabe, die die ganze
Schule umfasst” (Ehrenforth, 1987a: 131).
Når det at holde skole står for noget værdifuldt og væsentligt, så må der også
fejres og musiceres. Uden musik ophører skolen med at være en dannelsesinstitution og bliver i stedet en forvaltet organisation, der udbyder visnede, skattebetalte
serviceydelser. Også Løgstrup er inde på dette (Løgstrup, 1993: 156-157). Ligesom
skolen åbner sig ud mod den kultur, den reproducerende er en del af, - så åbner
musikfaget også ud over sig selv som isoleret fag og ind i skolens indre liv som
hus.

Sange og musikværker stifter noget værdifuldt
Sange eller musikværker er for Heidegger kendetegnet ved at samle, producere,
kondensere og manifestere dette ’noget’, der for et givet fællesskab kan betragtes
som en fælles, samlende baggrundsforståelse af verden. En baggrundsforståelse,
der gælder for en kultur eller for et konkret regionalt fællesskab. I musik og sang
manifesterer et fællesskabs væren-i-verden sig (Heidegger, 1950: 65-66). Ens tilhør
til de fællesskaber, man er afhængig af, handler om at kropsliggøre de essentielle
kulturelle praktikker, der knytter sig til disse fællesskaber. Det, der i dette perspektiv vil opleves som væsentlige sange og musikværker, er knyttet til en udtalt
erfaring af at møde en anden kulturs – eller ens egen kulturs – grundstemning. Om
et af sine berømte kunstværkeksempler – det græske tempel – siger Heidegger
(om det græske menneske):
”Der Tempel gibt in seinem Dastehen den Dingen erst ihr Gesicht und den
Menschen erst die Aussicht auf sich Selbst” (Heidegger, 1950: 29).
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Den musik og de sange, man betragter som ”sine”, er på samme måde med til
at give tingene i verden en stemningsmæssig fremtrædelse. Dette perspektiv gør
det muligt for os at se, hvorledes musikværker fra vores tid som f.eks. Imagine
(John Lennon) eller Thriller (Michael Jackson) er kendetegnet ved tilsvarende at
have kommunikeret direkte og uformidlet til hele generationer af unge mennesker.
Denne type musikværker har samlet mennesker omkring det unikke øjebliks
synliggørelse af, hvordan verden pludseligt rummer løftet om at kunne begynde
på ny.
Igennem en generations musikalske erfaring eksempelvis af John Lennon eller
Michael Jackson manifesterede sig med andre ord et håb om at kunne møde verden. Det er store ord – men jeg tror man skal være varsom med at undervurdere,
hvad disse musikfigurer og deres musik har betydet for generationer af unge
mennesker. Disse værker har været et soundtrack til det konkrete unge menneskes
forelskelser, dets nedture, håb, sejre. Den har været en nøgle til deres fællesskaber og dermed til de fora, hvor de finder sig selv i en kontakt med de suveræne
livsytringer, der giver livet mening for dem. Det er det, som en musikalsk ’tilværelsesoplysning’ må sigte til i Løgstrups forstand.
Her kan der også peges på de væsentlige begivenheder, der knytter sig til
store musikværker. Til de væsentlige Wagner-opførelser kommer folk ind fra
nær og fjern - for at være tilstede ved netop den pågældende begivenhed. Mikel
Dufrenne har talt om dette (Dufrenne, 1973: 11-12). Man kan også vende øret mod
en helt anden musik, som den der knytter sig til egenavne som Jimi Hendrix og
Bob Dylan. Denne musik - eks. Dylan (1965) Highway 61 Revisited - blev i 1960erne
et af de stærkeste prismer for den unge flower-power generations tro på en ny
verden (ex. Hendrix’s forvredne overdriveversion af USA’s national hymne er et
symbol på denne vision11).
Denne generation var – ligesom Wagnerdisciplene – involveret i et udkast for
en ny værensforståelse. I Wagners mytiske univers blev der fremkaldt en verden
af heroisk karakter med underværker af livsforløsende virkning. Wagner minder
os om et værensudkast, hvor mennesker var klar til at dø for en idé eller for en
lidenskab. Hos Jimi Hendrix og John Lennon blev der rakt ud efter en verden
af broderskab og ekstatisk transgression som en nøgle til et nyt håb for verden.
Musikken nævnt her har utvivlsomt været tæt knyttet til forsøg på at redefinere
hvad der er vigtigt, smukt og væsentligt i livet.
I lyset af dette vilkår bliver sangen, musikværket, opførelsen som begivenhed et prisme, hvori en kultur eller et fællesskabs stemning kan se sig selv sammenfattet i en suveræn manifestation eller i en holistisk, brudløs artikulation. En
artikulation, der formår at samle konkrete mennesker i en stemning af ydmyghed,
fascination og samhørighed.
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Dermed peges der vel også på et temmelig væsentligt argument for, hvorfor
musik bør være et obligatorisk fag på alle klassetrin i skolen. En kultur eller et
regionalt fællesskab kan ikke rationalisere sig selv som et system af underliggende
regler. Fænomener som mening, sammenhæng, solidaritet, dybde kan ikke mønstres og realiseres i menneskers liv udelukkende ved hjælp af pargraffer, teorier
og anden diskursiv lærdom. Skolen har også behov for en imaginativ, sanselig
dimension for at kulturoverleveringen kan ske fyldest. Og her er det netop det
erfarende møde med musikken, der kan blive et eksemplarisk sted, hvor en kulturs baggrundsforståelse kan spejles og opsamles i en stemning eller i en intuitiv
helhedsforståelse. Dette er ekstremt værdifuldt for sammenhængskraften i et fællesskab. Og er der noget, der netop nu bliver efterspurgt af politikere, så er det jo
’sammenhængskraft’. Også i skolen. Dette tema har en resonans med Ehrenforths
betoning af, at sangen, musikværket og den musikalske erfaring ikke nødvendigvis er global, men derimod snarere situeret og regional:
”Wie erleben uns als Europäer und brauchen doch die kulturelle Identität
mit der Region … in der wir leben” (Ehrenforth, 1987a: 138).
Globaliseringen og multikulturaliseringens uendelige nivelleringer bliver her
problematiske, fordi disse paradigmer truer med at gøre mennesket hjemløst:
”Die Ausdehnung unsere Informationshorizont durch die Massenmedien
droht unsere lebenswichtigen Reserven der Identität aufzuzehren. Wo bin
ich eigentlich in dieser Welt zu Hause? … / und die so offene Fernsehwelt,
die in mein Zimmer strömt, ist doch nur eine Scheinwelt, trotz oder gerade
wegen ihrer technische Ubiquität. Ich bleibe einsam, obwohl täglich und
stündlich die ganze Welt bei mir zu Gast ist” (Ehrenforth, 1987a: 137).
Sangen og musikværket rummer imidlertid noget, der ikke nødvendigvis er globalt eller multi-kulturelt. Ikke mindst fordi en dimension af musikværket tilhører
- og er skabt ud af - et mellemværende med en konkret situeret tilstedeværelse i
verden:
”Die kleiner werdende Welt ist auf dem Wege zu einer sich selbst nivellierenden Globalkultur … “ (Ehrenforth, 1989: 224).
Det moderne menneske bør derfor tilegne sig en forståelse af sit eget ståsted,
førend det kan forholde sig til al ’det andet’ (Vogt, 2001: 59f.). Det er i lyset af vor
tids forsømmelse af dette, at Heidegger forsøger:
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” … die Heimatlosigkeit des neuzeitlichen Menschen dem Wesen der Geschichte des Seins her zu denken” (Heidegger, 1949: 30).

Kunst og teknik
Når Heidegger taler om kunstværket som tæt knyttet til menneskets væren-i-verden, så er det en hermeneutisk-fænomenologisk pointe, at dette verdensforhold
er præget af en fundamental åbenhed:
”Der Mensch muss im Unterschied zum Tier seine personale Identität
immer wieder neu enthüllen. Er ist immer auf dem Weg … / Der Mensch
zum Gegenstand fixiert, verliert durch Definition sein Infinites, der kern
seines Menschseins: die nicht definierbare Offenkeit, der sich permanent selbst
überschreitet” (Ehrenforth, 1987b: 60, 61, min kursiv).
Denne åbenhed er imidlertid i vor epoke sat under pres af en mere teknisk rationalitet. En tænkning der i dag breder sig over flere og flere sektorer af samfundet
som helhed. En tænkemåde, der er kendetegnet ved netop at ville lukke spørgsmålet om, hvad mennesket er. Dermed er risikoen, at den omtalte fænomenologiske åbenhed bliver til det, som en teknisk rationalitet reducerer til målbare,
enstrengede forbindelser mellem årsag og virkning, input og output, produktion
og konsumtion (Pio, 2009b). En dimension af musikundervisningen har en vigtig
funktion i forhold til denne åbenhed for verden. Men denne åbenhed bliver i dag
teknisk set reduceret, forenklet, effektiviseret, kodificeret, minimeret, sorteret og
administreret.12 I en teknisk rationalitet sker der dermed en konstant entydiggørelse og fastlæggelse af verden.
Hinsides denne tekniske rationalitets lukkende regime består dog stadig en
potentiel mulighed. Dette er muligheden for, at musik i form af sange, værker
og opførelser kan manifestere sig for os som en slags metafor. En metafor, der
inviterer til tydning under livets synsvinkel. Dermed yder musikken potentielt en
åbning af forholdet mellem menneske og verden. Dvs. en åbning af det forhold,
der teknisk set er genstand for lukning i den moderne tekniske uddannelseskultur. Og dermed manifesterer fænomenet musik sig som noget, der ikke blot er
følelsespirring og privat nydelse. Der ligger tværtimod en viden i musikken, der
hidrører fra verden. En ontologisk erfaring.13
Vor epokes tekniske rationalitet står fremmedgjort over for det, Heidegger taler om, når han rent ontologisk ser, at musikværket potentielt kan formå at rykke
mennesket ind i en åbenhed for verden. Iflg. Heidegger bliver:
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” … die Kunst eine Weihe und ein Hort, worin das Wirkliche seinen bislang
verborgenen Glanz jedesmal neu dem Menschen verschenkt, damit er in
solcher Helle reiner schaue und klarer höre, was sich seinem Wesen zuspricht” (Heidegger, 1954: 41).
Dette er smukke, poetiske ord, og dermed kan de synes at leve deres eget liv i en
håbløs distance fra virkelighedens verden. Men er dette hele sandheden? Måske er
man tværtimod med dette citat inde og røre ved kernen i spørgsmålet om, hvorfor
det netop er de sanselig-æstetiske fag, der i helt særlig grad er blevet ramt i forbindelse med de mange transnationalt orkestrerede, tekniske accountability-reformer.
Reformer af hele uddannelsesfeltet, der særlig har taget til i styrke de sidste 10-15
år (Se hertil Rosendal, 2007: 77-87). Dette leder til den erfaring, at kunstarterne i
deres frembringende, poietiske afdækning i højeste grad er truet af den moderne
tekniks væsen (Wrathall & Dreyfus, 2002: 10-11).
Springer man fra dette filosofiske niveau ned til det fagdidaktiske niveau, så
reproducerer problematikken sig. Man står i dag i en principiel situation, der iflg.
Ehrenforth medfører en
” … Dominanz des Zweckdenkens auch im Bildungsbereich []. Dies hat
unmittelbare Auswirkungen auf die argumentative Durchsetungsfähigkeit
musikpädagogischer Bildungsansprüche” (Ehrenforth, 1986: 269).
En skole med musik som et nedtonet, rekreativt fag kan måske på kort sigt åbne
for en besparelse. På lang sigt vil dette imidlertid frembringe en kommende
menneske-generation, hvor langt størstedelen (allerede fra deres opvækstmæssige udgangspunkt) vil stå fremmedgjorte over for en essentiel værdi-dimension
i livet (her tænker jeg på det digteriske, det skabende, det kreative, det sanselige,
det imaginative).14 En sådan slægt af mennesker, der mere eller mindre unddrages
denne imaginative dimension i deres skolegang, vil med andre ord blive blændet
af overfor den livsfylde, der er båret af en sanseligt-æstetisk erfaring af verden.
Hvis elevens møde med sange og musikværker i deres spejling af verden fortsat
bliver sparet ud på sidelinien af skolen - med et blivende statustab til følge, - da
risikerer en sådan skoleudvikling at bringe sig ind i en nærhed af det 20. århundredes kybernetiske tænkning (jf. Cederstrøm, Qvortrup, Rasmussen, 1997: 155). I en
antologi Luhmann og skolen (1997) ser man denne kybernetiske vending udmøntet
i et systemisk dannelsesideal:
” … ikke blot som vidensbaserede systemer skal børn ’lukkes’. Det skal de
også som socialt interagerende væsener. Et menneske kan først fungere
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socialt, når det, … først og fremmest, ser og forholder sig til sig selv” (Cederstrøm, Qvortrup, Rasmussen, 1997: 14).

Konklusion
I Heideggers ontologi er sange og musikværker ikke i sidste ende forankret i vor
psyke. De skinnende fænomener, der manifesterer sig i vor musikalske erfaring,
kan ikke afdækkes som ’individualiseret, kognitiv læring’. Musik er rent fænomenologisk noget, der sker i verden og åbner verden for os (Heidegger, 1950:
54). Musikken grunder sig på den måde i før-musikalske fænomener som fejring,
helligholdelse, højtider, samvær, nybegyndelser, ensomhed, håb, fest, fællesskab, sorg og afsked. Disse ’før-musikalske’ fænomener må ikke misforstås som
’non-musikalske’ fænomener, fordi de i deres udlevede dimension har en aura,
der rækker dybt ind i musikkens mest essentielle fænomenologi.15 Som Dufrenne
formulerer det:
”… I can rediscover … the world of Bach, for example, in the innocent
games of a child, the sparkling grace of a dancer or of the early spring, or
the smiling face of a man who has quelled his passions through happiness
and not through the laws of conscience alone” (Dufrenne, 1973: 519)
Disse før-musikalske fænomener er tilværelseskonstanter. De kan ytre sig på
forskellig vis afhængig af den enkelte kultur. Men disse fænomener forbliver
som suveræne livsytringer konstanter i menneskelivet (Løgstrup, 1972: 48-50).
Dette indebærer, at det aktuelle forældelsespres på undervisningsindholdet bliver problematisk. Vor aktuelle hang til fornyelse (af undervisningsindhold) for
fornyelsens egen skyld kommer til at skygge for, forsøget på at række tilbage til
disse væsentlige, fundamentale livsfænomener, gennem hvilke musikken åbner
sig for os (og vi åbner os for musikken).16
Det handler ikke kun om at jage frem med reformer mod nye og stadig mere
avancerede tiltag. Det uddannelsespolitiske krav om udvikling og innovation
afsætter i dag i det pædagogiske felt en lind strøm af reformbølger. Denne fornyelsestrang kommer (for musikfagets vedkommende) til at skygge for nødvendigheden af, at der også laves en tilbagegang (Arendt, 1969: 44) til noget fundamentalt og
essentielt. Noget banalt. Dette risikerer at blive glemt. Og denne glemsel er også
symptomatisk for en overgang bort fra en dannelsesorienteret skole hen mod en
mere videnskabsorienteret skolekultur.17
Den aktuelle dominante lærings-begejstring er en videreførelse af selvsamme
problematik – bare transponeret over i en anden toneart. Det kognitivt orien-
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terede læringsparadigme ender i en mere teknisk rationalitet, der risikerer at
blive følelsesløs over for de skinnende fænomener, der udgør vor livsverden. En
potentiel overfokusering af ’læring’ resulterer i en uddannelsestænkning, hvor
undervisning risikerer at blive reduceret til ’facilitering af den lærendes individuelle proces’. Med denne faciliteringsdagsorden drejes undervisningen væk fra
den fænomenverden uden for skolen, der begrunder fagenes relevans. Og læreren
blokeres i at træde ind i en relation til de studerende som en form for kulturfigur.
Med læring bliver undervisningens værdi kodificeret omkring måling af
output i form af læringsperformativitet.18 Uddannelse er altså under teknisk pres
både fra læringsparadigmet og fra forældelsespresset på undervisningsindholdet.
Disse to aspekter viser hen til den tænkemåde i vor epoke, man kan kalde for en
teknisk rationalitet. En rationalitet der i uddannelsesverdenen i disse år rammer
et sanselig-æstetiske fag som musik særlig hårdt (Nielsen: 2010). Spørgsmålet
er - rent komparativt - om der ud fra det her udfoldede perspektiv (eller dele af
det) vil kunne etableres kommunikationsflader til andre af skolens kunstværksrettede fag.
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Noter
1

Tilgået 26.04.12. http://www.finansudd.dk/Om%20os/Paedagogiske%20og%20faglige%20
principper.aspx

2

En sådan ydmyghed og undren under livets synsvinkel genfinder man i det uddannelsessyn
N.F.S. Grundtvig formulerer . I 1838 hos Grundtvig læser man i opsatsen Skolen for livet: ” … naar
skolen virkelig skal blive en for livet gavnlig oplysnings-anstalt, da må den for det første ikke gøre
oplysningen eller sig selv, men livets tarv til sit øiemed, og for det andet tage livet som det virkelig
er, og kun stræbe at oplyse og fremme dets brugbarhed; thi ingen skole kan skabe et nyt liv i os, og
må derfor hverken nedbryde det gamle eller spilde tiden med at udvikle de regler man mener et
andet og bedere liv … ville følge. / … vi fattes en høiskole for det folke- og borger-liv vi alle kan og
skal deltage i, og må desuden betragte [dette] som den naturlige rod og kilde til alle vore levende
bestræbelser … ”. (red.) Borup, E. J., et. al. (1929) Haandbog i N.F.S. Grundtvigs skrifter. København:
Hagerups Forlag, s. 64-65.

3

Der findes naturligvis andre læringsforståelser end de her opridsede. Det er imidlertid en
pointe at skolens kultur i vid udstrækning kan vises at være forankret i en dominant kognitiv
læringsforståelse. Eksempelvis figurerer repræsentanter for de sanseligt-æstetiske fag ikke blandt
skolens særlige ressourcepersoner (EVA, 2009). PISA har ikke hidtil beskæftiget sig med nogle
former for imaginative kompetencer.

4

Se hertil The International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). IEA
udmønter i forskellige projekter (PIRLS, TIMMS, ICILS) en global monitorering (måling) af
skolesystemers performativitet. Se hertil http://www.iea.nl/mission_statement.html.
Universitetesverdenen (og dermed forskeres læring) ranglistes også globalt; se hertil Quacquarelli
Symonds (QS) http://www.topuniversities.com/

5

Denne tese er på det seneste blevet bekræftet hvad angår musikfaget generelt i undervisning og
uddannelse. Se hertil Nielsen, 2010.

6

For en introduktion til Theodor Wilhelm og hans konception af kunstfagenes position inden for
skolens rammer se Ehrenforth, 2005: 488-491.

7

Kim Larsen (2004) Glemmebogen: jul og nytår. EMI Music.

8

Denne tale er vigtig, fordi sjælen fra begyndelsen af (som regel) bliver fyldt med gennemsnitlige
forståelser af verden. Og det er ud fra denne tilstand af tildækkethed at man gradvist må erhverve
sig forståelser af en højere karat. Dette ’at gøre det tildækkede afdækket’ er iflg. Heidegger dét
væsentlige bud på hvad dannelse handler om. Se hertil Heidegger, M. (1967) Platons Lehre von der
Wahrheit. Frankfurt A.M: Vittorio Klostermann. Dette markeres altså som en mulighed midt i den
voksende fremmedgørelse det moderne menneske oplever, idet det moderne menneske i dets
liv er under konstant påvirkning af de voldsomme centrifugalkræfter (båret af kompleksitet og
decentrering) i senmoderniteten, der truer med at trække dette menneske fra hinanden (Ehrenforth,
1987: 133). Rodløst er mennesket således, når dets tilstedeværelse i verden er: ” … overskåret …
ved de primære og oprindeligt-ægte værensforbindelser til verden” (Heidegger, 1927: 170). Et
sådan projekt handler indirekte om en modgift mod rodløshed. Det der hos Heidegger hedder ” …
die Seinsart des entwurzelten Daseinsverständnisses”.

9

Det er endnu ikke lykkedes antropologer, historikere, arkæologer, filologer at udpege en kultur
de sidste 3000 år der ikke har udviklet musik. Dette tyder på at musik er konstitutivt for enhver
udvikling af kultur. Se hertil Ehrenforth, 2005.

10 Nummeret ’Come together’ er fra Beatles pladen Abbey Road (EMI, 1969).
11 Jimi Hendrix’s version (1969) af The Star Spangled Banner.
12 Omkring ressource-gørelsen af mennesket, se hertil Pio, 2011.

Musikfaget mellem læring og forældelsespres

13 Se hertil Pio, F. (2012) Introduktion af Heidegger til de pædagogiske fag. Om ontologisk vending i
undervisning og uddannelse (under udgivelse).
14 Theodor Wilhelm har et skarpt fokus på vigtigheden af det han kalder den ’imaginative’, nonverbale dimension af skolens læreplan. Se hertil Wilhelm,1967: 372.
15 Se hertil Ehrenforth, Karl Heinrich (2012) Verstehen, Vermittlung, Verständigung. Musik als Botschaft,
kap. 1 (under udgivelse).
16 Dette følger af Heideggers bestemmelse af kunstværket (bl.a. med udgangpunkt i analyse af
Van Goghs billeder) som et prisme, der sammenfatter et fællesskabs grundstemning. Se hertil
Heidegger, 1950: 18-21.
17 Hentig betoner her nødvendigheden af en nytænkning af dannelses-begrebet som modtræk til
en videnskabeliggjort kultur, hvor skolens dannelse er reduceret til et middel til opnåelse af
akademisk løbebane. Se hertil Hentig, 1998: 51-57.
18 Dvs. en numerisk størrelse, der kan analyseres komparativt og som dermed er åben for tekniske
sammenligninger på transnationalt plan. Men når man sammenligner, så destruerer man fænomenkarakteren af de fænomener, der er genstand for sammenligningen (fænomener hører ikke hjemme
i kvantitative sammenligninger).

English summary
The school subject Music between learning and the pressure of obsolescence.
Towards a more technical educational culture?
Through Heidegger’s notion of ‘die Technik’ in Die Technik und die Kehre (1962)
the world is made to appear for us as a ‘resource’, i.e. as something which can be
extracted, coordinated, managed, controlled and administered. The article examines the understanding of learning as a resource currently predominant within the
field of education. ‘Learning’ is the measurable output as a result of input. Thus,
at the baseline of any educational institution there is a consumer of educational
services, ‘a learner’. Taking this observation as a point of departure, the article discusses the accelerating decline of status of the school subject Music which offers
a different view of the world than the one inherent in the Heideggerian notion of
‘die Technik’. By means of an interpretation of the essential phenomenology of the
subject Music, it is argued that, viewed from a Heidegger inspired position (Løgstrup, Dufrenne), Music should hold a central position in any Bildung-oriented
school culture.
Keywords: Heidegger, learning, musical artwork, Technik.
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Giver det mening at forske i
’kulturfag’?
På vej mod et studie af skrivning i dansk og engelsk i en
gymnasiekontekst

Nikolaj Frydensbjerg Elf
Introduktion
Denne artikel stiller sig selv spørgsmålet: Hvordan kan man forske i ’kulturfag’,
med særlig fokus på skrivning i dansk og engelsk på gymnasieniveau? Artiklens
overskrift stiller det mere åbne spørgsmål: Giver det mening? Antagelsen er at det
gør det; målet med denne artikel er at argumentere for hvorfor.
Baggrunden for undersøgelsen er forskningsprojektet Writing to Learn, Learning to Write – Literacy and Disciplinarity in Danish Upper Secondary Education, eller
på dansk Faglighed og Skriftlighed, ledet af Ellen Krogh. I dette projekt undersøges
sammenhængen mellem gymnasiefags faglighed og skriftlighed med brug af et
etnografisk forskningsdesign. Jeg deltager i projektet med to delstudier, ét longitudinalt studie der følger elevers udvikling af skriveridentitet og skrivekompetencer på tværs af fag, og ét sammenlignende fagdidaktisk studie der handler
om skrivning i engelsk og dansk. Det er sidstnævnte der fokuseres på i denne
sammenhæng.
En arbejdstese for delstudiet om skrivning i dansk og engelsk er at det er muligt og meningsfuldt at anskue de to fag under den fælles didaktiske betegnelse
kulturfag. Dermed ikke være sagt at de udelukkende skal anskues som kulturfag,
i teori og praksis, men at de kan anskues ud fra dette perspektiv.
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For et fag som danskfaget er det lettere at argumentere for at faget kan betragtes som et kulturfag, end for engelskfaget. Det skal uddybes senere i denne artikel,
men introducerende kan der peges på tidligere studier hvor jeg, på baggrund af
anden nyere dansk- og modersmålsdidaktisk forskning, har fremanalyseret det
man kan betegne en ’kulturorienteret grundposition’ i danskfaget (Elf, 2009; 2010).
Den kulturorienterede position er bl.a. blevet stærk på grund af de fremstormende
’cultural studies’ på humaniora, ikke mindst inden for litteratur- og mediestudier,
og på grund af sprogforskningens interesse for sproglig variation og ’languaging’
(Jørgensen, 2010). Det er imidlertid også påstanden at denne grundposition kun er
én af en række andre grundpositioner og paradigmer der har udviklet sig for faget
henover de seneste knap 200 år og fortsat er virksomme. At anskue danskfaget
som et kulturfag kan netop kun være et perspektiv på faget i al dets ’polyparadigmatiske’ kompleksitet (Sawyer & van de Ven, 2006).
Det er måske mindre indlysende at opfatte et fag som engelsk som et kulturfag. Engelsk opfattes i international sammenhæng typisk som et sprogfag, hvorimod det i dansk-nordisk sammenhæng opfattes som et sprog-litteratur-fag. Men
i de seneste tre årtier har der faktisk i både international og dansk forskningssammenhæng været tiltag til at bryde med denne opfattelse. Introducerende kan
man pege på amerikanske Claire Kramsch’ ofte refererede Context and Culture in
Language Teaching (1993). Den indledes med en række problematiseringer af hvad
hun betegner som ’dikotomier’ i sprogundervisningen, heriblandt dikotomien
sprog-kultur:
“One often reads in teachers’ guide-lines that language teaching consists
of teaching the four skills ’plus culture’. This dichotomy of language and
culture is an entrenched feature of language teaching around the world. It
is part of the linguistic feature of heritage of the profession. Whether it is
called (Fr.) civilization, (G.) Landeskunde, or (Eng.) culture, culture is often
seen as mere information conveyed by the language, not as a feature of language itself; cultural awareness becomes an educational objective in itself,
separate from language. If, however, language is seen as social practice,
culture becomes the very core of language teaching. Cultural awareness
must then be viewed both as enabling language proficiency and as being
the outcome of reflection on language proficiency.” (Kramsch 1993: 8)
Det kan altså ud fra Kramsch’ socialsemiotiske tilgang give god mening at opfatte
kultur som et centralt perspektiv på sprogundervisning. En række forskere har
siden fulgt op på og videreudviklet hendes påstand, bl.a. i den nyere danske udgivelse Sprogfag i forandring med bidrag af danske og udenlandske ’sprog’didaktiske
forskere (Byram et al., 2009), som jeg skal komme tilbage til.
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Anskuer vi samlet disse to kort skitserede tendenser i dansk- og engelskundervisningens didaktikker, ser vi det meningsfulde i spørgsmålet om hvorvidt og
hvordan man i et sammenlignende fagdidaktisk perspektiv kan analysere dansk
og engelsk som kulturfag. Men der melder sig også en række store udfordrende
spørgsmål. Hvordan fx skelne mellem kulturfag og ikke-kulturfag? Er ikke alle
fag kulturfag, vil nogen måske indvende? Hvorfor et privilegeret fokus på dansk
og engelsk? Hvordan analysere kulturfag i empirisk forstand?
Det er netop de spørgsmål der stilles og søges besvaret i artiklen. For at gøre
det muligt er det nødvendigt først at kvalificere og præcisere studiets hyperkomplekse grundbegreb kultur. Herefter følger en bestemmelse af begreberne kulturfag og kulturfagsdidaktik, hvor anden forskning i kulturfag også inddrages og
indsættes i en videnskabshistorisk og -teoretisk forståelsesramme. På det grundlag
skitseres afslutningsvis nogle analysestrategier for sammenlignende fagdidaktiske
studier af dansk og engelsk som kulturfag med særlig fokus på skrivning, hvor
der bl.a. lægges op til en ’transformalistisk’ analyse af homogeniserings- og heterogeniseringsprocesser.

Den kulturelle vending
For at etablere en forståelse af begrebet kultur er det formentlig nyttigt først og
fremmest at erkende at kultur er et ’hyperkomplekst begreb’, som idéhistorikeren
Hans Fink har formuleret det i forskningsantologien Kulturbegrebets kulturhistorie
(1988). At forsøge at fastholde begrebet er som at ville holde vand i hånden, siger
han med en uforglemmelig metafor. Begrebet har en kompleks og lang historie
der går tilbage til det latinske begreb ’cultura’, men som først for alvor bliver
indviklet og hyperkomplekst, hævder Fink, fra og med 1700-tallet. Herfra er det
umuligt at håndhæve én definition af begrebet. Det betyder ikke at man ikke skal
definere begrebet. Det betyder blot at der er mange indbyrdes modstridende og
inkommensurable udlægninger af hvad begrebet betyder, ikke mindst i nyere tid.
Samme pointe er Hans Hauge og Henrik Horstbøl inde på i forordet til bogen,
hvor de slår fast at:
”Uenigheden om fastlæggelsen eller definitionen af kulturbegrebet er det
bedste tegn på, at det er et levende begreb. Uenighed er der derimod ikke
om, at humanvidenskaberne i stadig højere grad nu forstås som kulturvidenskaber. I enhver diskurs om kultur vil man næsten altid finde to bevægelser: en der forsøger at reducere de mange kulturer til en eller to, og en
der prøver at udvide kulturbegrebet fra en eller to til de mange.” (Hauge
& Horstbøl, 1988, p. 7)
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Det blev skrevet for knap et kvart århundrede siden. Siden da er det min vurdering at en antropologisk forståelse af kulturbegrebet – der kort sagt undersøger
kultur som variationer af aktørers meningsskabelse i mange kulturer – har vundet
hævd som et principielt forskningsmæssigt udgangspunkt. Tendensen til at rette
opmærksomheden mod ’de mange kulturer’, som Hauge og Horstbøl formulerer
det, dominerer. Den antropologiske kulturforståelse har i den forstand sejret ad
helvede til i humaniora, i uddannelsesforskningen og, i hvert fald til dels, også
inden for de enkelte fags didaktik (Byram et al., 2009; Drotner, 2007; Elf, 2010;
Gitz-Johansen, 2006; Hastrup, 2003; Stjernfelt & Eriksen, 2008).
Omvendt må man også konstatere at den modsatrettede tendens – at reducere
de mange kulturer til en eller to – i høj grad kan iagttages i den kultur der forskes
i. Et af de seneste forskningsmæssige vidnesbyrd om den tendens finder man i
Ret til dansk (2011), som indeholder Anne Holmen, Claus Haas, Christian Horst
og Berthora Kristjánsdóttirs studier af, som undertitlen oplyser, Uddannelse, sprog
og kulturarv. Her gør man bl.a. opmærksom på at der i alle nyere formålsformuleringer til folkeskolen eksisterer et begreb om ’dansk kultur’ i bestemt form ental,
og at danskfaget har haft og fortsat har et hovedansvar for elevers tilegnelse af
dansk kultur.
I introduktionen refererer Claus Haas til Jerome Bruners The Culture of Education (1996) som en central inspirationskilde for en forståelse af kulturbegrebet og
det der betegnes den kulturelle vending i uddannelsesforskningen; og jeg vil også
her tage udgangspunkt i Bruners kulturbegreb for at nærme mig en forståelse af
kulturfag og kulturfagsdidaktik.
Pointen hos Bruner er at mennesket grundlæggende er både kulturskabende
og kulturskabt. Kultur er konstitueret af meningsskaben og omvendt konstituerende for al læring, herunder også for den læring der kan og skal finde sted i og
med skolernes undervisning. Men som Bruner pointerer i forordet, har der traditionelt været for stor fokus på skolen som sted for læring af og gennem kultur: ”it
is surely the case that schooling is only one small part of how a culture inducts the
young into its canonical ways” (IX). Hermed peger han mere eller mindre direkte
på efterkrigstidens tradition i for kulturstudier i sammenhænge uden for skolen.
På den anden side argumenterer Bruner også for at skolens uddannelseskultur er central for udviklingen af kultur. Skolen må nødvendigvis pleje og
videreføre eksisterende sprog og kultur, hævder han. Som elev er man ikke herre
over hvilken kultur man vil møde og skal lære gennem at gå i skole, den indkultureres man i gennem undervisning. Man lærer i høj grad kultur gennem at gøre
den, som han særligt argumenterer for i kapitlet ”Knowing as Doing”, der mere
eller mindre eksplicit vedkender sig arven fra andre nøgleuddannelsestænkere
som John Dewey (1997 [1916]) og Lev Vygotsky (1971). I denne gøren ligger også
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den mulighed at elever som menings- og dermed kulturskabende subjekter kan
bidrage til ny kultur, hvor diffus og uregistrerbar den end måtte være. Det er dynamikken i uddannelsessystemets institutionalisering af sammenhængen mellem
kultur og læring.
Bruner siger imidlertid ikke meget om hvordan denne dynamik foregår
gennem fag – og endnu mindre om hvordan den foregår gennem skrivning i
fag. Han taler om kulturel meningsskaben og læring i en bred læringsteoretisk
og pædagogisk ramme. Og han gør det i høj grad med reference til den del af
videnskabshistorien som har udviklet et psykologisk orienteret meningsbegreb,
heriblandt ikke mindst Piaget, en af Bruners hovedinspirationskilder.
Hvis man har en kulturfagsdidaktisk interesse der orienterer sig i anden socialsemiotisk retning, som vi ser det hos fx Kramsch og også i mit delstudie, må
man derfor nødvendigvis videretænke og samtidig i en vis forstand indsnævre
Bruners grundlæggende forståelse af kultur.

Fra Bruners læringsteoretiske tilgang til en
kulturfagsdidaktisk tilgang
Bruner antager en sammenhæng mellem kultur og læring uanset konteksten, dvs.
uanset om der er tale om en kontekst uden for skolen eller en skolekontekst, og i
dette tilfælde også uanset fag og uddannelsesniveau. Alle fag er, hvis man følger
Bruners argumentation til dørs, kulturfag.
Når Bruner taler om at gøre kultur, hævder han at fagenes former – deres
hvordan – altid vil rumme et element af kulturskabelse. Det anerkender jeg som
uomgængeligt også for en fagdidaktisk tilgang til fags kulturperspektiv. Men
hvad angår andre aspekter af fagenes former, vil jeg antage at der er forskel.
Tilsvarende vil jeg antage at der er markante forskelle hvad angår fagenes kulturindhold, dvs. den kultur der undervises om, og at der er forskelle hvad angår
den funktion kulturundervisningen i form og indhold måtte have.
Med fokus på begreberne form, indhold, funktion lægges der op til en
fagdidaktisk forståelse af kulturundervisning, eller netop det jeg kalder en
kulturfagsdidaktik. Bruners læringsteoretiske kulturforståelse har ikke megen
udsigelseskraft i forhold til de fagdidaktiske grundspørgsmål om form, indhold,
funktion, eller udtrykt med de fagdidaktiske hv-spørgsmål: hvordan, om hvad og
hvorfor denne kulturelle læring rammesættes i fag. Sagt på en anden måde er et
bredt læringsteoretisk kulturbegreb ikke tilstrækkeligt når vi rejser fagdidaktikkens grundlæggende implementerings-, indholds- og legitimeringsspørgsmål.
Principielt må man med Bruner anerkende at alle undervisningsfag er kulturfag fordi de ’gør kultur’ ved at ’gøre viden’, men i et snævrere fagdidaktisk
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perspektiv vil man kunne undersøge hvordan fag har udskilt sig som forskellige
kulturfag der vægtlægger kultur vidt forskelligt som indhold, form og funktion.
Hvis fag anskues ud fra denne grundlæggende fagdidaktiske optik, ser man
hurtigt forskelle på fag som kulturfag. I mit delstudie i Faglighed og Skriftlighed
er det centrale spørgsmål således hvordan dansk og engelsk kan analyseres som
kulturfag i indholdsmæssig, formmæssig og brugsmæssig forstand.
For danskfagets vedkommende er ét muligt svar allerede antydet med termen
’den kulturorienterede position’. I danskfaget har der, hvad angår indhold, udskilt sig denne indholdsdimension, som bl.a. med inspiration fra Cultural Studies
interesserer sig for kulturbegreber og -forståelser i samfundet. Som det blev formulereret i faglighedsrapporten Fremtidens danskfag (UVM, 2003): Fagets opgave
er ikke at formidle ’dansk kultur’, men at sætte grundforståelser af dansk kultur
til debat blandt eleverne. En sådan tilgang vil fx interessere sig for ’de manges’
fælles homogene kulturforståelse – Kulturen med stort K – i modsætning til den
enkeltes heterogene konstruktion af en kulturforståelse – ’Min kultur’. Det første
kunne man fx tematisere ved spørgsmålet Hvad er danskhed? Det andet ved at
undersøge såkaldte ’subkulturer’ eller ved at sætte fokus på den etniske variation
i klasseværelset, og hvad denne variation kan have af konsekvenser for forståelsen
af eksempelvis kanoniske værker fra ’Kulturhistorien’, igen forstået som bestemt
form ental.
En ’kulturorienteret grundposition’ i danskfaget må snarere ses som en didaktologisk (Nielsen, 2004) analytisk distinktion end som en didaktisk-praktisk
undervisningsrealitet; i danskpraksis vil der formentlig være tale om hybrider af
medie-, litteratur- og sprogundervisning der anlægger et kulturorienteret blik i
samspil med andre grundpositioner, såsom en samfundsorienteret og en eksistentielt eller dannelsesorienteret.
Pointen her er at en indholdsanalyse af et fags perspektiv på kultur vil vise at
bestemte aspekter af kultur kan udskilles som indholdsområde, og at et sådant
indholdsområde formentlig helt eller delvist vil adskille sig fra andre fags – eksempelvis engelskfagets – indholdsorienterede tilgang til kultur. På den måde
konstrueres en bestemt variant af kulturfag.
Hvis vi på det grundlag skulle præcisere forskningsinteressen for kulturfagsdidaktisk forskning, kunne man hævde at de fag der gør kultur, som form, som
har en historisk italesat tradition for at undervise om kultur som indhold, og som
har en bestemt kulturel funktion, en brug, som formål, kan kaldes kulturfag. Hvis
disse fag gøres til genstand for forskning, kan man tale om en kulturfagsdidaktik.
En sådan definition er en historisk-dynamisk definition af kulturfag og forskning
i kulturfag som principielt ikke udelukker nogen fag i uddannelsessystemet fra
at være kulturfag, men som på den anden side i en specifik historisk situation må
fremhæve nogle fag som ’mere kulturfag’ end andre.
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I aktuelle fagrækker på folkeskole- og gymnasieniveau findes en lang række
fag og fagområder som vil falde ind under denne definition af kulturfag. I en
gymnasiesammenhæng fx dansk, engelsk, tysk, fransk, spansk, latin, musik, billedkunst, medier, historie, samfundsfag, religionshistorie, kultur-samfundsfagsområdet på hf (ks), kulturforståelse (på htx og hhx), det kulturelle område (i hhx),
som altså alle, hvis min antagelse holder, vil udgøre forskellige konfigurationer
af kulturindhold, -form og -brug. Et interessant grænsetilfælde, som en deltager
i symposiet for Sammenlignende Fagdidaktik i forbindelse med denne udgivelse
gjorde opmærksom på, er det fag som i gymnasiesammenhæng nu kaldes naturgeografi, men som tidligere, med nogle forskelle, har heddet kulturgeografi – i
hvilken forstand er det et kulturfag? Tilsvarende vil der formentlig være andre
grænsetilfælde. Under alle omstændigheder må det bero på en grundig undersøgelse hvorvidt eller snarere i hvilken forstand man kan betragte et fag som et
kulturfag. Et sådant studie kan vi netop karakterisere som et kulturfagsdidaktisk
studie.
Faktisk bør man mere præcist, udtrykt med Frede V. Nielsen (2004), betegne
det et kulturfagsdidaktologisk studie; og tilsvarende, hvis man er interesseret i at
sammenligne to eller flere fag som kulturfag, karakterisere dette studie som et
sammenlignende kulturfagsdidaktologisk studie. En sådan sprogbrug er imidlertid
både tung og ikke overtaget af anden forskning i kulturfagsdidaktik (som for
sprogforbistringens skyld endda i nogle disciplinære sammenhænge kan finde
på at kalde sig kulturpædagogik, selv om den refererer til kulturundervisning i
bestemte fag). Derfor vælger jeg i det følgende at tale om kulturfagsdidaktik, underforstået at der er tale om forskning i kulturfagsdidaktik med et teoretiserende
og praktisk-analytisk sigte.

To ustabile kulturfag – en begrundelse for et særligt
fokus på dansk og engelsk
Hvorfor et særligt analytisk fokus på skriftlighed og faglighed i dansk og engelsk
som kulturfag, hvorfor ikke sammenligninger af nogle af de andre nævnte kulturfag? Mit første svar er at alternative fagstudier absolut også kunne være relevante;
kulturfagsdidaktikken er generelt meget lidt udviklet i dansk-nordisk sammenhæng. Når jeg har valgt at fokusere på dansk og engelsk, har det en baggrund i
min forskningsinteresse i danskfagets didaktik. Den forskningsmæssige relevans
knytter sig til det forhold at der er tale om to store traditionsrige almendannede
fag i gymnasiesammenhæng der traditionelt har været tænkt som adskilte ’stabile’ kulturfag, men som ser ud til nu på nogle punkter, udtrykt negativt, at være
didaktisk ustabile. Man kan også anskue det mere positivt og hævde at de på
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nogle punkter nærmer sig hinanden hvad angår de didaktiske grundspørgsmål,
indhold, form og funktion.
Som forsker taler jeg i dette projekt ud fra et bestemt fagdidaktisk udgangspunkt, danskdidaktikken, og går derfra ind i sprogdidaktikken. Jeg forsker i
danskfagets didaktik med særligt fokus på en multimodal mediedidaktisk vinkel
til fagets didaktik (Elf, 2009). En sådan vinkel nødvendiggør også en kulturfagsdidaktisk tilgang; en mediedidaktisk tilgang og en kulturfagsdidaktisk tilgang er
to sider af samme mønt.
Men hvorfor så begive sig ud i et sammenlignende kulturfagsdidaktisk studie
mellem dansk og engelsk? Det korte svar er at den didaktiske forskning tyder
på at de to fag nærmer sig hinanden hvad angår både praktiske og teoretiske
udfordringer.
Den sprogdidaktiske forskning har i de seneste tiår udforsket opbrud i sprogfags didaktik. En central årsag har været det engelske sprogs tiltagende status som
lingua franca, som gør at man måske slet ikke længere kan betragte faget som et
’fremmed’sprogsfag, men snarere som et sprogfag der nærmer sig en status af
semi-modersmålsfag.
Paradoksalt nok er begrebet modersmål – og forestillingen om et modersmålsfag der ensidigt skulle undervise i et lands monokulturelle sprog – samtidig blevet
stadigt mere problematisk. Migrations-, globaliserings- og kommunikationsudviklinger nødvendiggør, argumenterer sprogdidaktikere, modersmålsdidaktikere
og almendidaktikere, tværtimod et grundlæggende nyt syn på undervisning i
sprog og kultur (jf. Byram, et al., 2009; Leth Andersen, Lund, & Risager, 2006;
Lundgren, 2002; Risager, 1996, 2003; Risager, 2006). Inden for den danske gren
af sprogdidaktikken kan denne nytænkning fx studeres i antologien Sprogfag i
forandring – pædagogik og praksis (2009). Med titlen markeres at den dominerende
fagdidaktiske diskurs stadig er sprogfagsdiskursen, men også at denne didaktiske
diskurs er under forandring. Ikke mindst Annette Søndergaard Gregersens artikel
om ”Den kulturelle dimension i sprogfagene – kulturundervisning i et transnationalt perspektiv” er værd at lægge mærke til. Overskriften peger på tendensen:
’Sprog’fagene må i stadig stigende grad opfattes ud fra det jeg har kaldt perspektivet kultur, et perspektiv som indebærer at kulturundervisning ikke længere kan
tænkes som en undervisning om en bestemt nations sprog + kultur, jf. Kramsch.
Snarere må den teoretisk gentænkes og undersøges ud fra den tese at der kan
observereres en ny konfiguration af indhold, form og funktion/brug i sprogfag.
Noget tilsvarende vil man kunne sige om danskfaget – og modersmålsfaget i
et internationalt perspektiv. Nyere afhandlinger om dansk- og modersmålsfagets
didaktik peger således på nøjagtig de samme nøglefænomener – kommunikation,
globalisering, migration – som udfordringer der skaber pres på fagets didaktik
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(Bundsgaard, 2005; Elf, 2009; Holmen, 2011; Krogh, 2003; Laursen, 2005). Helle
Pia Laursen har i et studie af andetsprogsdidaktik i relation til danskfaget måske
allermest enkelt og præcist identificeret tre grundlæggende udfordringer for
faget: en multimodal, en multikulturel og en multilingval udfordring. Disse udfordringer bekræftes også af modersmålsdidaktisk forskning i et sammenlignende
internationalt perspektiv (Ongstad, van de Ven, & Herrlitz, 2007).
En anden måde at få blik for et fællesskab de to fag imellem, er ved at anskue
dem som to aktuelt ’ustabile’ kulturfag. Sigmund Ongstad bemærkede således
under symposiet før denne publikation at nogle fag er stabile, andre ustabile.
Naturfag er relativt stabilt, mente han, hvorimod kulturfag som dansk og engelsk
ikke er stabile. Lars Brian Krogh, der under symposiet fokuserede på naturfagenes
didaktik (hans bidrag er desværre ikke blevet til en artikel i denne udgivelse),
er muligvis ikke enig i denne diagnose af naturfag, men Ongstads pointe var at
fagenes didaktiske stabilitet afhænger af deres relation til det udsnit af verden
de retter sig imod. De klassiske didaktiske spørgsmål: Hvad fagene underviser i,
hvordan, og hvorfor – eller udtrykt med kommunikationsteoretiske begreber, som
Ongstad foretrækker: fagenes indhold, form og funktion/brug – må revurderes
når verden forandrer sig (Ongstad, 2004).
Hvad angår den verden dansk og engelsk beskæftiger sig med, kan ingen
være i tvivl om at man inden for de seneste 50 år har set nogle voldsomme
forandringer. Det tvinger til ny refleksion over og kommunikation om fagenes
indhold, form og brug, kort sagt til didaktisering; i hvert fald hvis fagene ønsker at
legitimere deres fortsatte eksistensberettigelse. I anden sammenhæng har Ongstad
argumenteret for – meget parallelt med Bruner – at fagdidaktikkens grundlæggende opgave er at reflektere over hvilken kundskab der skal bringes videre til
nye generationer af undervisere. Det er således fagdidaktikkens ”strategiske ansvar at videreføre specifik kundskab i et samfund i forandring” (Ongstad, 2006,
p. 32; se også Krogh, 2009).
Det er netop et sådant fagdidaktisk projekt jeg ønsker at bidrage til med det
sammenlignende studie af skrivning i dansk og engelsk set fra et kulturfagsdidaktisk perspektiv. Samlet set ”kaldes der”, som jeg ser det, på sammenlignende
fagdidaktisk forskning inden for dansk og engelsk der kan levere nye analytiske
koncepter til begge fag og fagene tænkt som en enhed. Noget tyder på at de to fag
har både fælles og forskellige didaktiske udfordringer, og at en sammenlignende
kulturfagsdidaktisk optik kunne bidrage med relevant indsigt i disse.
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En kritisk diskussion af forskningsfronten inden for
kulturfagsdidaktik
I det følgende søger jeg at grave et spadestik dybere i forskningen om kulturfagsdidaktik med det formål at analysere og diskutere en sådan didaktiks videnskabsteoretiske og -historiske grundlag. Her må som udgangspunkt stilles to
klassiske spørgsmål: 1) Hvad er forskningsfeltets teoretiske interesse? og 2) Hvad
er forskningens genstandsfelt, metodologi og analytiske fokus? I figur 1 ses det
tentative svar som jeg vil udfolde nærmere nedenfor.
Videnskabste- Dominerende diskurs
oretisk spørgsmål

Nye perspektiver

Forskningsfelts teoretiske
interesse

At tage et transformalistisk
udgangspunkt i forskellige
kulturbegreber anskuet fra
forskellige videnskabsteoretiske grundpositioner som potentielt kan realiseres i mange
fag, både fag der traditionelt
er blevet opfattet som kulturfag, og fag der ikke er
(fx Haas, et al., 2011; Ebbensgaard, 2005; nærværende delstudie om dansk og engelsk
under forskningsprojektet
Faglighed og Skriftlighed).

Ideologikritisk ikke-homogeniserende transnationalt
kulturbegreb anskuet ud fra
en socialkonstruktivistisk
grundopfattelse (fx Byram
et al., 2009)
Indkapsling af kulturfagsundervisningen så den
knyttes til bestemte fag og
faglige domæner

Genstandsfelt, Grundskolen og lærerudmetodologi og dannelsen.
analytisk fokus Teori-, styredokument- og
praksisstudier, herunder
interventionsstudier.
Særligt analytisk fokus på
enkeltfag som kulturfag
(fx Gregersen, 2009a)

Ungdomsuddannelsers og
universitetsfags kulturfag
undersøgt eksplorativt gennem ’metodisk mangefold’
og analyseret i et sammenlignende kulturfagsdidaktisk
perspektiv
(fx nærværende studie)

Figur 1. En videnskabsteoretisk analyse af kulturfagsdidaktik
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I figuren skelner jeg mellem den dominerende diskurs og det jeg opfatter som
nye perspektiver for forskningen. Jeg må tage forbehold over for dækningsgraden
af analysen. Der er tale om en første sonderende pilotanalyse af forskningsfeltet
hvor jeg forholder mig til toneangivende nyere og ældre forskningsudgivelser og
forskernavne (hvoraf nogle allerede kort er introduceret ovenfor). Jeg har ikke
prætentioner om at levere en komplet dækkende kortlægning af feltet.
Kulturfagsdidaktikkens forskningsteoretiske
interesse – dominerende diskurs og nye perspektiver
Den teoretiske interesse i den pædagogisk/læringsteoretisk og kulturfagsdidaktisk
orienterede forskning har, som allerede vist, først og fremmest sigtet på at afklare
og afgrænse sit kulturbegreb og knytte det til et læringsbegreb og bestemte fags
og fagdomæners begreb om kulturindhold, -form og -funktion. Et centralt ærinde
for internationalt toneangivende sprogdidaktiske forskere som engelske Mike
Byram, danske Karen Risager og amerikanske Kramsch har været at gøre op med
en homogeniserende, essentialiserende og naturaliserende kulturopfattelse.
Inden for sprogfagsdidaktikken forekommer det mig at man ikke bare har
foreslået, men lagt sig fast på en antropologisk funderet kulturopfattelse knyttet
til en konstruktivistisk læringsteori – hvor nøgleordene er heterogenisering, kontekstualisering og denaturalisering. Det markeres ret klart af Gregersen på redaktionens
vegne i Indledning til Sprogfag i forandring: ”Vi tager afsæt i et dynamisk kultursyn
og et funktionelt sprogsyn.” (Gregersen, 2009b, p. 15). Heraf følger logisk nok at kulturfagsdidaktiks mål må tænkes som ”aktiv tilegnelse af kulturforståelse” (op.cit.).
Aksiomet implicerer at kulturundervisning samtidigt refererer til et konceptuelt
vidensområde (et indhold, der skal undervises om) og til et vidensområde som
eleven kan, ja skal, gøre noget med aktivt i undervisningen. Vygotsky, Dewey
og Bruner danner tydeligvis læringsteoretisk bagtæppe, hvorimod den nærmere
bestemmelse af hvilket kulturelt indhold der skal undervises om, er et mere åbent
og uafklaret spørgsmål.
Man ser også at forskningen i kulturfagsdidaktik afgrænser sig fra andre fagdidaktikker ved at etablere en klar forskel mellem fag der bedriver kulturundervisning, og fag der ikke gør. Man indkapsler så at sige kulturfagsundervisningen
så den knyttes til bestemte fag og faglige domæner. Dermed er kulturfagsforskningen mere entydig end jeg ovenfor har argumenteret for at der nødvendigvis
er grundlag for.
Argumentet for den klare skillelinje mellem kulturfag og ikke-kulturfag,
som særligt relaterer sig til et indhold, tolker jeg som delvist strategisk, delvist
afspejlende en tradition for at tale om bestemte fag som kulturfag både i undervisningssammenhæng og i forskningssammenhæng. På denne måde adskiller den
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kulturfagsdidaktiske disciplin sig jo tydeligt fra andre fags didaktikker, fra andre
bindestregsdaktiktikker og fra den brede brunerske tilgang til kultur og læring.
Fra et sammenlignende fagdidaktisk perspektiv kan man pege på at man
finder lignende domæneafgrænsende – og dermed også ekskluderende – forsk
ningsdiskurser i andre bindestregsdidaktikker. Fx i mundtlighedsdidaktikken, hvor
det understreges at undervisning om mundtlighed er en ganske anden sag end
undervisning med mundtlighed (se fx Haugsted, 2004). Man finder en tilsvarende
argumentation inden for mediedidaktikken, der, med David Buckinghams ord
(2003), er nødt til at distancere sig fra andre undervisningsteknologiinteresserede
forskningsdiscipliner, fx forskning i e-learning, ved at bringe undervisning om
medier som et konceptuelt vidensdomæne i forgrunden, hvorimod undervisning
med teknologier/medier må opfattes som en del af denne forsknings bagtæppe.
På trods af kulturfagsdidaktikkens klare advokering for et dynamisk kultursyn, et funktionelt sprogsyn og et velafgrænset indhold er mange problemer
fortsat ikke løst. Tværtimod er det et åbent og stort spørgsmål hvad kultur som
indhold kan og skal omfatte i de enkelte fag. Tilsvarende er det et stort og åbent
spørgsmål hvad funktionen, eller, udtrykt med et nyere læringsteoretisk begreb,
kompetencemålet med undervisningen skal være.
Nogle svar har naturligvis været givet; jeg skal blot give et indtryk af nogle
af de mest fremtrædende som samtidig giver et indblik i forskelle i danskfagets
didaktik og sprogfags didaktik.
Ét dominerende svar i både sprogfagene og modersmålsfaget hvad angår
indhold, har handlet om at gøre op med et snævert finkulturelt kulturbegreb
med stort K der skulle tilegnes gennem kanoniske værker, og i stedet bevæge
sig i retning af en Raymond Williams og Cultural Studies-inspireret forståelse af
kultur som ’a whole way of life’ – mange(s) kulturer med små k’er – som man i
undervisningen forholder sig både medskabende og kritisk til. I modersmålsfagene har denne udvikling været undervejs siden efterkrigstiden (Sawyer & van
de Ven, 2006), hvorimod billedet er noget mere varierende i sprogundervisningen afhængig af hvor i verden man befinder sig. I Kramsch’ 90’er-fremstilling
af sprogundervisningens dikotomier er det fx bemærkelsesværdigt at hun ikke
kun fremhæver dikotomien sprog-kultur, men også sprog-litteratur, sidstnævnte
ud fra den synsvinkel at man faktisk godt kan undervise i litteratur i sprogfag,
for litteratur er også sprog og kultur! Det er en nærmest kuriøs bemærkning i en
dansk/nordisk sprogdidaktisk sammenhæng, hvor litteratur i mange år har været
anerkendt som en del af fagets materiale, men det er tydeligvis ikke tilfældet i en
amerikansk/angelsaksisk.
Et andet svar hvad angår kulturfagenes indhold og funktion, har rettet sig
mod at gøre op med det Risager har kaldt sprog-kultur-nexus’en. Det er nød-
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vendigt for at overskride det såkaldte ’nationale dilemma’ (Risager, 1996; 2003),
som går ud på at man på den ene side må anerkende at det nationale som meningskonstruktion findes og har stor betydning i kulturel og samfundsmæssig
sammenhæng, men på den anden side må erkende at vi nu lever i en ’transnational’ kultur, hvor der ikke nødvendigvis er nogen ’nexus’, nogen bindende
sammenhæng, mellem en persons sprog og kulturelle tilhørsforhold inden for en
bestemt nations rammer. Det fordrer nye indholds- og kompetenceforståelser i
sprogfagene, hævder Risager. Det samme er tilfældet for modersmålsfagene, der
traditionelt har haft et nation building-formål, som imidlertid længe har stået for
fald (Krogh, 2003).
Man har således også inden for dansk-/modersmålsfagsdidaktikken i stadig
stigende grad orienteret sig mod ’de mange kulturer’, for at citere Hauge og
Horstbøll, herunder ikke mindst elevgruppens mangeartede kulturelle, herunder etniske og populærkulturelle, erfaringer – ’oversat’ i didaktisk praksis og
forskning gennem begreber som det udvidede tekstbegreb, en elevbaseret litteraturpædagogik og multimodal medieundervisning (jf. fx Hetmar, 2004; Holmen,
2011; Elf, under udgivelse).
Omvendt har man også set modsatrettede tendenser der er gået i retning mod
undervisning i ’én kultur’, forstået som ens egen nationale kultur, i modsætning
til ’andres kultur’. Det ses ikke bare i dansk og engelsk, men i en række andre
kulturfag og i skolen som helhed (Gitz-Johansen, 2006; Holmen, 2011). Det er fx
blevet aktualiseret gennem begreber som forpligtelse på undervisning i kulturkanon. I uddannelsessystemet er den dominerende selvforståelse helt overvejende
”monokulturel”, hævder Christian Horst (2006, p. 9f).
Der er i forskningen opstillet forskellige normative bud på et kompetencemål
for en antropologisk funderet kulturfagsundervisning – netop fordi man ønsker
at forandre didaktisk praksis. Byram foreslår ’interkulturel kommunikativ kompetence’. Risager tilslutter sig langt hen ad vejen dette forslag (1996, 2003, 2006),
men kritiserer Byram for at tænke sit kulturbegreb i en for homogeniserende
afgrænset national referenceramme og foreslår alternativt at man tænker kulturundervisning i en transnational ramme – målet for hende bliver at udvikle ’den
interkulturelle sprogbruger som verdensborger’ (for en oversigt over Byram og
Risagers kompetencemodeller, se Gregersen, 2009a, p. 71). I svensk forskning har
Ulla Lundgren i et studie af den kulturelle dimension i engelskfaget i den svenske
grundskole erstattet kompetencebegrebet med et mere videns- og tilegnelsesorienteret begreb om ’interkulturel forståelse’ (Lundgren, 2002). Gregersen selv
argumenterer i et bredere (ud)dannelsesperspektiv for ’interkulturel dannelse’
som mål for undervisningen.
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Med udgangspunkt i en mediedidaktisk forståelsesramme er der også kommet bud på en kulturfagsdidaktik. Her opstilles media literacy (eller mediekompetencer) typisk som mål for undervisningen. Et interessant socialsemiotisk
inspireret eksempel er dét David Burn og James Durran har kaldt en kultursemiotisk model for udvikling af mediekompetence (Burn & Durran, 2007; se også Elf
& Hanghøj, 2011). Denne model rummer både en anerkendelse af en kanonisk,
monokulturel og for den sags skyld national kultur som et aspekt af den kulturelle vidensressource i undervisningen – ’recorded culture’ – men den rummer
også ’lived culture’ som vidensressource. Denne tilgang har rødder til den lange
forskningstradition for kulturstudier, som også omfatter Birmingham-skolen og
ungdomsforskningen med Paul Willis som nøglefigur, og som også har rødder
i Bourdieus kultursociologi (Bourdieu, 1984; Tufte & Christensen, 2010). Burn
og Durran mener den kan appliceres bredt på fagrækken, men det er samtidig
bemærkelsesværdigt at de har flest empiriske analyseeksempler fra de fag man
traditionelt betragter som kulturfag (fx modersmålsfaget), hvor man altså har en
tradition for kulturundervisning som forpligtet indhold og som afsæt for udvikling af kulturel kompetence eller bevidsthed.
På ovenstående sonderende måde kunne man inden for andre fag forsøge
at kortlægge nogle hovedtendenser i måden kultur indtænkes – og omtænkes.
Der er ikke plads til at foretage denne kortlægning yderligere, hverken i bredden eller i dybden. Kortlægningen har først og fremmest skullet give et indblik
i dominerende diskurser og positioner i kulturfagsdidaktikken, med en særlig
opmærksomhed over for dansk og sprogfag.
I et kritisk perspektiv, der interesser sig for nye tendenser (som antydes i
ovenstående figurs højre kolonne), er spørgsmålet, om man, uanset de mange
subtile forskelle i opstilling af nye antropologisk orienterede indholds- og kompetencebegreber for kulturundervisning, i forskningen reelt har taget parti for
et bestemt kultursyn og en bestemt kulturfagsdidaktik. Opgøret med hidtidige
eller dominerende kulturbegreber er tydeligt ideologikritisk, underforstået at det
er muligt at pege på et bedre alternativ, og der opstilles noget der kunne ligne et
normativt alternativt kulturbegreb for skolen og undervisningen som man skal
arbejde hen imod i teori og praksis.
Jeg vil kritisk, og for så vidt retorisk, spørge: Bliver kulturbegrebet, kulturundervisningen og kulturfagsdidaktikken da i realiteten re-essentialiseret og homogeniseret? Og er det ikke et paradoks set i lyset af bestræbelsen på at modvirke
sådanne essentialiseringstendenser?
Hvis man kigger tilbage på eksisterende forskning, finder man faktisk bud
på alternativer og moddiskursker til den dominerende diskurs. Kultursociologen
Peter Duelund, som i 1990erne lavede en stor undersøgelse af kulturbegrebet
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og kulturpolitik, skelner fx mellem et humanistisk/æstetisk, oplysningspolitisk,
sociologisk og antropologisk kulturbegreb (jf. Elf, 2009). Det er en anden måde at
anskue kultur på end den vi har skitseret hidtil, som også kan pege på alternative
forståelser af kulturfagsdidaktik.
Tilsvarende kan man fra 90erne og frem til i dag pege på stærke forsøg på at
revitalisere det æstetiske kulturbegreb (se fx Dehs, 2012; Lyngsø, 2000), i Jørgen
Dehs’ tilfælde i mild opposition til en antropologisk eller sociologisk tilgang. Et
æstetisk kulturbegreb har i kulturfagdidaktisk sammenhæng bl.a. inspireret ny
historiedidaktisk forskning, som i Aase H.B. Ebbensgaards afhandling om historieundervisning i gymnasiet (Ebbensgaard, 2005).
I det seneste årti har vi set ikke bare milde, men også krasse kritikere af humanioras kulturforskning og dens antropologiske kulturbegreb; og også mere eller
mindre direkte kritik af en antropologisk anlagt kulturfagsdidaktik. Påstanden
fra denne krasse kritiske kant er grundlæggende den at kulturforskningen er degenereret i ’kulturalisme’ – det er fx Frederik Stjernfelts og Jens-Martin Eriksens
skældsord når de i Adskillelsens politik: Multikulturalitet – ideologi og virkelighed
analyserer nogle af de mest presserende kulturbegivenheder i vor tid, krigen på
Balkan og Muhammed-krisen, og debatterne i kølvandet på dem (Stjernfelt &
Eriksen, 2008). Stjernfelt og Eriksen argumenterer, med Peter Duelunds begrebsbrug, for et oplysningspolitisk kulturbegreb, eller rettere et oplysningsfilosofisk
kulturbegreb. Deres kulturalisme-kritik peger ikke blot på muligheden af at
positionere sig anderledes i forhold til kulturbegrebet end den dominerende tendens, den kritiserer også i et videnskabsteoretisk perspektiv at kulturforskningen
er kommet til at tage parti for et bestemt kulturbegreb og en bestemt måde at
anskue og undersøge kultur på, som netop bliver essentialiserende. Pointen med
undertitlen til deres bog er således at sige at ’multikulturalitet’ måske nok er den
ideologisk korrekte term – men den svarer på ingen måde til virkeligheden.
Nogle kulturkonservative kulturkritikere vil gå endnu videre og hævde at
multikulturalisme er et urealiserbart og uønskværdigt fantasme der risikerer at
ødelægge sammenhængskraften i samfund der hænger sammen pga. deres nationale identitet (Støvring, 2010).
Kulturfagsdidaktikkens genstandsfelt, metodologi og analytiske
fokus – dominerende diskurs og nye perspektiver
Hvad angår kulturfagsdidaktikkens genstandsfelt, metodologi og analytiske fokus, vil jeg i kortere form skitsere den dominerende tendens og nye perspektiver.
I figur 1 ovenfor hævder jeg at forskningen er domineret dels af en pædagogisk tilgang til kultur, fx med fokus på skolen som ’kulturskabende institution’,
og dels af studier af enkeltfag som kulturfag, dvs. ud fra et kulturfagsdidaktisk
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perspektiv. Man har endnu ikke set et systematisk studie af alle relevante fag som
kulturfag i et sammenlignende fagdidaktisk perspektiv.
Kulturfagsdidaktikkens hidtidige undersøgelsesmåder/metodologi domineres for mig at se af teoristudier, styredokumentanalyser og praksisstudier i form af
kvalitative casestudier af enkeltfag. Man ser også eksempler på aktionsforskning
hvor man i praksis og teori har eksperimenteret med nye former for kulturundervisning; jf. fx i Gregersens artikel, der slutter med konkrete forslag til undervisningsforløb der integrerer målet om ’interkulturel dannelse’, og man ser det i
multimodale og/eller mediepædagogiske forsøg med eksempelvis modersmålsfaget og sprogfag.
Som nye undersøgelsesmåder inden for feltet kunne man, jf. figur 1, pege på
muligheden af etnografisk feltarbejde i flere fag og over længere tid, altså longitudinale studier. Man kan pege på princippet om metodisk mangefold inspireret
af den procesanalytiske etnografiske uddannelsesforskning (Borgnakke, 1996),
eventuelt med et indholds- og kompetencemæssigt fokus på mediepædagogiske
og teknologiske aspekter der peger på relevansen og muligheden af nye kompetencebegreber for kulturfagene, fx det Borgnakke kalder technacy (se Borgnakke
i denne publikation).
Jomfrueligheden i kulturfagsdidaktik knytter sig også til uddannelsessektorer.
Forskningen i kulturfag, i hvert fald i en dansk kontekst, er især foregået i grundskolen og lidt i læreruddannelsen; hvorimod ungdomsuddannelsernes – herunder
gymnasierne – og universiteternes kulturfagsdidaktiske praksis er meget lidt
undersøgt. Det er for så vidt ikke overraskende, det afspejler et generelt billede i
uddannelsesforskningen. Men det peger på nogle huller som har betydning for
forståelsen af kulturfagsdidaktik.
Min antagelse er grundlæggende den at de enkelte sektorer og skoleinstitutioner med deres historie, formål, praksis mv. må have indvirkning på hvilken
kulturfagsdidaktik der konciperes i forskningsprojekter og praktiseres i undervisningen. Det gælder blandt andet a) for de enkelte fag, som går igen på langs
og tværs af sektorerne (fx fremmedsprog og dansk), b) for fag som kun findes i
enkeltsektorer (fx kultur- og samfundsfagsgruppen (ks) i hf) og c) for konstruktionen af lærer- og elevidentiteter som virker ind på fagenes kulturfagsdidaktik,
herunder deres skrivedidaktik.
Eftersom jeg med delstudiet om skriftlighed og faglighed i kulturfagene dansk
og engelsk i en gymnasiekontekst er optaget af skriftens og skrivningens relation
til kulturundervisningen, bliver det interessant under overskriften ’genstandsfelt,
metodologi, analytisk fokus’ at spørge til den hidtidige kulturfagsdidaktiske
forsknings fokus på repræsentations- og kommunikationsformer. Har et bestemt blik
på eller begreb for repræsentation og kommunikation domineret? Det kan man
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svare positivt bekræftende på, i hvert fald hvad angår modersmålsfagsdidaktikken og sprogfagsdidaktikken, om end i højere grad for sidstnævnte end for
førstnævnte.
Forskningen i sprogfagenes kulturfagsdidaktik har således foreløbig haft et
særligt fokus på mundtlighed og skriftlighed og mere generelt på udviklingen af
lingvistisk kompetence. Det er, igen, ikke overraskende når man tænker over disse
fags traditionelle og centrale mål, som er udvikling af verbalsproglig kompetence.
Det er heller ikke overraskende når man tænker på kommunikationsforskning
generelt i det 20. århundrede. Her har en lingvistisk tilgang til kommunikation
domineret.
Man kan imidlertid også konstatere et opbrud fra denne kommunikationsforståelse, eksempelvis i den sprogfagsorienterede kulturfagdidaktik Gregersen
refererer til. Her taler man som ét aspekt ud af en række andre om delkompetencen ’fortolkning af tekster (diskurser) og medieprodukter i bred forstand’
(Risagers 6. delkompetence). Den lingvistiske tilgang dominerer stadig, men den
udfordres altså af og forsøges integreret med det man med Gunther Kress kan
kalde en multimodal og socialsemiotisk forståelse af kommunikation (Kress, 2010;
Kress & van Leeuwen, 2001).
Hermed er der trukket en linje tilbage til Kramsch, som også anlagde et socialsemiotisk blik på sprogundervisningen, dog ikke med det multimodale blik
som især Kress har sat på forskningsdagsordenen det seneste tiår. Relevansen, ja
nærmest nødvendigheden, argumenterer Kress og mange andre, af at anlægge
et sådant multimodalt og socialsemiotisk blik på repræsentations- og kommunikationsformer i undervisning og læring, og af at relatere disse former til kulturel
menings- og vidensskabelse, kommer ikke mindst af de kommunikationsteknologiske udviklinger vi har set i de seneste 30-40 år gennem digitalisering og fremkomsten af Internettet. Det har muliggjort nye komplekse kommunikations- og
kulturformer, men har samtidig skabt nye udfordringer for fagene og uddannelsessystemet og for vores forskning i den, herunder ikke mindst forskning i
kulturfag som dansk og engelsk.

Strategier til en analyse af faglig skriftkultur i dansk og
engelsk på gymnasialt niveau
I dette afsluttende afsnit vil jeg på baggrund af ovenstående kortlægning skitsere
analysekoncepter og analysestrategier til en sammenlignende analyse af skrivning
i dansk og engelsk på gymnasialt niveau.
Delstudiet om skrivning i dansk og engelsk skal som nævnt ses i sammenhæng med det større forskningsprojekt, Faglighed og Skriftlighed, med dets forsk-
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ningsdesign og teoretiske og metodologiske udgangspunkter. Der er tale om
et erklæret eksplorativt longitudinalt studie hvor et antal elever følges gennem
deres gymnasietid. Syv elever er blevet fulgt fra deres 9. klasse og skal følges
hele deres gymnasietid; derudover følges andre elever i kortere eller længere
tidsperioder. Der indsamles i den forbindelse en større mængde empiri fra deres
undervisning: Alle såkaldte skriveordrer de modtager i alle fag, alle elevprodukter,
al skriftlig respons de modtager fra lærere – i det omfang det er muligt. Derudover
foretages deltagende observation i elevernes undervisning og på skolen, og der
indsamles andet materiale fra undervisningen og skolen som felt. Vi indsamler
derudover empirisk materiale uden for felten, fx styredokumenter. Endelig interviewer vi med jævne mellemrum elevdeltagerne om deres refleksioner over den
skriveundervisning de møder. Forud for gymnasieprojektet er gået et pilotstudie,
hvor mine forskerkolleger Ellen Krogh og Torben Spanget Christensen og jeg observerede i en 9. klasse hver på tre forskellige skoler. Det er elever herfra vi følger
videre i gymnasieprojektet.
Målet med Faglighed og Skriftlighed er at udvikle en bedre forståelse af hvordan
eleverne lærer sig fag gennem skrivning og skrivning gennem fag. Teoretisk er
vi inspireret af New Literacy Studies, en sociokulturelt og socialsemiotisk funderet
forskningsretning inden for skriveforskningen der opfatter skrivning som en social praksis (Barton, 1994; Street, 1984; Street, Pahl, & Rowsell, 2010).
Projektets analytiske mindsteenhed er skrivehændelsen (Krogh & Hobel, 2012).
Skrivehændelsen er en empirisk observérbar begivenhed knyttet til elevens
skrivning af en elevtekst; det kunne være en rapport, et essay eller en oversættelse, eller det kunne være noter skrevet i timen, en tegning af en model eller
mobiloptagelser på en studietur. Hermed også antydet at projektet opererer med
et multimodalt skrivebegreb som omfatter alle typer repræsentations- og kommunikationsformer (Hodge & Kress, 1988; Kress, 2010; Kress & van Leeuwen, 2001).
Projektet opererer med to andre nøglebegreber i relation til skrivehændelsen, skriftpraktikker og skriftkultur. Skrivehændelser afspejler lærerfaglige
skriftpraktikker, elevskriftpraktikker og lokale skoleskriftpraktikker, som igen
afspejler lærerfaglig skriftkultur, lokal skoleskriftkultur og elevskriftkultur. Vi
antager at der eksisterer en sammenhæng mellem skriftkulturer, skriftpraktikker
og skrivehændelser. En skrivehændelse i et fag må antages i vid udstrækning at
appropriere dette fags skriftpraktikker og skriftkultur. Men omvendt vil en sådan
skrivehændelse også kunne virke forandrende ind på selvsamme praktikker og
kultur, sådan som også Bruner argumenterer for når han taler om vekselvirkninger mellem den kulturskabte og kulturskabende læring.
Projektets analytiske interesse privilegerer elevvinklen, særligt i længdestudier
af elevernes udvikling af skrivekompetencer og skriveridentiteter. Derudover er
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der i projektet lagt op til tværgående fagdidaktiske studier af skrivning i et eller
flere fag set fra en kombineret fag- og elevvinkel.
Ét af de tværgående fagdidaktiske studier er delstudiet af skrivning i dansk
og engelsk. Som det er fremgået, forfølges både dominerende diskurser og ’nye
perspektiver’ i kulturfagsdidaktikken. Projektet er eksplorativt, og forskerpositionen er didaktologisk. Analysestrategisk sigter jeg på at anlægge og udvikle tre
analyseperspektiver.
Det første analyseperspektiv retter blikket mod de to fags didaktik og inddrager forskning i fagenes didaktik i et historisk og systematisk perspektiv, sådan
som det er skitseret i forrige afsnit. En sådan analyse må nødvendigvis suppleres
af curriculumstudier af de to fags gældende styredokumenter i de lokale skolekulturer og skolesystemer hvorfra der hentes empiri. På den måde vil man kunne
konstruere en analytisk ’udefra-vinkel’, en etic-vinkel, som kulturforskningen vil
kalde det (se Drotner, 2007; Hastrup, 2003; Haas, et al., 2011), på fagenes didaktik
der vil muliggøre sammenlignende analyser.
Det andet analyseperspektiv er knyttet til elevvinklen. I mine analyser af
fagenes didaktik vil jeg således ikke kun indtage en udefrasynsvinkel, men også
en indefrasynsvinkel, en emic-vinkel (jf. igen Drotner, Hastrup og Haas). Emicvinklen knytter sig til spørgsmålet om hvordan deltagerne praktiserer og reflekterer over dansk- og engelskfagenes didaktik og særligt fagenes skriftkultur. I
Faglighed og Skriftlighed opfattes eleven som den privilegerede emic-stemme hvis
perspektiv vi har særlig adgang til gennem empirityperne feltnoter, elevbesvarelser og interview. Men lærerperspektivet vil også kunne inddrages og analyseres
indefra, særligt gennem analyser af skriveordrer og lærerrespons til elevtekster
hvor læreren transformerer fagkulturen i bred forstand til en lokal lærerfaglig
skriftkultur. Emic-etic er altså et centralt analysekoncept for studiet.
Det tredje analyseperspektiv tager udgangspunkt i et andet centralt analytisk
begrebspar fra kulturstudier og kulturfagsdidaktikken, nemlig homogenisering og
heterogenisering. Jeg antager således at man vil kunne iagttage homogeniseringstendenser og heterogeniseringstendenser i alle fags fagkulturer, herunder deres
skriftkulturer. Kulturelle homogeniserings- og heterogeniseringstendenser er,
som Claus Haas har formuleret det (2011), hinandens medfølgende skygger. I
undervisningens praksis vil man efter hans mening aldrig kunne iagttage den
rene tendens, men snarere en dominans af enten homogenisering eller heterogenisering. Forholdet mellem homogenisering og heterogenisering markerer et
handlingsfelt og:
”udgør på sæt og vis polerne i en skala, der går fra fremkomsten af nye
kulturelle og sproglige hybridfællesskaber i den ene ende af skalaen til (re)
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produktionen af kulturel homogenitet i den anden. Imellem disse to poler
er der et relativt åbent, om end, som Stuart Hall påpeger, sjældent magtfrit
felt af muligheder for at arve kulturer og sprog.” (Haas, 2011, p. 22f).
Haas kalder en sådan analytisk position for transformalistisk. Han antager – med
Bruner – at uddannelse og fagundervisning nødvendigvis altid må være domineret af homogene praksisser, men også at der altid vil kunne spores heterogeniseringsprocesser. Jeg tilslutter mig denne transformalistiske analyseposition.
Man kunne også karakterisere den som en både-og-position, som går væk fra en
mulig dikotomiserende og værdiladet analyseposition i kulturforskningen hvor
den implicitte præmis er at heterogenisering er det gode, mens det homogene er
det dårlige.
Hermed er nogle grundlæggende analyseværktøjer til den sammenlignende
kulturfagsdidaktiske analyse af skrivning i dansk og engelsk introduceret. Med
dem i hånden vil jeg hævde at det er muligt at foretage en række analyser af
det empiriske materiale der indsamles, herunder elevens skrivehændelser knyttet til større konstellationer af skrifthændelser (skriveordre, elevtekst, respons,
elevinterview). Begrebsparret homogenisering og heterogenisering vil kunne
bruges i forbindelse med analyse af alle typer empirier knyttet til den observerede dansk- og engelskundervisning i felten og til analyser af dansk og engelsk
i et bredere makroperspektiv der også involverer analyse af styredokumenter.
Modellen i figur 2 anskueliggør en sådan analyse; de perforerede linjer markerer
den sammenlignende og tranformalistiske analysetilgang der muliggør analysen
af gensidige påvirkninger og hybrider.
Med et etic-blik på styredokumenternes italesættelse af skrivning i fagene vil
man kunne undersøge om der kan iagttages homogeniserings- og heterogeniseringstendenser i disse dokumenter, eksempelvis ved at fokusere på de centrale
fagbegreber fagets identitet, kompetencemål, genstandsområde/stof, arbejdsformer, relation til andre fag (samspil), brug af it, evaluering, eksamenskrav i læreplanen og Råd og
vink. Disse forhold vil kunne analyseres dels inden for dansk- og engelskfagenes
egne grænser, så at sige uafhængigt af det andet fag, og dels i et sammenlignende
perspektiv der overskrider enkeltfagets grænse. En sådan kulturanalyse, som
formentlig også vil skulle inddrage diskursanalyse, vil kunne give et indblik i
dominerende homogene skriftpraktikker, set fra et normativt synspunkt, men vil
også kunne pege på heterogeniseringstendenser i styringsdiskursen.
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Homogenisering af faglig
skriftkultur

Heterogenisering af faglig
skriftkultur

’Essensen’ af skriftkulturen i faget Opbrud i fagenes skriftkulturer
(bestemt ental)
(ubestemt flertal)
Veletablerede skriftpraktikker og
skriftkulturer, knyttet til ekspliciterede eller implicitte genrer og

Nye emergerende skriftpraktikker og skriftkulturer, knyttet til
ekspliciterede eller implicitte

skrivehandlinger.

genrer og skrivehandlinger, som
kan være initieret af fag-, skoleog elevaktører

Dansk

Empiriske analyser af elevers
faktiske skrivehændelser og
anden empiri knyttet til fagets
skriftpraktikker og skriftkulturer

Empiriske analyser af elevers
faktiske skrivehændelser og
anden empiri knyttet til fagets
skriftpraktikker og skriftkulturer

Engelsk

Empiriske analyser af elevers
faktiske skrivehændelser og
anden empiri knyttet til fagets
skriftpraktikker og skriftkulturer

Empiriske analyser af elevers
faktiske skrivehændelser og
anden empiri knyttet til fagets
skriftpraktikker og skriftkulturer

Figur 2. Model til sammenlignende analyse af homogeniserings- og heterogeniseringstendenser i
faglige skriftkulturer

Fra denne styredokumentanalyse kunne man bevæge sig over i den empiriske
analyse knyttet til empiri indsamlet i etnografisk feltarbejde. Den vil igen kunne
operere med analysebegrebsparrene etic-emic og homogenitet-heterogenisering. I
et emic-perspektiv vil man fx kunne fokusere på den lærerfaglige transformation
af fagkulturen gennem analyser af skriveordrer. Ligeledes vil man kunne fokusere på elevens transformation af skriveordren – og i den forbindelse nærstudere
homogeniserings- og heterogeniseringstendenser.
Et særligt perspektiv på analysen af elevperspektivet vil handle om identitet.
Et sammenlignende spørgsmål der i særlig grad interesserer mig, og projektet
som helhed, er således: Hvordan identificerer elever sig med skrivning i fag? I mit
delstudies sammenhæng vil spørgsmålet lyde: Hvordan identificerer elever sig
med skrivning i dansk og engelsk? I hvilken forstand kan man pege på ligheder
og forskelle i elevens identifikationsmønstre i de to fag? Til det spørgsmål vil Roz
Ivanič’ begreber til analyse af skriveridentitet blive anvendt (1998).

153

154

Nikolaj Frydensbjerg Elf

Det siger sig selv at en sådan skriveridentitetsanalyse kan og må indgå som
et aspekt af den forskningsinteresse der er forsøgt kvalificeret med denne artikel,
nemlig at analysere dansk og engelsk som kulturfag i et sammenlignende fagdidaktisk perspektiv.
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English summary
Does researching ’culture subjects’ make sense? Towards a study of writing in
Danish and English in upper-secondary education
The study presented in this article explores the potentials of comparing the upper
secondary subjects Danish and English, with a particular focus on the teaching of
culture in the two subjects, tentatively named ‘culture subjects’.
The study is part of a larger research project, Writing to Learn, Learning to
Write, an ethnographic and longitudinal study of students’ writing in the discipli-
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nes from grade 9 through grade 12 (cf. www.sdu.dk/wllw). The present sub study
examines writing in Danish and English viewed as ‘culture subjects’.
The article claims that – while controversial – it does makes sense to compare
the two subjects from the point of view of culture if language is seen as social practice, as Claire Kramsch has argued. In this case culture becomes the very core of
‘language teaching’, in itself a contested notion, both in foreign language subjects
and in L1 subjects.
It is discussed how core categories such as culture, learning, and culture as a
perspective of disciplinary didactics can be made operative for empirical analysis.
The theoretical point of departure is Bruner’s learning-oriented understanding of
‘the culture of education’ which is considered indispensable for research on the
teaching of culture in school subjects. On the other hand, it is also too broad as a
framework for exploring and comparing the teaching of culture within Danish
and English.
A more operative framework is found in research by Byram and Risager,
among others, offering analytical concepts and tools for teaching culture within
language subjects and addressing fundamental didactic questions about the content, form and function of teaching culture within subjects.
Drawing on this research, two specific double concepts of analysis are inferred
for the study of Danish and English as culture subjects. One is etic-emic, and the
other is homogenization and heterogenization.
Keywords: culture of education; culture as content; ‘culture subjects’; comparative
disciplinary didactics; Danish and English; writing culture, homogenization and
heterogenization.
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Når innovation og fagligt samspil
sætter fag under pres
– et casestudie
Peter Hobel
Indledning
Med gymnasiereformen i 2005 kom to nye begreber ind i styredokumenterne:
Innovation og fagligt samspil. Begrebet innovation er centralt placeret i de fire
gymnasiale uddannelsers formålsparagraf, hvor det understreges, at ”uddannelsen skal tillige udvikle elevernes kreative og innovative evner og deres kritiske
sans.” (Undervisningsministeriet 2010a). Innovation kobles til et andet centralt
begreb i reformen, nemlig fagligt samspil. I læreplanen for det obligatoriske
faglige samspil på stx1 - almen studieforberedelse - understreges det således, at
undervisningen skal ”udfordre elevernes innovative evner” og ”kvalificere deres
valg af videregående uddannelse” (Undervisningsministeriet 2010b).
Ifølge gængs opfattelse er innovation, at idéer og opfindelser omsættes til
produkter eller tjenesteydelser, der kan omsættes på et marked. Innovation er
processen fra ide til faktura, og denne proces faciliteres af tværfaglige team, dvs.
eksperter med forskellige kompetencer og uddannelsesmæssige baggrunde (se
fx hjemmesiden www.innovation.dk – endvidere Christensen m.fl. 2011a, Darsø
2001).
De diskursivt formidlede opfattelser af, hvad styredokumenternes krav indebærer, sætter gymnasiets fag under pres – bl.a. af den nævnte gængse opfattelse
– og da kravene om fagligt samspil og udvikling af elevernes innovative evner
har en så central placering i styredokumenterne, bliver det oplagt at undersøge,
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hvordan fagene reagerer på dette pres, og i den forbindelse finder jeg det specielt
væsentligt at undersøge følgende spørgsmål:
•
•
•

Peger den didaktiske udvikling i og af fagene i samme retning?
Konvergerer fagene til ét markedsorienteret økonomi- og samfundsfag?
Er der nogen dannelsesmæssige potentialer i den måde, kravet om
fagligt samspil og udvikling af elevernes innovative evner bliver rekonstekstualiseret på?

I denne artikel vil undersøgelsen ske gennem et casestudie af, hvordan rekontekstualisering af kravet sker på et stx-gymnasium (det almene gymnasium) – en
uddannelse, der ifølge sin formålsparagraf dels skal ”forberede eleverne til videregående uddannelse”, dels har ”et dannelsesperspektiv med vægt på elevernes
udvikling af personlig myndighed” (Undervisningsministeriet 2010a).
Casen er et komplext undervisningsforløb fra X-købing Gymnasium (XG),
hvor fagene Engelsk, Samfundsfag og Innovation og det obligatoriske faglige
samspil Almen Studieforberedelse er i spil. Undersøgelsen skal vise, hvordan
faglærerne hver for sig og i samspillet responderer på presset. Casen er således
et studie i, hvordan lærerne i forbindelse med planlægning og gennemførelse
af et konkret forløb i diskursiv praksis kommunikerer om fag. Studiet har to
niveauer. Dels undersøger jeg, hvordan lærerne under det nævnte pres i den
skoleinstitutionelle kontext begrunder og legitimerer fagene og deres indhold og
arbejdsformer (det didaktiske hvorfor, hvad og hvordan – & hvem og hvor, vil
det vise sig), og dels er det min hensigt gennem denne undersøgelse og gennem
den afsluttende diskussion af de potentialer, jeg har set i casen, at bidrage til,
hvordan den fagdidaktiske kommunikation om fag og fagligt samspil både kan
kvalificeres og fortsætte.
Kravet om udvikling af elevers og studerendes innovative evner er ikke kun
rettet mod de gymnasiale uddannelser, og undersøgelsen af, hvordan begrebet
innovation rekontekstualiseres på et stx-gymnasium, og hvordan den fagdidaktiske kommunikation udfolder sig i denne kontekst, må kunne give anledning til
lignende undersøgelser og refleksioner i andre institutionelle kontekster.

Analysestrategi
Artiklen er opbygget på følgende måde:
• I afsnitet 'Reformpres og fagdidaktisk kommunikation' reflekterer jeg
over sammenhængen mellem reformpres og fagdidaktisk kommunikation.
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•

•
•
•

I afsnitet 'Innovation og fagligt samspil' følger en analyse af, hvordan
og hvorfra innovations- og samspilsbegrebet er kommet ind i 2005-reformens styredokumenter, og i hvilke diskursive kontexter begrebet
optræder.
Afsnitet 'Et tværfagligt forløb om corporate social responsibility' indeholder caseanalysens første del: beskrivelsen af undervisningsforløbet
Og afsnitet 'Fag og handlekompetence' indeholder caseanalysens anden del: analysen af undervisningsforløbet
I afsnitet 'Diskussion' diskuterer jeg analysens fund og resultater

Undersøgelsens data er genereret i efteråret 2011 i forlængelse af et evalueringsprojekt, jeg har deltaget i (Christensen m.fl. 2011 a, b). Det betyder, at mine data
er genereret, efter at forløbet var afviklet, og der indgår altså ikke i analysen data
genereret på baggrund af observation.
Jeg får adgang til den politiske eller ideologiske læreplan (Imsen 2003, se
også Nielsen 2011), dvs. idealforestillingen om, hvad der skal være den formelle
læreplans grundlag, i VK-regeringens uddannelsespolitiske manifest Bedre uddannelser (Regeringen 2002) og den formelle læreplan, dvs. den offentligt vedtagne
i 2005-reformens styredokumenter. Den opfattede læreplan, dvs. læreplanen,
som den opfattes af lærerne, har lærerne givet mig adgang til gennem at udlevere deres forløbsplaner, undervisningsmaterialer og instruktioner til arbejdet i
projektugen. Jeg har dels fået udleveret fotokopier, dels haft adgang til skolens
digitale platform (lectio). Dette materiale er blevet trianguleret med interviews
med de tre lærere, hvoraf den ene yderligere er pædagogisk inspektor, med XG’s
hjemmeside og med hjemmesider tilhørende to projekter, som XG er involveret
i. Den erfarede læreplan har jeg fået adgang til gennem skriftlige elevprodukter
og et interview med fire elever.2
Min analytiske tilgang er Faircloughs (1992) kritiske diskursanalyse med
inspiration også fra en procesanalytisk tilgang (Borgnakke 1996 og 2004). I caseanalysen tager jeg udgangspunkt i, hvilke diskurser om gymnasiet, innovation
og fagligt samspil der er i spil i den politiske og undervisningsministerielle diskursorden, og hvordan de positionerer fag, elever og lærere. Jeg følger, hvordan
disse diskurser så at sige i en bevægelse gennem institutionerne konsumeres og
fortolkes i den skoleinstitutionelle kontext på XG, og hvordan der dels i denne
kontext, dels i det konkrete undervisningsforløbs kontext (og her har jeg fokus
både på lærerne og eleverne), produceres en diskurs, der privilegerer en bestemt
måde at tale om fag på, dvs. fagdidaktisk kommunikation. Jeg er specielt interesseret i, om der i de to sidste sammenhænge er tale om, at en enkelt diskurs har
hegemoni, eller om der er tale om større eller mindre grad af interdiskursivitet,
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og jeg er interesseret i, hvordan der i kæden af diskursproduktioner og diskurskonsumtioner er tale om rekontextualiseringer af den samme diskurs, herunder
om der foregår ’resistant reading’.3 Resistant reading kan resultere i en distinkt og
alternativ diskurs, men kan også være mindre explicit og bevidst og resultere i en
situation, der på det diskursive niveau er præget af såvel modstand som uklarhed
og interdiskursivitet. Spørgsmålet om hegemoni og resistant reading adresserer
også magtspørgsmålet: hvem har diskurs-definitionsretten på de forskellige institutionelle niveauer?

Reformpres og fagdidaktisk kommunikation
Styredokumenter er diskursivt formidlede ytringer, der privilegerer en bestemt
måde at tale om verden på (Gundem 1996, Imsen 2003, Fairclough 1992). I den
danske gymnasiekontext, der er præget af didaktiktraditionen, tolkes og konsumeres styredokumenterne på institutionsniveau og i forbindelse med den enkelte
lærers planlægning af undervisningen. Denne diskursive, semiotiske og tekstlige
proces er en didaktiseringsproces, hvor der i forlængelse af bl.a. læreplanernes
”frosne” fagbeskrivelser reflekteres og kommunikeres om faget (Ongstad 2004,
Krogh 2006, 2011, Schüllerqvist 2009). Det, der kommunikeres om, er, hvorfor der
skal undervises i faget, hvad der skal undervises i, og hvordan der skal undervises – og, hvad der vil vise sig centralt i denne artikel, hvem der skal inddrages i
undervisningen hvornår. Det er en kommunikation om, hvilket formalt og materialt indhold der skal være i undervisningen, og hvad det skal anvendes til. Med
svarene på disse spørgsmål positioneres fag i bestemte paradigmer (Nielsen 1998,
2004), og dermed positioneres aktørerne (fx lærere og elever) også.
Kommunikationen bliver naturligvis tilspidset og accentueret i en situation,
hvor gymnasierne sættes under pres af en reform. Presset kommer dels fra den
undervisningsministerielle diskursorden, hvis diskurser realiseres i styredokumenterne, dels fra den politiske diskursorden – hvor markedsorienteringen har
været central – men som nævnt konsumeres og fortolkes diskurserne fra det
politiske og undervisningsministerielle niveau af det enkelte lærerteam og den
enkelte lærer, og der er ikke nødvendigvis én diskurs, der har hegemoni. Der kan
være høj grad af interdiskursivitet. Den fagdidaktiske refleksion foregår (i vores
tid) under pres fra vidensøkonomien (Ongstad 2004), og fra den politiske diskursorden stilles der krav om, at fag skal kunne kaste noget af sig. Mange diskurser
har været og er i spil, og interdiskursiviteten er høj.
Hjort (2008) har undersøgt, hvilke diskurser der kæmpede om at få hegemoni
i reformens styredokumenter (jf. Hobel 2009: 41ff.). Dels er der en projektdiskurs,
der begrunder gymnasiet med, at eleverne gennem selvstændigt arbejde med
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samfundsmæssige problemer skal blive kritiske, vidensskabende borgere. Denne
diskurs er ifølge Hjort båret af kritiske og engagerede gymnasielærere og venstrefløjen. Dels er der en kompetencediskurs, der er inspireret af Bolognaprocessen. Den begrunder gymnasiet med, at eleverne skal tilegne sig faglige, almene,
personlige og sociale kompetencer, så de kan sikre velfærdsstaten gennem at
blive konkurrencedygtige aktører på markedet. Denne diskurs er primært båret
af Dansk Industri og har genklang i økonomisk-liberale partier. Disse to diskurser er til stede i reformens kompetenceorienterede læreplaner, der positionerer
eleverne som produktive aktører, men medborgerskabsaspektet vægtes primært
i de gymnasiale uddannelsers formålsparagraf, der understreger, at eleverne skal
udvikle personlig myndighed i forhold til deltagelse i det demokratiske samfund. Disse to diskurser indskriver sig i det paradigme, Nielsen (2004) kalder det
udfordringsdidaktiske, men har nok en forskellig optik på, hvad der er centrale
samfundsmæssige problemer, og specielt på, hvordan de skal løses.
Hjort viser, at vi i debatten op til reformen ser yderligere to diskurser, der
er reaktioner på de to førstnævnte, og som snarere ser eleverne som receptive
aktører. Dels en national-konservativ, der begrunder gymnasiet med, at det skal
bidrage til, at sammenhængskraften i samfundet sikres. Det skal ske ved at der
bliver undervist i centrale danske, nationale værdier i litteratur, historie og religion, primært i meddelende undervisningsformer. Diskursen kommer til syne i
de kanoner, der blev sat ind i læreplanerne for dansk, historie og religion, og den
har genklang i værdikonservative partier. Dels en resultatdiskurs, der begrunder
gymnasiet med, at eleverne skal være vidende og effektive, og som understreger,
at målopfyldelsen skal kontrolleres i tests. Diskursen er båret af Dansk Arbejdsgiverforening med genklang i økonomisk-liberale partier. Disse to diskurser
indskriver sig i det paradigme, Nielsen (2004) kalder basisfagsdidaktik. Eleverne
skal meddeles det centrale, som videnskabsfagene bag gymnasiefagene kan levere. Den tredje indskriver sig også i eksistensdidaktikken (Nielsen 2004) – dens
udgangspunkt er det almen- og fællesmenneskelige i en dansk kontext.
At fagene skal levere eller ”kaste noget af sig” får en forskellig betydning i
de fire diskurser. Med deres formale og materiale indhold bidrager fagene ifølge
den første diskurs til, at eleverne bliver kritiske og reflekterede borger, ifølge den
anden til, at de bliver entreprenante iværksættere, ifølge den tredje til, at de bliver
loyale borgere og ifølge den fjerde til, at de tilegner sig den paratviden, der er
nødvendig at have som loyal aktør i civilsamfundet og på markedet.
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Innovation og fagligt samspil
Som nævnt er innovationsbegrebet nyt i styredokumenterne fra 2005-reformen. I
den politiske diskursorden introduceres begrebet i Fogh Rasmussen-regeringens
uddannelsespolitiske manifest Bedre Uddannelser fra 2002. Innovation indgår
her i en markedsdiskurs: fagene legitimerer sig ved at levere den viden og de
kompetencer, eleverne har brug for for at kunne være innovative på markedet og
dermed skabe den vækst og velstand, der er forudsætningen for velfærdssamfundet. Interessant nok inddrages den national-konservative diskurs som en diskurs,
der er underordnet markedsdiskursen, idet det antages, at lande og iværksættere
med værdier som demokrati og ytringsfrihed som ballast får et forspring eller en
fordel på markedet. Disse værdier er altså ikke mål i sig selv, men middel til et
instrumentelt mål. Specielt om det almene gymnasium (stx) understreger manifestet, at eleverne skal blive fortrolige med projektarbejdsformen, fordi den giver
selvstændighed og ”evne til deltagelse i innovations- og iværksætterprojekter”.
Det er altså den formaldannende side af undervisningen, der vægtes – i modsætning til, når der tales om de erhvervsgymnasiale uddannelser, tales der ikke om
fagenes materiale indhold. (På de erhvervsgymnasiale uddannelser bestemmes
det materiale indhold også: eleverne skal arbejde med virksomheds- og samfundsøkonomiske fagområder). Manifestet reflekterer altså ikke, hvordan viden
fra det almene gymnasiums fag kan anvendes innovativt på markedet – måske er
det underforstået, at de giver de nævnte værdier, der giver forspring på markedet
(Hobel 2009: 44ff.; Hobel og Christensen 2012).
Den markedsdiskurs (jf. Hjorts kompetencediskurs), der dominerede i den
politiske diskursorden blev udsat for en resistant reading i den undervisningsministerielle diskursorden. Innovation placeres diskursivt i en anden sammenhæng
end den markedsorienterede i de gymnasiale uddannelsers formålsparagraf:
”Uddannelserne skal have et dannelsesperspektiv med vægt på elevernes
udvikling af personlig myndighed. Elevernes skal derfor lære at forholde
sig reflekterende og ansvarligt til deres omverden: mennesker, natur og
samfund, og til deres egen udvikling. Uddannelsen skal tillige udvikle
elevernes kreative og innovative evner og deres kritiske sans.”
Semantisk skabes der her en forbindelse, hvor eleverne fagligt funderet, selvstændigt og kritisk skal kunne diagnosticere problemer i verden og kunne fremlægge
løsninger (innovation). Innovation inkluderes her i en dannelses- og myndighedsdiskurs eller en medborgerskabsdiskurs, der ikke blot vægter selvstændig
vidensskabelse, men også – jf. formålsparagraffen – en aktiv og forbedrende
relation til omverdenen.
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Medborgerskabsdiskursen (jf. Hjorts projektdiskurs) privilegerer en anden
måde at tale om innovation på end markedsdiskursen. Dels er innovation ikke
et domænespecifikt begreb – det er ikke eksklusivt knyttet markedet. Dels er innovation ikke kun en instrumentel mål-middel-proces, det er også en refleksiv
proces. Og endelig er innovation en ansvarlig proces, dvs. en proces, der sigter
mod forbedring til det fælles bedste. Begrebsligt vil jeg sige, at det er nødvendigt
at tale om innovation på denne måde, hvis kategorien meningsfuldt skal indgå i
karakteristikken af en almendannende uddannelse. Men medborgerskabsdiskursen er som nævnt ikke enerådende i de gymnasiale styredokumenter (Hjort 2008,
Hobel 2009, Hobel og Christensen 2012).
I læreplanen for Almen Studieforberedelse er innovation knyttet til det andet
nye begreb i reformens styredokumenter, nemlig fagligt samspil. Klausen (2011a)
viser, hvordan det faglige samspil indskrives i to forskellige diskurser, der er parallelle med dem, som innovation indgår i. I den ene diskurs er det væsentligt, at
eleverne arbejder med fagligt samspil, fordi det træner det arbejde i heterogene
team (Darsø 2001), der foregår i innovative virksomheder, i den anden diskurs
er det væsentligt, fordi det forbereder eleverne til at tage stilling til komplekse
problemer i den demokratiske debat i det civile liv.

Et tværfagligt forløb om corporate social
responsibility
Efter disse indledende metodologiske og begrebsafklarende bemærkninger retter
jeg nu blikket mod X-købing gymnasium (XG) og den annoncerede case.
X-købing Gymnasium (XG) er et stort alment gymnasium (stx) i en storby.
Skolen skiftede navn i 2007 i forbindelse med, at elever, lærere og bestyrelse havde haft en omfattende debat om, hvordan man kunne redefinere og modernisere
skolen. Hensigten var, ifølge lærere, som jeg har interviewet i forbindelse med det
nævnte evalueringsprojekt, at gøre skolen attraktiv for alle unge i storbyen, der
er orienteret mod handlekompetence, kulturforståelse og globalt medborgerskab
(Christensen m.fl. 2011: 75f).4 Processen blev bl.a. sat i gang, fordi skolen havde
fået ry som ”indvandrergymnasium” og af den grund havde problemer med at
rekruttere elever. I forlængelse af skolens nye målsætning deltager skolen i Globale Gymnasier (et samarbejde mellem fem gymnasier, Operation Dagsværk og
Mellemfolkeligt Samvirke) og Projekt innovationskraft og entrenørskab i region
hovedstaden (Inno-gym), og skolen har fået et stort lokale på en lokal industrigrund nær skolen. Lokalet kaldes Innovationsfabrikken, og det er hensigten at
særlig innovativ undervisning skal foregå her.
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En forløbsbeskrivelse
I foråret 2001 gennemførte tre lærere et komplekst forløb om Corporate Social
Responsibility (CSR)5 i en 1.g. Denne 1.g er en profileret klasse på skolen, fordi
den både er pilotklasse i Inno-gym og tilknyttet Globale Gymnasier. Forløbet er
komplekst, dels fordi der både er tale om tre parallelle forløb i Engelsk (A-niveau),
Samfundsfag (A-niveau) og Innovation (B-niveau) og en afsluttende fælles projektuge i Almen Studieforberedelse, dels fordi klassen i forbindelse med projektet
indgik i et samarbejde med flere eksterne samarbejdspartnere: Skolen samarbejder
med en stor international virksomhed, der har hovedkontor nær skolen, med en
af dens afdelinger i Indien og med et lokalt gymnasium i den by i Indien, hvor
den lokale afdeling ligger.
I projektugen fik eleverne som opgave i grupper at udarbejde et forslag til,
hvordan den indiske afdeling kan udvikle sin CSR-strategi, så virksomheden
dels får et bedre image, dels bliver i stand til at tiltrække dygtige medarbejdere.
Forløbet var planlagt som et interdisciplinært forløb - et forløb, hvor fagene
konvergerer, dvs. samarbejder om et fælles problem, som ingen af fagene kan afklare og løse alene, og dermed sigter mod at skabe erkendelsesmæssig merværdi
(Klausen 2011b: 71ff).
Samfundsfagslæreren satte sig det mål for optaktsforløbet (12 moduler), at
eleverne skulle arbejde sig ind i og se emnet i en større kontekst. Eleverne fik et
artikelkompendium på 45 sider, hvoraf de 10 tematiserer emnet ”den politiske
forbruger”, 4 tematiserer CSR, og 31 tematiserer arbejdsforhold i Indien (nogle
artikler ser emnet fra indiske arbejderes side, andre fra udenlandske virksomheders). Desuden så klassen nogle af udsendelserne fra TV-serien ”Blod, sved og
t-shirts”.6 I forlængelse af tv-serien og gennemgangen af teksterne diskuterede
eleverne dels ”mulighederne for at skabe samfundsmæssig forandring gennem
vores forbrugsvalg”, dels ”hvordan en international virksomhed vil kunne skabe
en CSR-profil på menneskerettigheds- og arbejdstagerområdet” (Udskrift af forløbsplan fra skolens digitale platform og interview med samfundsfagslæreren
27.09.11).
I Engelsk (19 moduler) trænede eleverne, hvordan man i forskellige situationer kan kommunikere om CSR. Bl.a. trænede de, hvordan man kan skrive til et firma med forslag til, hvordan de kan ændre og udvikle deres CSR-strategi. Eleverne
blev præsenteret for ”modes of persuasion” (logos, pathos, etos) og trænede disse
redskaber. Sammen med en dramalærer gennemførte de et rollespil, hvor eleverne
var en direktion i et firma, der diskuterede CSR, og hvor hver elev forsvarede et
bestemt synspunkt.. Endelig læste og diskuterede de to engelsksprogede, kritiske
avisartikler, der handler om, hvordan globale virksomheder kommunikerer om
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deres CSR-strategier.7 (Udskrift af forløbsplan fra skolens digitale platform og
interview med engelsklæreren15.9.11).
Innovationslæreren afholdt ikke et særligt optaktsforløb til AT-projektet.
I Innovation skal eleverne arbejde med to sammenhængende forløb. I det ene
arbejdes med ”systematiske metoder til ideudvikling som basis for innovation”,
og i det andet arbejder de med at udvikle en forretningsplan (Læreplanen for
innovation, afsnit 3.2). Læreren mente, at eleverne metodisk var forberedt til
AT-forløbet i og med det første forløb, hvor han havde præsenteret dem for en
fasemodel med fem led: analyse/idé, design, produktion, implementering og opfølgning (Udskrift af forløbsplan fra skolens digitale platform og interview med
innovationslæreren 27.9.11).
Som en del af optakten havde klassen desuden besøg af den CSR-ansvarlige
fra virksomhedens hovedkontor.
AT-projektet strakte sig over en fuld uge og foregik fysisk i skolens Innovationsfabrik. Målet var, at eleverne i grupper skulle udarbejde det nævnte forslag
til virksomheden. Lærerne understregede, at eleverne ikke skulle fokusere på
forretningsinterne forhold, men påtage sig rollen som unge forbrugere og på
den baggrund komme med forslag til, hvad de mente virksomheden burde gøre
(interview med samfundsfagslæreren 27.9.11). Lærerne havde lagt en stram plan
for ugen, hvor grupperne to gange i løbet af ugen skulle sende ideer og udkast til
deres kontaktperson i virksomheden, der gav respons.8 Fredag skulle de sende
deres forslag til den indiske afdeling og til deres samarbejdsskole. Eleverne herfra gav senere skriftlig respons på forslagene. Fredag fremlagde grupperne for
lærerne. Ifølge eleverne lagde lærerne i evalueringen vægt på gruppernes brug
af den innovative arbejdsproces, det skriftlige forslag til virksomheden og deres
evne til at anvende de retoriske greb på engelsk9 ( interview med elever 13.10.11).
Tre bud fra eleverne
I mit materiale fra XG indgår tre af gruppernes forslag.
Én gruppe peger på, at der i Indien ikke er tradition for, at arbejderne kommer med forslag til, hvordan arbejdsmiljøet kan forbedres. Gruppen foreslår, at
HR-afdelingen i på virksomheden i Indien dels skal iværksætte et efteruddannelsesprojekt for arbejderne og et uddannelsesprojekt for elever på venskabsskolen,
hvor de lærer, hvordan de skal stille sådanne forslag. Gruppen foreslår også, at
HR-afdelingen skal fungere som mellemled mellem arbejdere og direktion, når
arbejderne kommer med forslag. Gruppen understreger, at virksomheden globalt
vil kunne have glæde af at implementere arbejdernes forslag.
En anden gruppe foreslår, at virksomheden skal sikre sig, at både deres
leverandører, de selv og deres aftagere lever op til deres CSR. Som en del af kon-

167

168

Peter Hobel

trollen med om det sker, skal virksomheden iværksætte et program, hvor unge
studerende fra forskellige fag besøger leverandører, virksomheden og aftagerne
og undersøger, om CSR-strategien overholdes. De påpeger, at virksomheden vil
styrke sit renommé, hvis de gennemfører forslaget.
En sidste gruppe mener, at det er vigtigt, at virksomheden respekterer og
anerkender lokalsamfundet. De foreslår derfor, at den lokale virksomhed etablerer et uddannelsesprogram for unge i lokalområde, hvor de bl.a. kan uddannes i
entreprenørskab. Videre foreslår gruppen, at virksomheden skal etablere en naturpark som en del af et naturgenopretningsprojekt i lokalområdet, og etablere et
bederum på virksomheden, hvor troende af alle trosretninger kan bede. Gruppen
peger på, at hvis disse forslag gennemføres, vil virksomheden styrke sit renommé
i området, og de vil derfor kunne rekruttere de unge nyuddannede.
Bemærk, at eleverne – specielt i de to første grupper – ikke blot foreslår forbedringer i forbindelse med arbejdsmiljø, miljø og uddannelse for deres indiske
kammerater, men også eksplicit påpeger, at det skal indgå i programmet, at de
skal være aktive i denne proces.
Kommunikation om fag
På et metaniveau ser jeg lærernes planlægning, gennemførelse og evaluering af
dette komplekse forløb – og for så vidt også elevernes forslag – som kommunikation om fag. Hvorfor skal der undervises i fagene, hvad skal undervises i, hvordan
skal der undervises, og hvem skal inddrages i undervisningen? I næste afsnit vil
jeg analysere kommunikationen nærmere.

Fag og handlekompetence
Det reformpres, der er på skolen, konsumeres på flere niveauer. Det konsumeres
på skoleniveau, og det konsumeres på team- og lærerniveau. Det, der interesserer
mig her, er, hvordan innovations- og samspilsdiskursen er konsumeret på skolen.
Det undersøger jeg gennem en analyse af, hvordan skolen diskursivt profilerer sig
på dette spørgsmål på sin hjemmeside. Videre interesserer det mig, hvordan diskursen konsumeres i CSR-forløbet. Det undersøger jeg ved at analysere de tekster
og interviews, der er baggrunden for forløbsbeskrivelsen i forrige afsnit. Derved
får jeg undersøgt den kontext, som kommunikationen om fag på XG foregår i,
og specielt den kontext kommunikationen om fag i CSR-projektet foregår på. Ad
den vej kommer jeg frem til at kunne sige noget om, hvordan fagene reagerer på
presset fra kravet om innovation og fagligt samspil, eller hvilke måder at tale om
innovation og fagligt samspil, der er privilegerede.
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Diskursiv positionering på skoleniveau
Først til skolens hjemmeside og skolens profil. For det første positionerer skolen
sig ved at vægte globalt udsyn og innovation højt på det organisatoriske niveau.
Det fremgår ikke umiddelbart af skolens hjemmeside, men det viser sig, at de to
pædagogiske ledere, der ifølge skolens hjemmeside indgår i skolens daglige ledelse, er tovholdere for henholdsvis Globale Gymnasier og Inno-gym på XG. De
er udnævnt inden for det sidste år, og blev ifølge engelsklæreren i CSR-projektet,
der er den ene af de to pædagogiske ledere, valgt for at styrke de to projekter på
skolen (interview 15.9.11). Intentionen må være at styrke de to projekter på flere
niveauer, idet de pædagogiske ledere både har kollegakontakt, elevkontakt, kontakt til eksterne samarbejdspartnere via de projekter, de deltager i, og kontakt til
forældre, kommende elever og offentlighed via promovering af disse projekter.
Det er et aktivt valg, at XG har tilsluttet sig de to projekter, og i første omgang
antager jeg, at det indgår i skolens samlede respons på reformpresset, herunder
det markedsorienterede pres fra den nævnte kompetencediskurs. Globale Gymnasier præsenteres således:
”På XG tror vi på, at vi bliver bedre til at navigere i en globaliseret verden,
når vi kender mennesker fra hele verden. Man skal kende mennesker for at
finde ud af, at man har meget til fælles – trods forskellige vilkår.”
Citatet begrunder, hvorfor internationalt samarbejde er vigtigt i forbindelse med
uddannelse. Det er der to sammenhængende årsager til. Den ene bunder i en
filosofisk-antropologisk påstand: Mennesker har meget til fælles, men det finder
man først ud af, hvis man kommer ud og møder de andre. Og den anden er, at
når man har mødt de andre og fundet ud af, at man har meget til fælles, kan man
bedre navigere i en globaliseret verden. Skolen er altså nødt til at tilrettelægge undervisningen, således at eleverne kommer uden for skolen, ud i verden og møder
andre aktører end dem, der er på skolen. Påstanden om, at mennesker kan arbejde
sammen på tværs af fx sociale og kulturelle skel (”på tværs af forskellige vilkår”)
er ikke knyttet til et bestemt domæne. Dermed er det diskursivt i overensstemmelse med den måde organisationen Globale Gymnasier præsenterer sig på på
sin hjemmeside (www.globalegymnasier.dk). Her fremgår det, at organisationens
mål er at bidrage til, at eleverne kan ”placere sig selv som globale medborgere i
en forbundet verden” i samarbejde med ”universiteter, virksomheder og organisationer” i Danmark og i udlandet. Eleverne skal kunne ”indgå i en konstruktiv
dialog med andre, håndtere kulturelle forskelle (og) bruge innovative tilgange til
globale udfordringer”.
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Med affilieringen med Globale Gymnasier indskriver XG sig i en global medborgerskabsdiskurs og i det udfordringsdidaktiske paradigme. Undervisningen
begrundes med, at eleverne innovativt skal kunne løse globale problemer i samarbejde med andre gennem konstruktiv dialog. Det faglige indhold må følgelig
centreres om det, Klafki (2001) kalder epokale nøgleproblemer.
Affilieringen med Inno-gym (www.inno-gym.dk) peger umiddelbart i en anden retning. I Inno-gym (Christensen m.fl. 2011) er innovation diskursivt knyttet
til entreprenørskab, ideskabelse, iværksætteri og evnen til at kunne skabe nyt på
et globalt marked. Undervisningen begrundes med, at eleverne skal stimuleres
til at blive innovative iværksættere på markedet – at Danmark udvikler sig til at
blive Nordeuropas innovative metropol ses som en forudsætning for, at Danmark
kan overleve som velfærdsstat. Det faglige indhold, arbejdsformer og eksterne
samarbejdspartnere må derfor udvælges, så det understøtter det, at eleverne kan
blive iværksættere. En markedsorienteret diskurs, der for så vidt også indskriver
sig i det udfordringsdidaktiske paradigme, men med det udgangspunkt, at markedet kan løse problemerne.
Men når inno-gym præsenteres på XG’s hjemmeside, privilegeres en helt anden måde at tale om innovation på. Innovation kobles til faglighed – innovation
skal altså være vidensbaseret – samarbejde med udlandet og elevaktiverende
arbejdsformer, og i forbindelse med Innovationsfabrikken læser man:
”Faglighed er fundamentet for alt, vi gør. Men faglighed findes i andet
end bøger. Vores uddannelser kommer med indbygget frihed til at tænke
nyt, sammen. Det kræver åbenhed, lyst til at lære legende og mod på at
møde nye mennesker. INNOVATIONSFABRIKKEN (...) er vores måde at
konkretisere det på; her afprøver vi læringsmåder, bruger post-its i stride
strømme, tænker og læser i FatBoys og interagerer med hele verden over
nettet. Her skaber vi viden, laver idé-generering, men også grammatikøvelser på gulv.…”
Her er fokus på det didaktiske hvordan. Lærerne motiverer eleverne ved at sætte
dem til at arbejde på nye måder i et innovativt uddannelses- og studiemiljø. I XG’s
værdigrundlag, der også ligger på hjemmesiden, gives svaret på det didaktiske
hvorfor: eleverne skal have ”kompetencer til at navigere i og påvirke den samtid
de er en del af, lokalt og globalt.” Innovation indgår i en ikke-domænespecifik
diskurs, der vægter global forståelse og evne til at påvirke verden, dvs. handle i
den og forandre den. Begrebet handlekompetence, der ikke findes på hjemmesiden, men som står centralt i kommunikationen på XG (Christensen m.fl. 2011, jf.
Schnack 2010), sammenfatter ifølge lærere på skolen diskursen. Der sker således
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en resistant reading af den dominerende diskurs i Inno-gym, og der tales om innovation med udgangspunkt i en medborgerskabsdiskurs. Det betyder, at den
diskursive sammenhæng, som inno-gym forstås i på XG, konvergerer med den
diskursive sammenhæng, som Globale Gymnasier forstås i. Den pædagogiske
leder med ansvar for Globale Gymnasier understreger, at ”vi oplever jo faktisk en
enorm synergi mellem de to ting. De er smeltet ret meget sammen”, og bidrager
begge til at udvikle ”handlekompetence” (interview 15.9.2011).
Det faglige samspil giver betydning til medborgerskabsdiskursen. Alle større
projekter under inno-gym og globale gymnasier er afviklet som tværfaglige projekter – herunder et stort projekt, som vandt en undervisningsministeriel pris.
Det er denne skoleinstitutionelle kontext, som CSR-projektet indgår i, og det
er i denne kontekst, at lærerne kommunikerer om deres fag.
Engelsklæreren
På trods af, at skolen med sin hjemmeside positionerer sig med medborgerdiskursen, kommer også markedsdiskursen til orde, når engelsklæreren (interview
15. 9. 2011) skal begrunde CSR-forløbet. Hun påpeger, at i et samarbejde med en
virksomhed er der tale om ”give and take”, så der er både tale om, at eleverne skal
rådgive virksomheden om, hvordan de gennem deres CSR-politik kan brande sig,
blive attraktive og tiltrække medarbejdere og dermed gavne bundlinjen, og at de
skal analysere ”hvad det er for en rolle, den her virksomhed spiller i forhold til
lokalsamfundet. Altså, der er jo de der gigantiske skel, og det påvirker dem, der
arbejder der – det siger jo sig selv”.
Den samme dobbelthed kommer til udtryk i forhold til faglige kompetence
og fagligt indhold, engelsklæreren udvælger. På den ene side skal eleverne træne,
hvordan man på skriftligt engelsk henvender sig som rådgiver til en virksomhed,
og på den anden side skal de læse og analysere engelsksprogede tekster, der
kritisk adresserer CSR.
Dermed positionerer læreren faget som et fag, der leverer viden og kompetencer, der sammen med eksterne samarbejdspartnere (virksomheden og gymnasieeleverne i Indien) kan anvendes til løsning af det, engelsklæreren kalder
”autentiske problemstillinger” – uden dermed entydigt at sige, om forståelsen af
disse problemer skal privilegeres af markeds- eller medborgerdiskursen.
På et andet niveau positionerer læreren engelsk som et fag, der både er og
ikke er forskelligt fra de to andre fag – specielt samfundsfag. På den ene side
siger hun, at det ”ikke var specielt synligt” for eleverne, om det var engelsk eller
samfundsfag, da der ”jo ude i verden ikke eksisterer et felt, der hedder engelsk”.
På den anden side understreger hun, at man må ”trække viden ind fra forskel-
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lige felter til at løse problemstillinger”, og at engelsk er et centralt teksttolkende
og teksproducerende kommunikationsfag, hvor eleverne får de sproglige kompetencer, der er nødvendige for, at man kan kommunikere globalt. Hun mener,
at ekstern kommunikation virker motiverende både i forhold til den sproglige
kompetence og det faglige indhold10:
”Hvis de skriver til mig, så vil de typisk skrive indforstået til en modtager,
som de ved har samme viden som dem og samme udgangspunkt, og derfor
skriver man meget anderledes, når man skriver til en modtager, som ikke
har den der indforståethed. Så er man nødt til at være mere sproglig præcis
... man er nødt til at skærpe sig på det sproglige, men i virkeligheden også
i forhold til den viden, man har tilegnet sig, så er man nødt til at vide, at
det, man siger, er korrekt.”
Engelsklæreren understreger, at den intersubjektive kommunikation og forståelse
udvikles bedre i autentisk ekstraskolær kommunikation end i simuleret interskolær kommunikation, fordi modtageren i den situation ikke er én som dem selv
(læreren). I forbindelse med en sådan social brug af tekst er eleverne nødt til at
udvikle deres genrekompetence (hvordan taler jeg om noget til nogen i en bestemt
kontext) med henblik på at transcendere den nævnte indforståethed og stræbe
efter intersubjektiv forståelse.
Engelsklæreren positionerer sit fag som et humanistisk fag, der leverer den
indsigt og giver eleverne mulighed for at tilegne sig de sprog- og tekstlige kompetencer, det kræver.
Samfundsfagslæreren
Markedsdiskursen kommer også til orde, når samfundsfagslæreren taler (interview 27. 9. 2011) om, hvad innovation er, og hvorfor det er nødvendigt, siger han:
”Men det er jo at skabe nye måder at tænke på ... hvad kan føre til nye produkter
og nye ideer, og i sidste ende også hvordan man som Danmark kan tjene penge
og iværksætteri.”
Men han siger også, at det er innovation, når man skaber nye undervisningsformer i gymnasiet, og medborgerskabsdiskursen kommer til syne, når jeg spørger, om det ville have været i orden, hvis deres CSR-projekt kun havde fokuseret
på, hvordan en virksomhed kan udnytte CSR til at forbedre deres omdømme og
maximere deres salg. Til det svarer han: ”så ville vi ikke få alle dimensioner af
samfundsfag ind”. Hvis der ikke er ”noget sociologi, noget politik, og der hører
etik så ind under” med, ”så ville det nok være erhvervsøkonomi”.
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Derfor er det ikke den forretningsmæssige side af CSR, der er blevet tematiseret i undervisningen, men derimod en samfundsfaglig diskussion af, hvad den
politiske forbruger er og kan, og hvordan arbejdsforhold og miljøforhold er og
kan ændres i Indien. Og derfor opfordrede han heller ikke eleverne til at tænke
i forretningsmæssige baner, når de skulle rådgive virksomheden – ”de har jo
ganske givet en masse CSR-arbejdere, der er professionelle” – i stedet skulle de
fokusere på det etiske: ”Så (det) gjaldt om at sætte en eller anden etisk overligger
– det er noget, seksten-sytten-årige kan”.
Han opfordrer således eleverne til at give virksomheden gode råd fra civilsamfundsvinklen og at tale på den måde, som medborgerskabsdiskursen
privilegerer. Det kan de som teenagere, må han mene, med udgangspunkt i deres hverdagserfaringer og med udgangspunkt i den faglige viden og de faglige
kompetencer, de har fået i samfundsfag. Samfundsfagslæreren positionerer sig i
et etnodidaktisk paradigme (Nielsen 2004), hvor elevernes erfaringer aktivt sættes
i spil med faglig viden.
I forbindelse med arbejdet med den politiske forbruger har de fx trænet politisk argumentation og debat:
”Hvis der er nogle spørgsmål, der på en eller anden måde er holdningsorienterede, så kan man sige, på den ene side er der den her holdning, og
så er der også den her holdning, og så finde argumenterne og gennemgå
dem godt og så ellers bede eleverne om at stille, hvor de tror, hvis vi har
et yderpunkt her og et yderpunkt her, hvor tror I, I ville være, ikke, og så
stiller de sig op på tværs af klassen og snakker så med sidemanden ... og
så kan de placere sig om igen, og de skal forklare, hvorfor de stod der ...”
Samfundsfagslæreren mener, at kompetencen til demokratisk diskussion bliver
styrket i det faglige samspil, fordi ”at kombinere forskellige fagfelter med hinanden, det er jo også en innovativ måde ... så får man nogle nye vinkler”. Det skal
ifølge læreren ses i et handleperspektiv. Diskussionen skal føre til forslag til løsninger på de problemer, man arbejder med (fx hvilke produkter det er politiske/
etisk i orden at købe), og forslag til nye organisatoriske måder at handle på:
”Problemet med handlekompetence er vel, at man som et lille menneske
måske føler, det er svært at påvirke noget som helst, og hvordan gør man
det egentlig, og så findes der de her sædvanlige kanaler, at danne et parti
eller en interesseorganisation eller gennem de sædvanlige kanaler. (Her)
kan det innovative måske give nogle ideer til nogle nye kanaler, som man
kunne handle på.”
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På den anden side lod han uimodsagt eleverne høre markedsdiskursens stemme,
da virksomhedens CSR-ansvarlige holdt foredrag for dem:
”Der var i hvert fald nogle ting, hvor jeg måske også holdt tilbage og sagde
’okay, nu er hun her for at give vores elever et indtryk. Så skal jeg ikke være
den stikkende journalist, der skal grave i virksomheden’. Nu vel så, men
det synes jeg egentlig også er fint nok, for formålet, det var, at vores elever,
synes jeg, havde et meget godt indtryk af, at det her er en virksomhed, og
den her virksomhed handler også om at tjene penge.”
Et udsagn, der svarer til engelsklærerens om, at forholdet til virksomheden har
give-and-take-karakter.
Læreren positionerer samfundsfag som et fag, der kan levere viden og kompetencer, der kan anvendes i et handlingsorienteret perspektiv i fagligt samspil
og i samarbejde med eksterne partnere. Han understreger, at denne viden leveres inden for specielt to af fagets fire hovedområder (sociologi og politik), og at
faget i forlængelse heraf leverer kompetencer (at kunne deltage i en demokratisk
diskussion på baggrund af en forståelse af de sociale og politiske strukturers udvikling og dynamik). Han tilføjer, at faget i det faglige samspil ”måske (bevæger
sig) væk fra det teoretisk tunge over til noget mere praktisk orienteret”. Dermed
mener han ikke, at diskussionerne ikke skal være baseret på samfundsfaglig
viden, men at denne viden skal anvendes i forbindelse med nyskabende forslag
til løsning af problemer. Han positionerer sig i en interessant kombination af
det etno- og udfordringsdidaktiske paradigme, der er i overensstemmelse med
Schnacks konstruktivistisk-læringsteoretiske tilgang til udfordringsdidaktikkken
(Schnack 2010) og Vygotskys tilgang til begrebsdannelsens psykologi (Vygotsky
1974, kap. 6).
Innovationslæreren
Innovationslæreren (interview 27.9.2011) definerer innovation som det ”at skabe
noget nyt og få det ført ud i livet ... det er kreativitet, der virker.” Man kan innovere både på produkter og processer, understreger han, og innovation foregår
ikke kun på markedets domæne, selvom det er der ”de nemmeste eksempler”
er. Men han nævner også en brugerdreven innovation på XG, hvor elever har
arbejdet med at udvikle et nyt koncept for elevfester, hvor også indvandrerelever
gider deltage.
Læreren lægger vægt på, at den innovative proces skal indeholde ”breaks”,
hvor man stopper op og reflekterer – også efter at man er gået i gang med at effektuere en ide. Denne proces skal trænes, og når læreren skal give et bud på,
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hvordan faget skal udvikle sig i forbindelse med fagligt samspil, lægger han
vægten på fagets formale side og kompetenceudvikling:
”Hvis faget skal være rigtig godt, så skal det være med udgangspunkt i
sådan nogle projekter (som CSR-projektet, min anm.). Her har jeg foreslået
... jeg synes, innovation skal være et metodefag, det skal være noget, man
har en seks-syv dage af på et år. Det skal handle om (noget) som er koblet
op på forskellige opgaver, så man får det ind i praksissammenhæng.”
For ham er det en fornøjelse at deltage i det faglige samspil og arbejde problemorienteret i en sammenhæng, hvor det ikke kun handler om forretningsplan og
markedsdrevet innovation (noget, som står centralt i læreplanen for faget).
Dermed positionerer læreren Innovation som et formaldannende fag, der
leverer nogle kompetencer, som ikke er domænespecifikke. Det er ikke kun markedsdiskursen, der skal privilegere, hvordan man taler om innovation.
Diskursiv positionering i fag og på tværs af fag
I alle fagene positioneres eleverne som produktive aktører, der skal løse problemer i samarbejde med eksterne samarbejdspartmere og under anvendelse af faglig
viden og kompetencer og foreslå innovative løsninger på problemerne. Innovationen ses primært i medborgerskabsdiskursens og handlekompetencens optik,
men der tales også på en måde, der kan ses som privilegeret af markedsdiskursen.
Markedsdiskursen har således været synlig i kursusforløbene i de tre fag, men
den har på ingen måde haft hegemoni. Men i lærernes instruktion til, hvordan
eleverne skal skrive deres forslag til virksomheden i AT-forløbet i projektugen,
understreger de, at forslaget skal være til fordel for virksomheden, og dermed
høres markedsdiskursens stemme igen. De to diskurser popper op parallelt og
på forskellige tidspunkter, og relationen mellem dem synes uklar. Helt så uklart
ser det ikke ud, når vi kommer til eleverne. Som jeg var inde på ovenfor, ser det
ud, som om eleverne rangordner diskurserne: kravet om, at de indiske elever skal
have den samme personlige myndighed som de danske, har forrang – og det er
kun, fordi dét er godt ud fra almene hensyn, at det også er godt, at det fører til
sorte bundtal for virksomheden, og at det kan styrke dens brand og dermed sikre
arbejdskraft.
Det er let at forestille sig, at det er det konkrete samarbejde med virksomheden, og genren – ideoplæg til udvikling af virksomhedens CSR-profil – der
tvinger lærerne til også at tænke med markedsdiskursens optik, men det er bemærkelsesværdigt, at eleverne tilsyneladende rangordner dem i stedet for at se
dem som parallelle.
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Diskussion
Hvordan sætter kravet om at elevernes innovative evner skal udvikles, og kravet
om, at det bl.a. skal ske i fagligt samspil, gymnasiets fag under pres?
I den analyserede case ser vi en stx-skole, der forstår, diskuterer og kommunikerer om fag privilegeret af en medborgerskabsdiskurs, hvori begrebet
handlekompetence står centralt. Både skolen og casens lærerteam legitimerer fag
(det didaktiske hvorfor) med, at de skal give den viden og de kompetencer, som
eleverne behøver for at kunne blive myndige borgere i et demokratisk samfund
der er del af et globaliseret, senmoderne samfund. Eleverne skal udvikle sig til
at være deltagere, der øver indflydelse og innovativt peger på, hvordan man kan
skabe synlige forbedringer. I casen ser vi, at lærerteamet udvælger et problem
(det didaktiske hvad) – CSR-strategier for en dansk virksomhed i et u-land – der
adresserer epokale nøgleproblemer (fx social ulighed i globalt perspektiv, miljø,
styringsformer i virksomheder). På en lidt uforløst måde lægger lærerne op til, at
forslagene til løsninger skal foregå parallelt og privilegeret af to forskellige diskurser. Eleverne bidrager til en politisk-etisk diskussion af, hvordan problemerne kan
løses. De er orienteret mod løsningsforslag, der adresserer det fælles bedste for
alle berørte parter, herunder de indiske elever, og ikke kun mod en instrumentel
løsning af virksomhedens problemer. De er således orienteret mod at give magt
og myndighed ikke bare til sig selv, men også til de indiske elever. Dette selvom
eleverne i mit interview definitorisk knytter innovation til markedet (interview
med elever 13.10.2011).
Kravet om, at eleverne skal udvikle innovative evner, honorerer lærerteamet
ved at sætte fagene i arbejde. De skal kunne anvendes i samarbejde om problemløsning med eksterne samarbejdspartnere (det didaktiske hvem), og arbejdet skal
foregå i omgivelser, der skal sikre elevaktivitet (Innovationsfabrikken og digital
kommunikation med de indiske elever) (det didaktiske hvor og hvordan). Elevaktivitet bliver ikke et middel til at motivere eleverne til at tilegne sig alle mulige
kompetencer. Det bliver en integreret del af skolens projekt med at gøre dem til
innovative og handlekompetente borgere.
Men medborgerskabsdiskursen står ikke alene på XG. Den markedsdiskurs,
som afvises på skoleniveau (skolens profil ifølge hjemmesiden) i og med resistant
reading af diskurserne i Bedre uddannelser og inno-gym, dukker op i CSR-projektet.
Det er muligvis provokeret af, at projektet implicerer et tæt samarbejde med en
virksomhed, der har sit internationale hovedsæde nær skolen, men det kunne
også hænge sammen med, at begrebet innovation i hverdagssammenhænge
oftest indgår i en markedsdiskurs. I hvert fald henter både lærere og elever først
eksempler fra markedets domæne, når de skal tale om, hvad innovation er. Men
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under alle omstændigheder er interdiskursiviteten tydelig – projektet og fagene
begrundes ikke kun ud fra medborgerskabsdiskursen, men også med, at virksomheden skal have pæne bundtal og kunne rekruttere arbejdskraft.
Kravet om at elevernes innovative evner skal styrkes bl.a. i fagligt samspil,
honorerer lærerteamet ved at positionere sig i, hvad Nielsen (2004) kalder det
udfordringsdidaktiske paradigme. Det interessante er, at det udfordringsdidaktiske paradigme både kan gives betydning i markedsdiskursen og i medborgerskabsdiskursen. Den afgørende forskel er blot, hvor magten så at sige placeres.
Kan markedets usynlige hånd sikre velstand – og et godt liv – til alle og løse samfundets epokale nøgleproblemer, eller er der brug for myndige og reflekterende
borgere, der kan reflektere og løse dem? Skal borgeren være styret af markedet
eller være selvstyrende?
Casen synes at vise, at den didaktiske udvikling af fagene peger i den samme
retning, idet de indskriver sig i det udfordringsdidaktiske paradigme. Men
det betyder ikke, at fagene konvergerer til ét, markedsorienteret samfundsfag.
Selvom fagene, når det gælder hvorfor, hvad, hvordan, hvem og hvor undergår
nogle af de samme store ændringer, synes presset også at føre til, at fagene går
aktivt ind i en fagdidaktisk kommunikation (som vi i denne case kan iagttage
både i interviewene med lærerne og i undervisningsplanerne m.v.) om, hvilken
faglig viden og hvilke faglige kompetencer fagene kan bidrage med, når der skal
løses problemer. Innovation bliver forstået i et anvendelsesorienteret perspektiv:
eleverne gør noget med forskellige fag i samspil. Men derudover foregår der også
en lærerdrevet innovation af fagene, dvs. en fortsat kommunikation om, hvilken
faglig viden og hvilke faglige kompetencer der er nødvendige, når undervisningen begrundes med, at eleverne skal blive myndige og innovative medborgere.
Engelsklæreren udvælger den viden og de kompetencer, engelsk som tekstanalytisk og –producerende kommunikationsorienteret humanistiske fag kan bidrage
med. Samfundsfagslæreren udvælger tilsvarende viden og kompetencer knyttet
til de samfundsfaglige discipliner sociologi og politik, mens innovationslæreren
prioriterer den formaldannende, ikke-domænespecifikke side af sit fag.
I denne fagdidaktiske kommunikation sker der også en transformation af
Almen Studieforberedelse. Det faglige samspil i Almen Studieforberedelse bliver
ikke bare en introduktion til videregående studier, hvor fagligt samspil også spiller en rolle, men ligeså meget Almen Civilsamfundsforberedelse.
Analysen sandsynliggør også, at en meget stor del af diskurs-definitionsretten
ligger på den enkelte skole. XG har været under pres fra det politiske niveau og
fra reformens styredokumenter, men kravene er blevet rekontextualiseret med
udgangspunkt i det værdigrundlag, skolen har udviklet som en skole med mange
indvandrere. Den herskende diskurs på XG siger, at fagene skal tjene til at fremme
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interkulturel forståelse og tolerance i et globalt perspektiv. Skolen slogan er ”you
and me are we”, og skolen vil fremme ”fællesskab” og ”faglighed, innovation,
involvering” – altså forberedelse til det civile livs demokratiske kommunikation
og samtale.
Traditionelt har det været opfattet som samfundsfags opgave at give eleverne
mulighed for at danne sig som medborgere. I en analyse af samfundsfag i det
senmoderne samfund gør Christensen (2011 – jf. også Christensen i denne publikation) opmærksom på, at man kan skelne mellem fire forskellige idealborgere
(i webersk forstand), der kan være undervisningens mål: den loyale borger, den
informerede vælger, deltageren og den selvstyrende borger. Han inddrager begrebet ”governmentality” (internalisering af den politiske magts rationaliteter og
teknologier) og peger på, at et demokratisk samfund principielt kun kan styres
og opretholdes, hvis dets borgere både er villige til at lade sig styre af andre og er
i stand til at styre sig selv på en måde, hvor det demokratiske samfunds normer
opretholdes. Kombinationen af selv- og fremmedstyring er så at sige en garanti
mod, at magthaverne suspenderer demokratiet – og mod, at ren mål-middeltænkning kan få hegemoni på markedets domæne – og den demokratiske stat har
som sådan derfor en interesse i at uddanne sine borgere til kritiske, selvstyrende
borgere. Borgere, der ikke bare er informerede og deltagende, men også innovative og i stand til at udvikle det demokratiske samfund. Christensen understreger
det ansvar, som samfundsfag har som et fag for ”civic education” i denne sammenhæng, og som faget i gymnasiet ifølge Christensen har taget på sig siden 1960.
Spørgsmålet er imidlertid, om det ikke er uddannelsessystemet som sådan – i
denne artikels sammenhæng de gymnasiale uddannelser – der har dette ansvar,
og om presset for at eleverne skal udvikle sig til myndige og selvstyrende borgere,
der dog også accepterer fremmedstyring, ikke kun retter sig mod samfundsfag,
men mod alle fag.
Denne caseanalyse synes at vise, at dét er en mulighed, der kan lade sig
realisere i det udfordringsdidaktiske paradigme. Kravet om fagligt samspil og
udvikling af elevernes innovative evner kan honoreres på en måde, hvor fagene
ikke konvergerer til et markedsorienteret samfundsfag, men hvor der foregår en
fagdidaktisk kommunikation om, hvordan fagene kan bidrage til, at eleverne får
de kompetencer, de skal anvende som myndige borgere, når de skal forholde sig
til og løse det senmoderne samfunds epokale nøgleproblemer i samarbejde med
andre berørte aktører i en global kontext – og forhåbentlig kan det analytiske
perspektiv, som jeg ser casen i, bidrage til den fortsatte didaktiske diskussion.
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Noter
1

Den case, der analyseres i denne artikel, er fra stx, og fokus i artiklen er på stx. For fuldstæn
digheden skyld skal jeg tilføje, at ’innovation’ også indgår i læreplanen for det obligatoriske
faglige samspil på hhx og htx. Begge steder hedder det Studieområdet. I læreplanen for hhx står
der: ”I mindst ét af de tre områder skal indgå en innovations- og iværksætterorienteret dimension.
Også her skal undervisningen kvalificere deres valg af videregående uddannelse, men endvidere
videreudvikle deres ”forståelse af sig selv som individer og borgere i et demokratisk samfund.”
På htx hedder det i læreplanen: ”Innovation og iværksætteri indgår i ét eller flere temaer med det
formål at udvikle elevernes kreative evner og give dem indsigt i iværksætterkulturen”, men også
her understreges det, at undervisningen skal bidrage til, at eleverne får forståelse af sig selv som
individer og borgere i et demokratisk samfund. Bemærkelsesværdigt nok optræder ’innovation’
ikke i læreplanerne for Kultur- og samfundsfagsgruppen og Den naturfaglige gruppe – de to
obligatoriske faglige samspil på hf.

2

Jeg valgte netop disse fire elever, fordi de senere skulle fremlægge deres forløb ved konkurrencen
Going Global Cup - http://www.globalegymnasier.dk/?p=1695

3

Fairclough (1992: 135-136) påpeger, at tekstlæsere kan gøre modstand mod tekstens diskurs, fx på
baggrund af deres sociale erfaringer. Dermed disartikuleres den intertekstualitet, som er tekstens,
og der tilføjes en ny og kritisk. Der foregår det, Fairclough inspireret af Antonio Gramsci kalder en
hegemonisk kamp om, hvordan de intertekstuelle elementer skal artikuleres. Denne hegemoniske
kamp er ikke nødvendigvis eksplicit.

4

Man må formode, at skolen efter redefinering og navneskift opfatter sig som en helt ny skole. På
skolens hjemmeside står der, at skolen er dannet i 2007. At den har eksisteret i mange år under et
andet navn, nævnes ikke.

5

CSR lægger op til, at virksomheder skal handle globalt og samfundsmæssigt ansvarligt. FN
opererer med menneskerettigheder, miljø, arbejdstagerrettigheder og anti-korruption som
CSR-katergorier. Indtænkt i en virksomheds forretningsstrategi kaldes det forretningsdrevet
samfundsansvar eller strategisk CSR.

6

En dokumentarserie på DR1, hvor fem unge deltager i et eksperiment. De tager til Indien, hvor
de i en måned arbejder i tøjindustrien på samme vilkår som indiske arbejdere. http://www.dr.dk/
DR1/blod-sved-og-tshirts/om-programmet.htm

7

Læreren havde planlagt et event, der dog blev aflyst, da hun blev syg. Eleverne skulle producere
oplysningsplancher om CSR og stå med dem på et nærliggende torv og diskutere med
forbipasserende. Målet var at træne formidling og at gennemføre voxpop om de forbipasserendes
holdninger.

8

Denne respons har det ikke været muligt for skolen at udlevere til undertegnede.

9

Forslaget skulle skrives på engelsk, fylde max 1 side og indeholde fire punkter: 1) En titel, der
siger, hvordan idéen virker, 2) en problemformulering, hvor der siger, hvilket problem/hvilken
udfordring gruppen har fundet en løsning på, 3) en løsning, der gør rede for, hvorfor det er
den rette løsning, og hvilket resultat virksomheden kan forvente, og 4) den hemmelige løsning
– et argument for, hvorfor deres løsning er den bedste. Forslaget skulle være eksplicit rettet til
virksomheden som modtager.

10 Også eleverne er inde på, at kommunikationen med eksterne samarbejdspartnere virker
motiverende i forhold til tilegnelse af sproglig kompetence. Interview med elever 13.10.11.
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English Summary
When school subjects are put under pressure by innovation and
interdisciplinarity – a case study
After the 2005 reform of the Danish gymnasium, it has become a requirement
that students are trained in interdisciplinarity and that their innovative skills
are developed. In the public discussion “innovation” has been embedded in
two different discourses: a market oriented discourse and a citizenship oriented
discourse. This study examines whether the school subjects under this pressure
develop and converge into one unified school subject: a market orientated social
science. This is examined through a case study of an interdisciplinarian course
on Corporate Social Responsibility in the first year of the Danish gymnasium.
The students first work with this topic in the context of English, Social Science
and Innovation, and then have to advise a Danish concern about how to improve and develop the CSR-strategy of one of its subsidiary companies in India.
The data of the study are central documents from the political level, from
the level of the Ministry of Education, and from the course. These documents are triangulated with interviews with teachers and students. The
results of the study are based on a discourse analysis of these documents.
The central finding of the study is that the different school subjects do not
converge into one market oriented school subject. The students do not limit
themselves to give instrumental and means-oriented advice to the concern
about how they can use the CSR-strategy as a means of increasing its profits.
The teachers act in a paradigm of challenge oriented didactics. The teachers
establish a subject oriented and interdiscipline oriented didactical discussion
about how the school subjects in different ways can contribute to a professional
debate about epochal core problems (in this course: the environment and social
inequality), and the students discuss how the subsidiary company can contribute
to the solution of these problems. They add that these initiatives will benefit the
company. Thus, through didactical reflection and the planning and execution of
a course the teachers re-contextualize the requirement about interdisciplinarity
and innovation in a way that has Bildung potential.
Keywords: innovation, interdisciplinarity, subject orientated didactics, challenge
orientated didactics, discourse.

183

Kommentarartikel

Historiefagets og samfundsfagets
didaktisering
Leon Dalgas Jensen
Artiklen er en kritisk diskussion af de antagelser om forskelle og ligheder mellem historiefagets didaktik og samfundsfagets didaktik, som bliver præsenteret
af Aase H. Bitsch Ebbensgaard og Torben Spanget Christensen i dette nummer af
Cursiv. Hovedsynspunktet er, at de forskelle, der identificeres, ikke kan opretholdes, og at der er langt mere belæg for at sige, at de didaktiske positioner i de to fag
nærmer sig hinanden, når de to fag tendentielt begge sætter fokus på at forberede
eleverne til deltagelse i samfundet, herunder i demokratiet og historiekulturen.

Vidensskabende felt og uddannelsesfelt
I min respons til Ebbensgaard og Christensen vil jeg tage udgangspunkt i begrebet
didaktisering, som blev et begreb, vi vendte tilbage til flere gange under symposium om sammenlignende fagdidaktik ved Syddansk Universitet i november
2011, men som også optrådte med forskellige betydninger og betydninger, der
forskød sig undervejs i vores drøftelser. Jeg vil indledningsvist skelne analytisk
mellem feltet for kulturskabende og vidensproducerende aktivitet og feltet for
opdragelse og uddannelse, for min hovedpointe vil være, at didaktisering finder
sted, når indhold fra den kulturskabende og vidensproducerende aktivitet omformes til læringsindhold i feltet for opdragelse og uddannelse.
Feltet for kulturskabende og vidensproducerende aktiviteter rummer sine
egne højt specialiserede institutioner og organisationer i form af universiteter,
akademier og konservatorier, og sine egne agenter med specifikke interesser og
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praksisformer. Jeg opfatter dog også feltet som bredere end konkrete organisationer, idet der foregår kulturskabende og vidensproducerende aktiviteter i andre
dele af samfundet. Jeg opfatter også vidensbegrebet bredt. Det er både et begreb
om højt specialiserede teorier, begreber og metoder, og om højt udviklede praktiske kundskaber og færdigheder inden for f. eks. kirurgi og ingeniørvidenskab,
håndværk, kunstarter og industri. Viden og kulturprodukter, kundskaber og
færdigheder skabes i feltet.
Feltet for opdragelse og uddannelse er karakteriseret ved at være behersket
af en pædagogisk diskurs. Der er pædagogiske intentioner i feltet, og Émile
����������
Dur����
kheim har tidligt peget på, at institutioner for opdragelse og uddannelse dels må
indføre i den sociale orden, og dels må give kvalifikationer og kompetencer til at
indgå specifikt i den sociale arbejdsdeling. Basil Bernstein taler tilsvarende om,
at den pædagogiske diskurs består af en regulativ diskurs (regulative discourse),
med fokus på reproduktion og legitimering af den sociale orden og kulturelle
værdier, og en undervisningsdiskurs (instructional discourse), med fokus på
kompetencer og instrumentelt vigtige kundskaber og færdigheder.
Jeg ser disse distinktioner fortsat i det pædagogiske felts drøftelser af formål
og mål med læringsindhold. Hvis didaktisering forstås på denne måde som
omformning i en pædagogisk diskurs, bliver det også klart, hvorfor der straks
går didaktisering i gang, når fagområder føler sig truet af marginalisering i den
pædagogiske diskurs, sådan som Sigmund Ongstad har peget på. Svaret på marginaliseringstruslen er at betone betydningen af faget både i en regulativ diskurs
og en undervisningsdiskurs.
Videnskabsfag?
Betydningen af det analytiske skel mellem det vidensskabende felt og uddannelsesfeltet synes jeg bliver tydelig, når vi anvender begrebet ”videnskabsfag”. Hvad
taler vi så om? Taler vi om den institutionalisering af videnskabelig produktion,
som finder sted i form af videnskabelige discipliner på forskningsinstitutioner,
eller taler vi om undervisningsfaget på universiteter og andre højere læreanstalter? Ved ikke at skelne her overser vi, at undervisningsfaget på universitetet er et
didaktiseret fænomen i feltet for uddannelse, og ikke kan identificeres med den
faktiske videnskabelige produktion. Faktisk må vi vel også erkende, at mange af
vores kandidater, der udgår fra universiteterne, egentlig kun har mødt undervisningsfaget og ikke har deltaget i videnskabelig produktion.
Universitetsfagets didaktisering som undervisningsfag i feltet for uddannelse
er så selvfølgeliggjort, at vi kun nødtørftigt kritisk reflekterer over dets forhold til
den videnskabelige produktion i feltet for vidensskabelse.

Historiefagets og samfundsfagets didaktisering

Hvis vi identificerer ”videnskabsfag” med undervisningsfag på universitetet,
så overser vi den didaktisering, universitetsfaget er udsat for, og risikerer at gøre
den til norm for didaktiseringer på andre uddannelsesniveauer i en hierarkisk
forståelse. Vi bør i stedet lade didaktiseringerne på alle uddannelsesniveauer ske
i relation til den faktiske kulturskabende og vidensproducerende aktivitet i samfundet. På alle niveauer af didaktisering i uddannelsesfeltet må didaktiseringen
være forpligtet på en relation til feltet for kulturskabende og vidensskabende
aktivitet i samfundet.
I universitetets uddannelseskontekst ønsker vi en tæt forbindelse mellem undervisningen og den videnskabelige produktion, men det skaber ingen identitet
mellem undervisning og vidensskabelse. Jeg afviser ikke, at der faktisk kan ske
vidensskabelse i en undervisningskontekst, eller at der kan foregå undervisning
i en vidensproducerende kontekst, men jeg mener, det er nødvendigt analytisk
at skelne mellem vidensproduktion og undervisning for at kunne give begrebet
didaktisering mening.
Didaktisering som begreb
Der sker en didaktisering af vidensområder og kulturprodukter, kundskaber og
færdigheder, som skabes i feltet for kulturskabende og vidensproducerende aktiviteter, når de klassificeres og rammesættes i den pædagogiske diskurs som et
læringsindhold i specifikke regulative og undervisningsmæssige kontekster, som
f. eks. undervisningsfag. Jeg opfatter altså didaktisering som noget, der foregår i
feltet for opdragelse og uddannelse, men som sker i en relation til feltet for kultur- og vidensskabelse. Der er ikke tale om en simpel nedsivning fra et niveau til
et andet niveau i et uddannelsessystem. Der er heller ikke tale om, at viden blot
formidles i en enklere form, men der er tale om en langt mere gennemgribende
omformning i en pædagogisk diskurs omfattet af både en regulativ diskurs og en
undervisningsdiskurs.
Didaktiseringen har en indholdsside, der hvor et læringsindhold afgrænses
med henblik på undervisning og læring og begrundes ud fra dets betydning for
den sociale reproduktion og for kompetenceudvikling i forhold til deltagelse i
samfundet. Det sker f. eks., når et undervisningsfag defineres med et bestemt
indhold, og når formål og mål med undervisningen formuleres med udgangspunkt i de pågældende elevers læringsforudsætninger på forskellige alderstrin og
begrundet i den pædagogiske intention. Det sker, når der udvikles anbefalinger
vedrørende planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen og
læringsaktiviteterne, og når der udvikles anbefalinger vedrørende evaluering af
læringsresultater. Disse anbefalinger sker også med udgangspunkt i den pædagogiske intention.
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Didaktiseringen har også en form-side, der hvor der opstilles bindende
læreplaner, skabes læremidler, skabes klassificeringer i form af faggrænser og
etableres organisationsformer og praksisformer for undervisningen.
Didaktiseringen har sine aktører, som kan være eksterne i forhold til undervisningsmiljøet, f. eks. politikere, interessegrupper, forskere, private virksomheder og producenter af læremidler, eller interne i forhold til undervisningsmiljøet,
som skoleledere, lærere, elever og forældre.
Det er med udgangspunkt i denne forståelse af begrebet didaktisering, at jeg
i det følgende vil kommentere Ebbensgaards og Christensen betragtninger om
didaktisering af undervisningsfagene historie og samfundsfag i ungdomsuddannelsen.

Historievidenskabens vidensfilosofi
Hypotesen hos Ebbensgaard er, at historie og samfundsfag er forankret i to
forskellige videnssyn, og at det har konsekvenser for didaktiseringen af fagene
som undervisningsfag. Hypotesen er, at historie som videnskab og som undervisningsfag i sit vidensfilosofiske grundlag er forbundet med fænomenologi og
hermeneutik. Den hypotese må problematiseres.
Der er naturligvis en lang hermeneutisk tradition inden for historievidenskaben, og en fænomenologisk tilgang er også til stede, men disse står på ingen måde
alene, og det er ikke en egenskab ved historievidenskab, at den er hermeneutisk
og fænomenologisk. Det afhænger helt af tilgangen til historievidenskaben.
En egentlig positivistisk tilgang i historievidenskaben er sjælden, men der er
en lang tradition for et kritisk rationalistisk udgangspunkt, hvor dristige hypoteser efterprøves kritisk på grundlag af den historiske kildekritik. Kildekritikken
ses i det perspektiv som en empirisk undersøgelsesmetode, og grundantagelsen
er, at hypoteser må forkastes, hvis de afkræftes af det empiriske kildemateriale,
som udgøres af de levn, rester, spor, som er efterladt fra den fortidige menneskelige virksomhed, som undersøges. Denne forståelse af historiefaget ser vi også
afspejlet i meget undervisningsmateriale til undervisningsfagene i grundskolen
og ungdomsuddannelserne, som klassisk er bygget op med en del, som består af
forskellige historiske fremstillinger, og en del som består af kilder. I de seneste årtier har socialkonstruktivistiske positioner vundet stor indpas i historievidenskab
og historieundervisning, og de kan ikke uden videre identificeres med en fænomenologisk eller hermeneutisk tilgang. Jeg problematiserer derfor den hypotese,
at historiefaget didaktiseres på grundlag af en hermeneutisk og fænomenologisk
tilgang. Det bringer mig over i en kritisk refleksion over Ebbensgaards antagelser
om historievidenskabens empiriske grundlag.

Historiefagets og samfundsfagets didaktisering

Historievidenskabens empiri
Ebbensgaard anfører, at historie som videnskab ikke kan beskæftige sig med
fortidens samfund på empirisk grundlag, fordi fortiden ikke mere er til. Der er
kun levn i form af rester og spor efter denne fortidige menneskelige virksomhed,
og vi er overladt til alene at tolke de levn. Levnene, siger Ebbensgaard, er derfor
udtryk for menneskers tolkning af verden.
Dermed har Ebbensgaard opgivet skellet mellem teori (tolkninger) og empiri
(levn) i historievidenskaben. Jeg mener, vi i stedet må fastholde, at der foreligger
historiske levn, som er rester og spor af fortidig menneskelig virksomhed, og som
udgør historievidenskabens empiri. Måske er det den hermeneutiske fokusering
på tekster, der får Ebbensgaard til at overse, hvor massivt fortidig menneskelig
virksomhed er til stede som rester og spor i nutiden. Rester og spor er også ting og
sager, musik og billedkunst, veje og bygninger, broer og havne – ja, hele byer og
alt, vi omgiver os med. Metodologisk må vi opretholde skellet mellem den historiske fortolkning og de historiske kilder, forstået som levn. Historievidenskabens
genstand er ikke kun fortidsfortolkninger, men de rester og spor af fortidig menneskelig virksomhed, som foreligger i nutiden. Disse levn foreligger og kan gøres
til genstand for undersøgelse. Levn er ikke ”fortiden selv”, men de viser hen til
den fortidige menneskelige virksomhed, der har skabt dem. Fortidens menneskeog samfundsliv har efterladt levn i form af rester og spor, og i historievidenskaben
foretager vi slutninger om denne virksomhed på grundlag af disse levn. Vi slutter
fra levn til levnenes ophav, til den menneskelige virksomhed, der har skabt dem.
Dermed er levnene vores empiri, og derfor har historievidenskaben empirisk
grundlag for studier af fortidens menneske- og samfundsliv.
Det er også klart, at den empiri er fragmentarisk, og at empirien er udvalgt på
grundlag af det forskende perspektiv. Dermed er empirien allerede teoriladet, og
de historiske fortolkninger er empirisk underbestemt. Det er også klart, at levnene
skal tolkes for at give mening. Historievidenskab er mere end en sammenstilling
af empiri. Den er en meningsskabende fortolkning, der skaber sammenhæng
mellem fragmentarisk empiri. Forskeren kan heller ikke træde ud af sin egen
subjektposition i verden, når fortolkningen foretages, og dermed er fortolkningen
også bundet til den tid, den foregår i. Fortolkninger har en vis hypotetisk karakter,
men de hviler på analysen af levn, og de levn er historievidenskabens empiri.
Det bliver ikke nemmere at holde tungen lige i munden, når nogle levn er
tekster, der rummer fortidsfortolkninger. Sådanne levn kan både indgå som levn
(empiri) og som historiske fortolkninger i fortolkningsdiskussionen, men den
kritiske brug af dem som historiske fortolkninger forudsætter en analyse af dem
som levn, og analysen af dem som levn kan ikke se bort fra de fortolkninger, de
rummer. I historievidenskabens metodologiske diskussioner kan der siges me-
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get om denne problematik, men det afgørende her er, at levn foreligger og kan
undersøges. For at indgå som empiri i historiske fortolkninger, skal empirien
identificeres, udvælges og fortolkes, men den foreligger også som levn, forud for
fortolkningen, og fortolkningen er kun overbevisende, hvis den inddrager disse
rester og spor i en meningsgivende sammenhæng.
Hvis vi forlader forpligtelsen til at inddrage levn som historievidenskabens
empiri, så har vi ikke længere noget skel mellem myten og fiktionen og den videnskabelige historieskrivning. For historieundervisning betyder det, at det ikke giver
mening at skelne mellem den historieskrivning, der kan begrundes i kilderne, og
den, som ikke kan. Historieundervisning, der ikke lader dette skel være en central problematik, lever efter min opfattelse ikke op til et af sine centrale formål,
nemlig udvikling af elevernes kritiske sans i mødet med den historieskrivning,
de omgives af, udsættes for og nogle gange selv deltager i.
Der er naturligvis visse forskelle mellem historievidenskabens og samfundsvidenskabens muligheder for at bygge på empiri. Det er indlysende, at vi ikke kan
foretage observationsstudier af fortidig menneskelig virksomhed. Observationsstudier finder som bekendt sted i nuet. Vi kan hverken observere fortidig virksomhed eller fremtidig virksomhed. Vi kan også kun samle spørgedata i historiske
analyser, hvis vi undersøger historiske forhold, som nulevende mennesker har
oplevet. Går vi længere tilbage i tid, er spørgeundersøgelser ikke mulige, og vi er
henvist til levn alene. Her er der en forskel til samfundsvidenskaberne, som vil
kunne undersøge visse problemstillinger med observationsstudier, nemlig når
det drejer sig om menneskelig virksomhed, som foregår her og nu. Men kun en
mindre del af samfundsvidenskaberne hviler alene eller i hovedsagen på observationsstudier. Den alt overvejende del af samfundsvidenskaberne beskæftiger sig
med sociale fænomener, som har fundet sted, og dermed står samfundsvidenskaberne i helt samme situation som historievidenskaben, nemlig at vi undersøger
en fortidig social aktivitet på grundlag af de rester og spor, den har efterladt, vi
har begrænset empiri til vores rådighed, og vi har begrænsede muligheder for at
fremskaffe og skabe ny empiri. Empirien er fragmentarisk, og empirien udvælges
også ud fra et teoretisk begrundet perspektiv. Det gælder i øvrigt også, hvis vi
kan foretage observationsstudier.
Ebbensgaard har en fænomenologisk tilgang til studiet af historie og siger, at
”… histories genstandsområde (er) ’fænomener’ og ikke virkeligheden selv”. Det
er naturligvis en helt legitim tilgang, men det adskiller ikke historievidenskab og
samfundsvidenskab, for fænomenologiske samfundsforskere vil jo sige fuldstændig det samme om samfundsvidenskaberne. Fænomenologiske samfundsforskere
studerer også kun sociale fænomener, som de fremtræder for de sociale aktører.
Det er altså ikke en forskel mellem de to videnskaber, men et udtryk for et videnskabssyn, som er repræsenteret i begge videnskaber.

Historiefagets og samfundsfagets didaktisering

Ebbensgaards antagelse om, at historievidenskaben skulle befinde sig i en
særlig situation med hensyn til sit empiriske grundlag, bygger efter min opfattelse på en problematisk antagelse om at levn ikke er empiri, og at teorier i andre
videnskaber end historievidenskaben kan være empirisk verificerede og bygge
på dækkende empiri. Her vil jeg indvende, at alle videnskaber principielt har det
grundvilkår, at deres empiri er fragmentarisk og teoriladet, og det betyder, at de
teorier, der kan udvikles, er empirisk underbestemte, og empirien for-fortolket. I
alle videnskaber er der et komplekst forhold mellem teori og empiri, og i kraft af
at teorierne er empirisk underbestemte, og empirien teoriladet, får teorierne en
vis hypotetisk karakter. Det er ikke noget, som er specielt for historievidenskaben,
og det giver ikke andre udgangspunkter for didaktisering af faget som undervisningsfag, end samfundsvidenskaberne har. Jeg mener derfor ikke, at der her er
identificeret nogen afgørende forskel mellem de to fags didaktisering.
Det synkrone og diakrone perspektiv
Ebbensgaard konstaterer, at historiefaget er forpligtet på at anlægge både et synkront og et diakront perspektiv på menneske- og samfundsliv, mens samfundsfag
anlægger et synkront perspektiv. På det grundlag søges en forskel på fagenes
didaktisering identificeret.
Jeg mener ikke, at det er en korrekt fremstilling af den faktiske tilstand i
samfundsvidenskaberne. Samfundsvidenskaberne kan godt i metodologiske særdiscipliner være optaget af at udvikle teorier, begreber og modeller i et abstrakt
og synkront perspektiv, men det er kun for at udvikle analytiske ressourcer til
at analysere og forklare samfundsforandringer, og en nærmere betragtning vil
også vise, at den synkrone analyse er en analyse af samfund bestemt i tid og sted,
der karakteriseres som forskel til samfund til andre tider og andre steder. De
samfundsvidenskabelige teorier er kun tilsyneladende abstrakte, for reelt er de
teorier om f. eks. det moderne industrisamfund. For eksempel hviler alle tidens
samfundsvidenskabelige teorier om globaliseringens betydning for økonomi,
politik og socialt liv på en karakteristik af samfundet til forskel fra samfundet før
globaliseringen – altså en analyse i et diakront perspektiv.
I samfundsvidenskaben er det bredt anerkendt, at den synkrone analyse ikke
kan foretages uden en diakron analyse. Alle store samfundsvidenskabelige teorier
er teorier om en samfundsforandring, og forandringer kan ikke analyseres uden
et diakront perspektiv. Det diakrone perspektiv er også afgørende for at kunne
analysere den synkrone sammenhæng. Samfundsvidenskab uden fokus på samfundsforandringer, og dermed et diakront perspektiv, er derfor utænkelig.
Det ser ud til, at dette spørgsmål kan vedrøre forståelse af begrebet ”samtid”.
Samtid er jo ikke nuet, for nuet er et punkt uden udtrækning i tid, og det kan ikke
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gøres til genstand for videnskabelig undersøgelse uden at inddrage den umiddelbare fortid. Samtid har udstrækning i tid, og er samfundet, som det har udviklet
sig inden for de seneste årtier. Derfor er samtidsanalyser historiske analyser, der
går tæt på nuet. Så selvom samfundsvidenskaben har fokus på det mere eller
mindre samtidige, forlades det diakrone perspektiv ikke hermed.
Dette får naturligvis også konsekvenser, når samfundsvidenskab didaktiseres
som undervisningsfag. I undervisningsfaget sættes der fokus på konkrete samfundsmæssige fænomener, og de kan aldrig forstås i et rent synkront perspektiv.
Vi kan simpelthen ikke konkret analysere samfundsmæssige sammenhænge uden
at se, hvordan de forandrer sig over tid, og det kommer også klart til udtryk i
beskrivelserne af samfundsfag i grundskolen og ungdomsuddannelserne. Så er
der selvfølgelig en tradition for, at samfundsfag ikke bevæger sig så langt tilbage
i tid, og der er tradition for, at historiefaget gør det, men det er ikke en kvalitativ forskel på de to fag, for samfundsfag kunne i princippet sagtens gå længere
tilbage i tid, og historiefaget kan også beskæftige sig med samtiden. Det sidste
bliver ikke mindst tydeligt, når Ebbensgaard samtidig inddrager nutidige aktørers
historiebrug og nutidens historiekultur og historiebrug i undervisningsfaget
historie - så kommer historiefaget endnu tættere på samfundsfag. For i
samfundsfag kan vi f. eks. også sætte fokus på, hvordan historieskrivning indgår
i sociale gruppers identitetspolitiske positioneringer, og hvordan den legitimerer
politiske ideologier og positioner. Tidens historiekultur og historiebrug kan nemt
indgå i samfundsfagsundervisning og har også altid gjort det, når f. eks. politiske
ideologiers opståen og udvikling skulle behandles.
Jeg mener derfor ikke, at vi kan hævde, at samfundsfag er didaktiseret på
grundlag af et synkront perspektiv. Samfundsfag rummer lige som historiefaget
en kombination af et synkront og et diakront perspektiv, og der kan ikke her
identificeres nogen forskel i de to fags didaktisering.
Det idiografiske og nomotetiske
Ebbensgaard konstaterer, at de humanistiske videnskaber ofte har en rent idiografisk ambition, mens samfundsvidenskaberne traditionelt har haft en mere
nomotetisk ambition. Det, mener jeg, er en korrekt konstatering, men den er også
ideologi-ladet.
Historievidenskabens idiografiske ambition er konstant anfægtet af de
ureflekterede stipulationer om menneske, samfund og historie, som historieskrivningen er fyldt med. Historievidenskaben er derfor sjældent idiografisk i
egentlig forstand. En nærmere analyse af historiske fremstillinger viser et væld
af bagvedliggende teoretiske antagelser om sammenhænge i samfundet, om menneske, natur og historie.

Historiefagets og samfundsfagets didaktisering

Tilsvarende, når dele af samfundsvidenskaberne i perioder har hævdet, at de
udviklede almene lovmæssigheder om kausale sammenhænge, så har det altid
vist sig, at deres teorier havde en hypotetisk karakter og hvilede på stipuleringer,
der placerer teorierne i en specifik historisk kulturel kontekst.
Hovedparten af moderne samfundsvidenskab er fuldstændig klar over, at
samfundsforskere er i samfundet, når de studerer samfundet, og at forskeren
ikke kan træde ud af sin subjektposition i den sociale verden, men må forholde
sig metodisk reflekterende til sin egen objektivering af de samfundsmæssige fænomener som undersøgelsesfelter.
Den nomotetiske ambition har været til stede inden for forskellige fagdiscipliner, men er aldrig konkret blevet indløst i samfundsvidenskaberne. Samfundsvidenskaberne er derfor ikke nomotetiske videnskaber nøgternt betragtet. Det
afspejler sig også i undervisningsfaget samfundsfag i ungdomsuddannelserne,
hvor der netop introduceres til forskellige konkurrerende teorier om samfundet,
fordi erkendelsen er, at samfundsvidenskaberne er præget af teorimangfoldighed på alle områder, både økonomi, politologi og sociologi. Det betyder også,
at den reflekterede teoridiskussion i mange år har stået som centralt element i
samfundsfagsundervisningen i ungdomsuddannelserne, og at læremidlerne har
understøttet dette.
Den refleksive tilgang i samfundsfagsundervisningen, mener jeg, har en parallel i historieundervisningen, hvor vi har bevæget os væk fra læremidler i faget,
der blot præsenterede en historisk fremstilling som indiskutabel viden om fortiden, og over mod læremidler, der præsenterer forskellige historiske tolkninger
kombineret med kilder, og dermed inviterer ind i den refleksive tolkningsdiskussion. Jeg mener derfor, at fagene i dag ligner hinanden rigtig meget ved at arbejde
med teorimangfoldighed og teoridiskussion i fagene, og ved at erkende, at både
historiske tolkninger og samfundsfaglige teorier er knyttet til den tid og det sted,
de er skabt i. Her ligner fagene hinanden mere end nogensinde.
Ebbensgaards dokumentation for, at hermeneutiske og fænomenologiske
tilgange er repræsenteret i de senere års tyske og skandinaviske historiedidaktik,
kan ikke anfægtes, men det ændrer ikke på, at historiedidaktikken også rummer
andre tilgange, og at samfundsfagsdidaktikken også rummer hermeneutiske,
fænomenologiske og socialkonstruktivistiske tilgange. Jeg mener derfor ikke,
at Ebbensgaard får argumenteret overbevisende for sin hypotese om, at forskel
i historievidenskabens og samfundsvidenskabens ”… teoretisk videnskabelige
grundforankring …” udgør ”… en grundlæggende forskel på samfundsfags og
histories didaktisering …”.
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Historiedidaktik i undervisningsfaget
Hypotesen om at historiefaget som undervisningsfag undergår væsentlige forandringer, hvis viden fra forskningsfeltet ”historiedidaktik” inddrages i faget, kan
også diskuteres. Det virker ikke umiddelbart relevant at lade didaktik være et
indhold i undervisningsfaget i grundskolen og ungdomsuddannelserne, men jeg
mener dog, at Ebbensgaard har den pointe, at vi i undervisningen i alle fag skal
have fokus på elevernes udvikling af egen læringskompetence. Det kan begrunde
at sætte fokus på, hvad det vil sige at udvikle historisk erkendelse og lære om
historie. Så kan der sættes fokus på de erkendelser, der vedrører, hvordan historiske fortolkninger og forståelser indgår i menneskers liv i det moderne samfund,
herunder hvordan vi på individ-, gruppe- og samfundsniveau bruger historiske
fortolkninger i vores forståelse af og handlen i vores levede nutid og i vores udvikling af forventninger til fremtiden. Her kan vi også rette opmærksomhed på,
hvordan sociale gruppers og staters identitetspolitiske konstruktioner kan blive
vævet sammen med individers selvfortællinger.
Men pointen er ikke, at dette gør historiefaget til noget særligt, men derimod at det bringer historiefaget endnu tættere på samfundsfag. Samfundsfag
beskæftiger sig netop også med identitetspolitik og den politiske brug og samfundsmæssige funktion af diverse fortolkninger af menneskelivets og samfundets
forandringer. Når vi i historiefaget begynder at beskæftige os med nutidens brug
af historieskrivning, så gør vi nutidige samfundsfænomener til genstand i faget,
og dermed nærmer faget sig samfundsfag endnu mere end tidligere. Historiefaget bliver nu – ligesom samfundsfag – et fag, der skal give eleverne kompetence
til deltagelse i samfundet. I historiefaget er det så med specifikt fokus på at give
eleverne kompetence til kritisk deltagelse i samfundets historiekultur.
Alligevel synes jeg, at Ebbensgaard får begrundet, at undervisningen i alle
fag bør rumme en bestræbelse på at gøre eleverne opmærksomme på de særlige
betingelser for erkendelse og læring, som er knyttet til fagets genstandsfelt, og
denne dimension kan det være spændende at arbejde videre med i et sammenlignende fagdidaktisk perspektiv i historiedidaktikken og samfundsfagdidaktikken.

Samfundsfags historie
Torben Spanget Christensen giver en interessant analyse af, hvordan samfundsfag
blive til som fag i gymnasieskolen, og får tydeligt beskrevet den positionskamp,
der opstår mellem de aktører, der står bag historiefagets og samfundsfagets didaktisering.

Historiefagets og samfundsfagets didaktisering

Jeg vil referere tilbage til min brug af Basil Bernsteins begreber om den regulative diskurs og undervisningsdiskursen og konkludere ud fra Christensens analyse, at når det gælder undervisningsdiskursen, er de to fag komplementære, men
når det gælder den regulative diskurs, er de konkurrenter. Bernstein påpeger, at
den regulative diskurs er dominerende, så når et fag skal begrunde sig selv, bliver
det afgørende, hvordan faget bidrager til den sociale orden. Christensen identificerer netop spørgsmålet om fagenes forskellige bidrag til den politiske dannelse
til demokratisk deltagelse som et kernepunkt i positionskampen mellem fagene.
Jeg fristes til i forlængelse af dette at nævne Valgretskommissionens betænkning, som blev offentliggjort den 1. december 2011, og som peger på, at samfundsfagsundervisningen i grundskolen, som ligger i 8. – 10. klasse, giver solid
demokratisk viden og kompetencer, men samtidig anbefaler, at samfundsfag
udvides i grundskolen og får timer på de yngre klassetrin.
”Fremrykkelsen af samfundsfagsundervisningen vil kunne give mere plads
til at arbejde med aktiv politisk handling og samtidig fastholde Danmarks
førerposition inden for demokratiundervisning.”
Formålet er
”At skabe et længere samfundsfagsforløb og dermed give mulighed for at
arbejde mere med koblingen imellem demokratisk viden og demokratisk
handling. (…) At sikre en bedre balance imellem det historiefaglige element og det aktive deltagelseselement i samfundsfagsundervisningen for
derigennem at stimulere en aktiv debat om – og stillingtagen til – større
samfundsmæssige spørgsmål.” (Valgretskommissionen, 2011: 78-79)
Det interessante her er, at Valgretskommissionen ikke nævner faget historie i denne forbindelse og åbenbart heller ikke finder det tilstrækkeligt, at eleverne har historie i grundskolen fra 3. klasse og frem. Samfundsfag tildeles en helt særlig rolle
her og bliver et kernefag i den regulative diskurs om skolens opgaver i forhold til
demokratiet. Igen er det fokus på aktuelle samfundsmæssige problemstillinger
og handlingsperspektivet, der giver samfundsfag sin position i diskurskampen.
Udviklingen synes at bekræfte Christensens analyse af, at samfundsfags position som centralt undervisningsfag opstår og udvikles i kraft af, at faget begrundes ud fra sin betydning for børn og unges dannelse til demokratisk deltagelse i
samfundet.
Som Christensen også kort bemærker, bliver der i didaktiseringen af samfundsfag dog også lagt vægt på fagets betydning for dannelse til deltagelse i
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samfundet som sådan. Jeg vil pege på, at denne side af faget også synes at blive
betonet i den pædagogiske diskurs i disse år, idet vi f. eks. ser på, hvordan faget
også bidrager til udvikling af ”financial literacy” og dannelse til entreprenørskab
og innovation.
Didaktisering af didaktisering
Christensens hovedtese er en ganske anden end Ebbensgaards, nemlig at historiefaget og samfundsfaget som undervisningsfag er nøje forbundet og beskæftiger
sig med det samme, og det kalder Christensen ”det samfundsfaglige fagområde”.
Jeg opfatter denne formulering som didaktisering af didaktiseringen. Når vi siger,
at fag beskæftiger sig med fag, og at vi i faget samfundsfag lærer om ”samfundsfag”, og ikke om samfundet, så opfatter jeg det som en tautologisk bestemmelse
af fagets genstandsfelt.
Denne problemstilling viser sig tydeligt, når Christensen når frem til, at den
dannelse, der søges opnået i samfundsfag, er en ”samfundsfaglig dannelse”.
Christensen bevæger sig på denne måde sprogligt væk fra en artikulation af fagets genstandsfelt, for fagets genstandsfelt er nu faget selv. Jeg vil i stedet vove at
sige, at begge fag – historie og samfundsfag - beskæftiger sig med menneskeliv
og samfund i forandring. I undervisningsfagene historie og samfundsfag lærer vi
ikke om ”det samfundsfaglige fagområde”, men vi søger forståelse af, indsigt i og
erkendelse af samfundet og dets forandringsprocesser med henblik på at kunne
deltage kompetent heri.
Der findes megen tale i uddannelsesfeltet om, at vi i faget lærer om faget, og
vi kan spørge, om eleven ”kan faget”. Sådan betragtet bliver didaktikkens hovedproblem, hvordan eleven bliver i stand til at ”beherske faget”, bliver fortrolig med
faget, forstår faget. Hvis vi taler, som om det er fag vi lærer i fag, har vi sluppet
forbindelsen til realfænomenerne uden for fagenes didaktiseringer, og vi naturaliserer og selvfølgeliggør didaktiseringen i form af fag. Dermed spænder vi ben
for en kritisk refleksiv analyse af didaktiseringens relation til det genstandsfelt,
faget er rettet mod.
Jeg kan følge Christensen helt, når han siger, at samfundsfag må sigte mod
dannelse af handlekompetence, der sætter børn og unge i stand til at forstå og
agere i samfundet, herunder deltage i demokratiet, men at kalde dette for en
”samfundsfaglig dannelse”, synes jeg, er sprogligt misvisende. Jeg mener i stedet,
at vi bør tale om ”dannelse til deltagelse i samfundet” som fagets centrale dannelsesmål. Den kategori kan så konkretiseres og udfoldes nærmere.

Historiefagets og samfundsfagets didaktisering

Samspil mellem historie og samfundsfag
Jeg vil afslutningsvist pege på, at vi kan tale om fælles centrale dannelsesmål for
historie og samfundsfag og dermed betone fagenes samspil. Undervisningen i
fagene historie og samfundsfag skal bidrage til, at eleverne
•

•
•
•
•

udvikler kompetencer, kritisk sans og et personligt tilegnet værdigrundlag, der gør det muligt for dem at deltage kvalificeret og engageret i samfundsudviklingen og i samfundets historiebrug og historiekultur
kan forholde sig kritisk refleksivt på et metodisk grundlag til
samfundsvidenskabelig og historisk viden, som de præsenteres for
forstår, hvordan individet påvirkes af og påvirker samfundet og dermed både er historieskabt og historieskabende
forstår hverdagslivet i et samfundsmæssigt og historisk perspektiv
kender og i praksis kan respektere samfundets demokratiske spilleregler og grundværdier.

I forhold til dette dannelsesprojekt har samfundsfag og historiefaget forskellige
styrkepositioner. Jeg vil pege på nogle, der betoner betydningen af fagenes samspil.
Samfundsfag har en særlig styrke i de teoretisk præcise faglige begreber vedrørende mange sider af samfundslivet og af den politiske dannelses kundskabsindhold. I fagets undervisning kan der skabes et udviklende møde mellem disse
præcise begreber og deres betydning i hverdagssproget. For eksempel begreber
som magt, demokrati, køn, familie, rolle og identitet, som alle er hverdagsbegreber, men også er præcise faglige begreber i samfundsfag. Mødet mellem hverdagsbegreb og fagbegreb giver en mulighed for at koble hverdagslivserfaring og
faglig refleksion.
Samfundsfag har en særlig styrke ved, at undervisningen kan sætte fokus
på aktuelle udfordringer for menneskeheden lokalt og globalt. Hermed er der
grundlag for udvikling af aktivt engagement i samfundslivet. Historiefaget kan
på sin side sætte en række af disse klassiske udfordringer for menneskelivet på
spidsen med historiske eksempler som f. eks. krig, revolution og naturkatastrofer.
Historiefaget har en særlig faglig styrke i forhold til, at undervisningen kan
tydeliggøre de samfundsmæssige fænomeners historicitet og vise, hvordan mennesket er kulturelt og samfundsmæssigt rammesat og samtidig aktivt handlende.
Historieundervisningen kan bidrage til udvikling af handlekompetence og sociologisk fantasi, når den kan vise, at det selvfølgelige og naturlige er historisk, og at
samfundet er i forandring og kan forandres.
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Undervisningen i samfundsfag kan på grundlag af globaliseringsteorier problematisere selvfølgeliggørende forestillinger om det politiske fællesskab som f.
eks. nation og stat, og undervisningen i historie kan historisere forestillingerne om
det politiske fællesskab og dermed bidrage til samme problematisering.
Historiefaget har den styrke, at undervisningen kan vise, hvordan demokratisering indebærer en lang historisk udvikling af en politisk kultur.
I samfundsfagsundervisningen kan vi iscenesætte systematisk politisk debat om centrale værdispørgsmål i tiden. I historieundervisningen kan vi vise,
hvordan mennesker til andre tider og andre steder har forholdt sig til centrale
værdispørgsmål. Dermed kan undervisningen i fagene invitere børn og unge
ind i vigtige værdidiskussioner til brug for deres udvikling af eget personligt
værdigrundlag.
Begge fag er karakteriseret ved teorimangfoldighed og flere konkurrerende
fortolkninger. Inden for begge fag finder vi udtryk for den erkendelse, at du står
i en bestemt historisk og samfundsmæssig kontekst, når du undersøger menneskeliv og samfund. Du kan ikke træde ud af den position og så at sige være
uden for samfundet og historien. Der er også en udbredt fælles erkendelse af, at
samfundsteorier og historiske fortolkninger indgår i forhandlingen/kampen om
en gyldig fortolkning af egen tid, kultur og samfund. Den kritiske fortolkningsdiskussion er derfor central i begge fag.
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English summary
Didactization of History and Social Science
The article defines the concept of didactization on the basis of a distinction between the field of knowledge and cultural production and the field of education.
It is argued that didactization occurs in the field of education when contents from
the field of knowledge and cultural production are classified and framed in a
pedagogical discourse.

Historiefagets og samfundsfagets didaktisering

The hypothesis that the didactization of history and social science are different, caused by their origins in different fields of sciences, argued by Ebbensgaard,
is criticized on the ground that both sciences can work on a hermeneutic and
phenomenological basis..
The statement that history as a science has no empirical basis, is rejected by
the argument that remains and traces of past human activity constitute that basis.
The view that social science takes a purely synchronous perspective is rejected as
well, as both diachronical and synchronical perspectives are needed when social
theory is developed in social science.
Ebbensgaaard’s hypothesis about the relevance of focusing on meta-competences called 2nd order didactization is accepted as fruitful.
The article accepts Christensen’s argument that the primary struggle between
agents of didactization of history and social science is based on the rivalry about
the position as the primary subject for learning for democratic citizenship.
Finally, the article discusses Christensen’s conclusions on the objectives of
teaching social science and provides some viewpoints concerning the possible
cooperation between history and social science.
Keywords: didactization, history, social science.
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Kommentarartikel

To fag i et symbiotisk
konkurrenceforhold
Harry Haue
”History is past politics, and politics
are present history” E.A. Freemann
(1823-92)

Responskommentarer til Aase Ebbensgaards og Torben Spanget Christensens
artikler.

Problemet
Mine kommentarer til de to anførte artikler om henholdsvis samfundsfag og historie og forholdet mellem disse to fag tager udgangspunkt i fagenes historie, idet
synspunktet er, at denne historie viser afgørende sider af fagenes kamp for ikke
blot at overleve, men også via en bestemt didaktisering at kunne markere sig i en
hensigtsmæssig modernisering af både samfundsengagementet og etableringen
af forbindelsen mellem traditionen/fortiden og fremtiden. Denne fagudvikling
præger også fagenes didaktiske positioner i dag, og det centrale spørgsmål her er
da, hvem der i særlig grad påvirkede hvem og i hvilken retning?

Forhistorien
Torben Spanget Christensen fremhæver det komplementære aspekt i de to fags
udvikling. De har præget og formet hinandens profiler. De er efter Christensens
opfattelse ”på samme tid komplementære og hinandens konkurrenter. De er konkurrenter, når de vil det samme med eleverne, og de er komplementære, når de
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gør noget forskelligt med dem.” (Christensen i denne publikation). Christensen
vælger at se fagene som komplementære, fordi de har forskellige dannelsesmål.
Det er et synspunkt, der har meget for sig, idet samfundsfag vel kan siges at varetage et aspekt af almendannelsen (demokratisk dannelse), mens historie har en
mere universel karakter (identitet og bevidsthed). Christensen har stor indsigt i
samfundsfagsdidaktikken, og den foreliggende artikel stiller gode spørgsmål og
giver nogle relevante svar, som især belyser samfundsfagets innovative fagdidaktiske funktion, som, da samfundsfag og historie efter Christensens opfattelse er
hinandens nære kontekst, vil påvirke historiefagets udvikling.
Denne nære kontekst mellem fagene har en forhistorie, der går helt tilbage
til oplysningstiden, hvor historieundervisningen, suppleret med geografi, skulle
inddrage:
”Aarsagerne til Rigernes Floer og Fald, Vindskibelighedens Tilstand, Religionens og Videnskabernes Skiebne, Virkning af Dyder og Laster maa
forklares og indskierpes.” (Forordning angaaende Skoele-Væsenets Forbedring, 1775 § 29d).
Vindskibelighed må oversættes ved økonomisk og produktionsmæssig udvikling.
I tilknytning til 1775-reformen skrev Ove Malling i 1777 sin berømte lærebog i
dansk og historie: Store og gode Handlinger af Danske, Norske og Holstenere, hvor et
af kapitlerne handlede om vindskibelighed. Hertugen af Augustenborg, Frederik
Christian, var i en årrække formand for en kommission, der skulle modernisere
latinskolen. En del af hans overvejelser fra 1795 gik på at supplere historie og
geografi med en række samfundsfaglige emner, men forslagene blev ikke realiseret. Først da P. Munch med positivistiske briller iagttog den franske historieundervisning omkring 1900, blev samfundslære indført i gymnasiet som en del
af historieundervisningen. Det skete med den store skolereform i 1903 (Munch:
1948, 1, 112). Der var tale om institutionsbeskrivelse, som naturligvis også gav
plads for diskussioner på klassen. Det var formodentlig grunden til, at undervisningsinspektør S.L. Tuxen kunne karakterisere den nye undervisning således:
”Det er som et nyt Fag gennemgaaende blevet optaget med levende Interesse baade af Elever og Lærere, og det har bidraget ikke lidt til at give ogsaa
Undervisningsformen en friskere og friere Karakter.” (Tuxen, 1914, 68f.)

To fag i et symbiotisk konkurrenceforhold

Koch og Ross
Med samfundslære som en del af historieundervisningen blev historiefaget
tvedelt i sin målsætning, for det første rettet mod elevens tilegnelse af hele det
historiske forløb og for det andet mod fagets forpligtelse på at oplyse om aktuelle samfundsinstitutioners funktioner; i øvrigt var den mest brugte grundbog i
samfundslære frem til slutningen af 1950erne skrevet af P. Munch og hans efterfølgere. Indtil 1971 udgjorde samfundslæren 10% af historietimerne, og denne del
af undervisningen var normalt placeret i 3.g.
I efterkrigsårene var demokratidebatten levende. Det er efter min opfattelse
i denne bevægelse vi skal finde begrundelsen for at indføre undervisningen i
samfundsfag. Christensen kunne i højere grad have fremhævet dette, og herunder
især de synspunkter, som dominerede efterkrigstidens demokratidebat. Kirkehistorikeren Hal Koch skrev i 1945 Hvad er Demokrati? og juraprofessoren Alf Ross
udgav året efter Hvorfor Demokrati. For Koch var demokrati en livsform, mens det
for Ross var en styreform. Denne debat måtte derfor påvirke skolens undervisning
i samfundslære. Spørgsmålet var, om det var dialogen eller kundskabsstoffet, der
var det centrale (Korsgaard: 2011, 75). Ross’ demokratiopfattelse var et indirekte
forsvar for den institutionsprægede samfundslære, mens Koch ønskede en mere
helhedsorienteret og kritisk behandling af samfundsforholdene med henblik på
at engagere børn og unge og udvikle deres demokratiske dannelse.
På Gymnasieskolernes Lærerforenings første møde efter besættelsen talte
formanden, rektor Sigurd Højby, om ”Den højere Skole og Demokratiet”. Han
fremhævede demokratiets to sider, nemlig for det første en demokratisering af
adgangen til højere uddannelse, dvs. især gymnasiet, og for det andet en ændring
af undervisningen, sådan at fagene skulle udvikle en ’medborgerlig dannelse’.
Her var han på linje med Hal Koch, og det var formodentlig kombinationen af
Kochs brede demokratiopfattelse og Højbys didaktiske overvejelser, der styrkede
forestillingerne om en udvidelse af samfundslæren til samfundsfag i forbindelse
med de store skolelove i 1958-63 (Haue, 2003: 367). Hermed var diskussionen sat
og kunne bringes ud i livet af bl.a. to gymnasielærere i historie, nemlig Tage Kaar
sted og Erik Rasmussen, begge knyttet til Det Radikale Venstre.

Kontekst og tid
Christensen vælger at se på historie og samfundsfag ud fra, hvad han kalder en
kontekst:
”Den ene kan kaldes den nære kontekst, hvor det ikke blot handler om at
fagene skal fungere komplementært i en bestemt uddannelse, men også om
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at fagene deler en reference til en fælles basis (fx historie og samfundsfag
med fælles reference til stat, samfund og samfundsvidenskab), og dermed
både er beslægtede og repræsenterer konkurrerende faglige tilgange til
denne basis.”
Andre fag har efter Christensens opfattelse en fjernere kontekst, som fx samfundsfag og engelsk. Konklusionen er da, at didaktiseringen mellem fag, der er
hinandens nære kontekst, vil spille en større rolle, end mellem fag, der er hinandens fjernere kontekst. (Christensen i denne publikation). Synspunktet har nok
meget for sig, men da samfundsfag frem til 2005 var et tilvalgsfag og historie et
fællesfag, kunne der ikke etableres noget fagsamspil, og derfor kunne de to fag
kun påvirke hinanden indirekte, med mindre en lærer havde begge fag. Det ville
være mere frugtbart, hvis Christensen også havde inddraget de to fags brug af
tid. Historiefaget bruger en kronologisk tidsopfattelse, mens samfundsfag i højere
grad bruger en metatidslig opfattelse, hvor begreber ikke bindes til en bestemt tid,
men opfattes ud fra almene funktioner. Fx begreber som strejke, parlamentarisme
og ligeløn. (Haue, 2001: 52). Det er vigtigt at fremhæve, hvad der konstituerer
den nære kontekst mellem fagene, men det er lige så vigtigt at vægte de forhold,
der skiller fagene og dermed kan danne barrierer for en gensidig didaktisering.

Samfundsfaglige grene
Indførelsen af den samfundsfaglige gren blev først realiseret i 1968, da de første
kandidater i universitetsfaget blev uddannet. Indførelsen af et videnskabskonformt samfundsfag mødte en del modstand. Professor i romanske sprog, Knud
Togeby, der var medlem af læseplansudvalget for grengymnasiet, mente bl.a. at
samfundsfag, og det gjaldt både på sproglig og matematisk linje, ville komme
til at fungere som en ’reservelinje’ for mindre begavede elever (Haue, 2003: 397).
Den egentlige begrundelse for afvisning af historielærerne som undervisere i
samfundsfag kunne være en bekymring om, at der i så fald ville blive lagt for
megen vægt på institutionsbeskrivelsen frem for på den demokratiopfattelse Hal
Koch stod for. Afvisningen kunne også anfægtes, da historielærerne med oprettelsen af hf fik midlertidig kompetence til at undervise i fællesfaget samfundsfag.
Dertil kom, at historielærerne i forbindelse med ’den lille reform’ i anledning af
indførelsen af fem dags ugen i 1971, fortsat skulle undervise i samfundskundskab.
Denne del af undervisningen skulle nu udgøre 20% af historieundervisningen.
Vægten skulle ikke længere lægges på institutionsbeskrivelsen, men på en mere
analytisk, empirisk videnskabsorienteret dagsorden i disciplinerne politik, nationaløkonomi, sociologi og international politik (Bekendtgørelse 1971, § 12). Sam-
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fundsfag var således ikke ene om at behandle samfundsforhold på en induktiv
måde. Hertil bidrog også ændringerne af historieundervisningen, som fem dags
ugen gav anledning til.

1971 – en lille reform med stor effekt på historiefaget
Aase Ebbensgaards artikel er en velskrevet syntese af hendes perspektivrige
historiedidaktiske forskning, der i høj grad er inspireret af tysk historiedidaktisk
teori. Dog savner jeg nogle historiske forudsætninger, f.eks. er 1971-reformen ikke
nævnt. Der var tale om en vidtgående ændring af såvel struktur som metode og
dermed også en historiedidaktisk udfordring. Dertil kom, at eleverne med denne
reform fik medbestemmelse ved valg af emner, stof og arbejdsformer og desuden
fik indflydelse på, hvilke emner der skulle opgives til eksamen. Indtil 1971 var
målet for historieundervisningen en kronologisk gennemgang af hele den historiske udvikling. En del af stoffet kunne dog læses kursorisk, men i princippet
skulle eleven kende historien i det omfang som P. Munchs Verdenshistorie og en
nordens historie, hvilket svarede til ca. 1500 sider, samt 100 sider samfundslære
(Betænkning nr. 269, 1960, § 10).
Indtil 1963 var det censor, der udformede spørgsmålene til den mundtlige
studentereksamen, og det almindelige var et spørgsmål som f.eks.’ Augustus’
og forventningen om elevens reproduktion af lærebogen. Fra 1963 var det
derimod læreren, der skulle formulere eksamensspørgsmålet, og det åbnede
for en bedre sammenhæng mellem undervisning og eksamen. I slutningen af
1960erne blev de første forsøg med forberedelsestid givet, og hermed var temaet
for 1971-bekendtgørelsens historieundervisning formuleret, nemlig en mere
induktiv undervisning med en langt større vægtning af kildelæsningen, altså
en undervisning med et mere formaldannende sigte. Til gengæld var der ikke
noget krav om kronologisk læsning før 1930. Det var en didaktisk revolution, der
skabte sammenhæng mellem videnskabsfagets vægt på metode og kildekritik og
undervisningen i gymnasiet. Dermed blev historieundervisningen ændret fra at
have et materialt til et formalt sigte og fik en tilsvarende induktiv karakter som
samfundsfag. Denne komplementære udvikling forhindrede ikke, at fagene opfattede hinanden som konkurrenter, formodentlig fordi samfundsfag på længere sigt
kunne være en trussel mod historiefagets eksistens, sådan som det var tilfældet i
Norge og Sverige. (Haue, 1991: 97)
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Nomotetisk eller ideografisk
Ebbensgaard fremhæver en væsentlig forskel mellem de to fag, nemlig at samfundsfag er nomotetisk orienteret, mens historie overvejende er ideografisk og
tolkende. Mens samfundsfag arbejder empirisk og teoretisk med det aktuelt eksisterende, så må historie nøjes med at tolke via de spor, som fortiden har efterladt.
I Norge og Sverige ophørte man i 1970erne med at have et selvstændigt historiefag
og talte i stedet kun om samfundsfag, ungdomsuddannelserne blev integreret
og almendannelse forsvandt som overordnet mål for undervisningen. Så langt
gik man ikke i Danmark, hvor historielærerne samledes i opposition til mangel
på oversigtslæsning. Her lå også kimen til oppositionen mod samfundsfag, som
hurtigt var blevet et populært fag. Historielærernes modvilje mod samfundsfag
er vanskelig at forklare og forstå, især da mange lærere havde begge fag. I et
indlæg i historielærerforeningens blad Noter mente man, at der var tale om ”et
omfattende vanvid, der synes at have grebet lærernes faglige foreninger”, og at
man ”var parat til at æde hinanden op.”
Løsningen var ikke en ændring af samfundsfag, men at historielærerne besindede sig på, at deres fag havde et andet udgangspunkt og en helt anden opgave
end samfundsfag. Det skete i slutningen af 1970erne, da historielærerforeningens
bestyrelse, uden at tage afstand fra fagets formaldannende sigte, fremhævede
dets forpligtelse på at udvikle elevernes udviklings- og sammenhængsforståelse.
Det var en historiedidaktisk udfordring at skulle tilgodese både bredde og dybde
i historieundervisningen. Denne udfordring har fået en foreløbig løsning med
indførelse af kernestof og faglige mål i forbindelse med 2005-reformen. I virkeligheden havde denne problemstilling ikke noget med samfundsfag at gøre, blot at
historiefaget nu besindede sig på, at det ikke kun var et samfundsvidenskabeligt,
men også et humanistisk fag. Ikke desto mindre tog det tid, inden modsætningerne mellem samfundsfag og historie kunne nedtones.
Spændingen mellem de to fag trængte i den grad til en afklaring, og i 1980
tog historielærerforeningens bestyrelse initiativ til et møde med repræsentanter
for samfundsfagslærerforeningen. På et møde på en kro i Rønde mødtes historielærerforeningens formand, Jørgen Husballe, og samfundsfagslærernes formand
Peter Kuhlmann, sekunderet af Lars Scheibel og mig. Vi nåede frem til en aftale,
hvor samfundsfag lovede at støtte, at historiefaget fremover skulle have tre i stedet for to timer om ugen i 1.g. Historie lovede at afgive samfundskundskab mod
at samfundsfag lovede at nedlægge tilvalgsfaget for til gengæld at få et fællesfag.
Dermed kunne det to fag samarbejde. Men enigheden varede kort, da samfundsfag alligevel ikke ville opgive tilvalgsfaget, men gerne ville have et fællesfag.
Det blev som bekendt den sidstnævnte max-løsning for faget, der blev etableret
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i 2005. ”The winner takes all”, kunne man sige, men i modsætning til Norge og
Sverige har det danske almene gymnasium stadig et selvstændigt historiefag på
A-niveau. Baggrunden herfor var den didaktisering, der fandt sted i årene efter
1971, hvor historiefaget i den grad valgte en induktiv samfundsfaglig arbejdsform,
ligesom historielærerne indtil 2005 kunne samarbejde med sig selv og integrere
samfundskundskab i historieundervisningen, en fremgangsmåde der blev anbefalet af fagkonsulenten og brugt af mange lærere. Det forhindrede ikke, at en del
historielærere opfattede samfundskundskab som en gøgeunge, som de gerne ville
skubbe ud af reden (Bay, 1973: 38ff.).

Didaktisering af 2. grad
Den nyorientering, som Ebbensgaard taler om, nemlig didaktisering’ af undervisningen, blev på flere måder udviklet i et samarbejde mellem historie og
samfundskundskab. De to fags integration betød en løbende nutidsorientering
af historiefaget, som i dag kommer til udtryk i et fagligt mål om, at eleven skal
udforme problemstillinger i relation til sin egen tid. Dermed er der skabt en vigtig
tilskyndelse til, at eleverne kan indgå i det, som Ebbensgaard kalder didaktisering
af 2. grad, dvs. bruge historiedidaktikkens videnskabelige optik på undervisningen, sådan at didaktiseringen tænkes ind i forhold til den del af fagligheden, der
angår indsigt og viden om forskningsområdet didaktik. En realisering af disse
forestillinger kunne styrke historiefaget, gøre det tidssvarende og relevant for
eleverne, og dermed også bidrage til andre fags didaktisering, herunder samfundsfag. Ebbensgaard anfører flere definitioner på historiedidaktik, som der
kan siges meget godt om, men måske var det bedre at forenkle definitionen til
en øvelse i at stille frugtbare spørgsmål til fortidens spor (Ebbensgaards artikel i
denne publikation).

Historie som samfundsfaglig aktør
Med studieretningsgymnasiet blev barriererne for fagsamspil fjernet, og samarbejdet mellem fagene blev obligatorisk. Nu kunne samfundsfag få det historiske
perspektiv, og historie knytte an til samtidsanalyser i et gensidigt diakront-synkront samspil. Men denne mulighed foreligger kun i 1.g og i studieretninger med
samfundsfag. På de andre studieretninger må historie varetage den samfundsfaglige dimension. Det er en af begrundelserne for at historiefaget blev defineret
som et både humanistisk og samfundsfagligt fag, også efter at faget havde mistet
samfundskundskab. Historiefaget har desuden den særlige opgave, at det skal
varetage uddannelsens helhed. Samspillet med studieretningsfagene kan utvivl-
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somt være med til at tone historiefaget i forskellige retninger, en udvikling der
bør undersøges af den historiedidaktiske forskning.
Reformen har især styrket samfundsfag. Det er blevet både et fællesfag og
et stort valgfag. Det sidste er naturligvis ikke et krav fra reformfolkets side, men
en interessetilkendegivelse fra skoler og elever. De to fag har præget hinandens
profiler, og jo mere samfundsfaglig tænkning den enkelte elev erhverver sig, desto
flere spørgsmål vil han eller hun have behov for at stille til fortiden og dens spor.
I virkeligheden har reformen taget den fulde konsekvens af dette synspunkt i hf,
hvor historie, samfundsfag og religion er organisatorisk sammenknyttede. Man
kan naturligvis drøfte om det nye fællesfag, samfundsfag på C-niveau, er mere
dagsordenssættende end samfundskundskab i sin tid var, men jeg tror det. Den
gamle ordning var fagsamspilsmæssigt ideel, men ofte blev samfundskundskab
så integreret i historiefaget, at der i virkeligheden ikke var tale om to faglige identiteter, sådan som der er nu.
Den didaktiske udfordring for begge fag bliver da at udvikle dialogen mellem en synkron og en diakron tilgang til arbejdet med samfundsproblemer, og
at uddybe historieskabt og historieskabende i et handlingsperspektiv. Da er der
basis for at skabe en metakognitiv undervisning, der kan bidrage til udvikling af
elevernes almendannelse.
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English summary
Two subjects in symbiosis and competition
Comments on articles written by Aase Ebbensgaard and Torben Spanget Christensen
My comments focus on two aspects: Firstly on the development of the matters
of the two subjects, History and Social Science, and secondly on the didactical
position of the subjects today. The comments indicate the need for a more comprehensive description of the historical background and the respective didactics
of the two school subjects. After World War II the idea of democracy was vividly
discussed. One main position focused on the role of government, corresponding
to the traditional contents of Social Science until the 1960s, another on democracy
as a form of lifestyle which would create a need for a more comprehensive subject
matter. The latter prevailed after a reform in 1958. The relation between History
and Social Science has mainly been complementary since their educational aims
were conceived as differentiated rather than convergent. History can be seen as
a mainly ideographic subject whereas Social Science can be understood primarily as a nomothetic subject. This fundamental difference, emphasized by Aase
Ebbensgaard, demonstrates the complementary character of the two subjects.
Another difference between the two subjects is their use of the notion of time.
Social Science operates with a meta notion of time, whereas History focuses on
a chronological notion of time. None the less, over the years there has been an
outspoken competition between the two subjects, perhaps because of somehow
converging educational aims. After the 2005-reform, however, competition appears to have been transformed into promising interdisciplinary cooperation and
innovation in the respective subject didactics. The synchronic approach of Social
Science needs to be related to the diachronic approach of History and vice versa.
Keywords: democracy, interdisciplinarity, nomothetic versus ideographic subjects,
the concept of time, inductive versus deductive instruction, synchronic and diachronic approaches.
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Fagdidaktisk forskning –
mellem punkt 0-diskussioner,
x-faktorer og kulturbegreber
Karen Borgnakke
Indledning
Jeg håber at artiklen som respons på seminarbidrag om fagdidaktisk forskning
har bred relevans, da den handler om afklaring af det forskningsfaglige og videnskabsteoretiske grundlag. For at tilgodese behov for eksemplificering bliver de
konkrete nedslag senere i artiklen dog koncentreret om et enkelt bidrag, nemlig
Nikolaj Frydensbjerg Elfs: Giver det mening at forske i kulturfag? På vej mod et studie
af skrivning i dansk og engelsk i gymnasiet. Gennem dette bidrag ser man de karakteristiske henvisninger til flere perspektiver ligesom man aner spændvidden
mellem positioner som kan tituleres i kulturteoretiske, fagdidaktiske og læringsteoretiske vendinger, men også i kultursociologiske vendinger.
At fagdidaktisk forskning repræsenterer ’en vending’ er mere regel end undtagelse. I udspringet er fagdidaktik vel en faglig venden sig mod didaktikken. Hvis
fagdidaktiske projekter, som fx et af de store fagdidaktiske projekter fra 1990’erne
kaldet Historieformidlings-projektet, skal iagttages for hvordan de vendte sig
mod didaktikken, så iagttager man hvordan historiefaget, og den bagvedliggende
historievidenskab som klangbund, åbner sig for didaktiske refleksioner.
Hvad de fagdidaktiske projekter åbner sig for didaktisk kan iagttages som en
fælles reference til fx Wolfgang Klafki. Det gennemgående fælles referencepunkt
(uanset fag) mærkes i det didaktiske forskningsfelt, senest i fx Essay om dannelse,
didaktik og handlekompetence (Dahl, Læssøe, Simovska 2011). I så fald giver det
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mening at henvise til en fælles almendidaktisk platform. Men ofte er pointen for
de fagdidaktiske positioner at de didaktiske refleksioner ikke positioneres selvstændigt og ikke går via almendidaktikken, men snarere går via fx filosofiske
eller psykologiske positioner. Det repræsenterer så endnu en vending, nemlig en
fagdidaktisk venden sig mod filosofi og psykologi som i) navns nævnelse (det
være sig fx Heidegger, Kant, eller Vygotsky), som ii) del-disciplin (fx sprogfilosofi og sproghandlingsfilosofferne) eller som iii) positionering (konstruktivisme
vs. socialkonstruktivisme). Når fagdidaktiske forskningsprojekter agerer som
piloter, der informerer om ’højde, position og retning’, er vi oplyst. Og når flere
af seminarbidragene antyder at en ny vending er på vej, nemlig en fagdidaktisk
venden sig mod kultursociologiske, videnssociologiske og sågar politologiske
positioner, så er vi også orienteret om de nye blikretninger og positioneringer,
der bevæger sig fra de klassiske filosofiske og psykologiske positioner til de nye
sociologiske og samfundsvidenskabelige. At fagdidaktikken kan rumme både
de videnssociologiske og kultursociologiske positioner er for mig et vigtigt og
potentielt nyskabende træk
Lad mig derfor understrege at de spørgsmål om nærmere afklaring af fagdidaktisk forskning som seminarbidragene rejser, både er gamle kendinge og nye
og perspektivrige. Min lyst til at kritisere hænger sammen med dette. Det er altså
netop fordi det er vigtigt at afklare hvordan de fagdidaktiske forskningsprojekter
i disse år vender sig mod hhv. de filosofiske, psykologiske og sociologiske positioner, at det er vigtigt at diskutere bestræbelserne. Men dernæst er det også vigtigt
at kritisere eventuelle mangler, der drejer sig om state-of–the-art, uklarhed i de
grundlæggende begreber og de forskningsmæssige forankringer.
Den konkrete diskussion af state-of-the-art og af grundbegreber relateret
til fagdidaktisk forskning er imidlertid vanskelig, erfarede jeg fx da jeg skrev
bogen Læringsdiskurser og praktikker (Borgnakke 2005), og da jeg sammenfattede
artikler og rapporter om gymnasie- og universitetspædagogisk forskning (Borgnakke 2010, 2011a, b). Det vanskelige handlede om at skulle sammenfatte den
fagdidaktiske erkendelsesinteresse til et koncentrat, eksemplificere forholdet
mellem fagdidaktik og pædagogik, samt at skulle karakterisere fagdidaktiske
forskningsprojekter i de rette forskningsfaglige vendinger. Den største hurdle
var den brogede skare af videnskabelige referencer og begrebslig flertydighed,
der præger fagdidaktisk forskning, men også forvirring mellem pædagogiske og
didaktiske begreber og mellem de forskellige samlinger som fx ’fag, dannelse og
kompetence’ eller ’fag/viden/læring’. Ofte synes jeg, frem for præcise beskrivelser,
at møde en rundhåndet henvisning til ’det hele’.
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Er der et punkt 0, en x-faktor eller ’hvad snakker vi om’?
Inden jeg giver konkrete eksempler, skal jeg uddybe den vanskelighed, der som
antydet handler om at trods oplysninger om ’højde, position og retning’ er det
svært at aftvinge præcise svar fra det fagdidaktiske forskningsfelt. Det er svært
at se de givne projekters placering i det videnskabsteoretiske spektrum eller i
den fagdidaktiske triangel eller på det faglige pædagogiske kontinuum. Man får
derfor lyst til at skyde en kile ind og i det mindste lade spørgsmålet være kontant
som fx: hvad er forskningsprojektets punkt 0?
Man får altså lyst til at spørge til forudsætningernes forudsætning, eller
spørge til x-faktoren (den ubekendte faktor, der gør hele forskellen) eller bare
bruge den milde version: ’hvad snakker vi om?’.
Jeg synes afgjort det er en mulighed, som Frede V Nielsen gør det i sit bidrag, at vende tilbage til den såkaldte Nymark-redegørelse og det kontinuum,
der strækker sig fra udpræget fagorientering (F) til udpræget pædagogisk (dvs.
almenpædagogisk) betoning (P), noteret som F < ----- Fp ----- FP ----- Pf ----- > P.
Noterede man, inspireret heraf, seminarbidragenes referencer til forskningsprojekter, opdager man dog hurtigt, at man er lige vidt. Det karakteristiske for fagdidaktiske projekter er nemlig at der kan slås så mange krydser på alle FfPp-linjer at
man ender med at sige ’fuldt hus’ med hhv. dansk-, engelsk-, musik-, biologi- etc.
-faget som udgangspunkt.
I så henseende ville jeg have mere tillid til mine egne kortlægningsstrategier
og her bruge enten den strategi, der knytter sig til indplaceringer i det interdisciplinære forskningsfelt (mellem pædagogik, psykologi, sociologi, filosofi, antropologi) (se Borgnakke 2002: 7, 2011b: 22), eller den der indebærer udfyldning af
forskningens paradigmekort (se Borgnakke 2011b: 17). Jeg ville også have tillid
til en indplacering af de fagdidaktiske forskningsprojekter efter temaer og efter
eventuel tilknytning til de store fag og til ’literacy’-studier. Fx har de fagdidaktiske
projekter, der knytter sig til de store fag som dansk (og herigennem modersmålsdidaktikken) og matematik, stærke bindinger til en traditionsrig forskerposition.
Denne forskerposition kan samtidig siges at have et fornyet fælles omdrejningspunkt, fx i relation til PISA-undersøgelserne.
Forskningsfagligt betyder det at disse fagdidaktiske projekter har et hus at
være i med selvstændige bidrag og sessioner på kongresser, tidsskrifter, internationale og nordiske netværk og med selvstændige state-of-the-art redegørelser og
forskningsoversigter. Et enkelt friskt eksempel herpå er Monica Reichenbergs artikel i Acta Didactica fra 2012, med titlen ”Texter, läsförståelse och läsundervisning i
Norge och Sverige”. I artiklen giver Reichenberg en komparativ litteraturoversigt
med reference til den fælles baggrund i resultaterne fra PISA 2009. Det teoretiske
fundament for forskningen giver Reichenberg følgende karakteristik:
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”Det teoretiska fundamentet för att undersöka läsförståelse varierar såväl
bland norska som svenska forskare. Följande teoretiska ramverk har kunnat urskiljas vad svenska forskare beträffar (a) sociokulturell teori (Molloy,
2002; Liberg m.fl., 2011), (b) en kombination av sociokulturell teori och socialsemiotisk modalitetsteori (Selander, 2010), (c) en kombination av sociokulturell teori och kognitivt psykologiskt perspektiv (Lundberg & Reichenberg, 2011; Reichenberg, 2008a, b), (d) utbildningssociologi (Norlund, 2009)
och (e) ett medie-pedagogiskt fokus (Erixon, 2010).” (Reichenberg, 2012)
Jeg skal ikke gå i yderligere detaljer, men blot i forlængelse af det citerede konstatere at når først den fagdidaktiske forskningsinteressen er fokuseret på et af
de store fælles temaer, her literacy-studier, så har forskningen erklæret tilhør og
kan iagttages for en eventuel karakteristisk vending. Og af citatet fremgår det
tydeligt at den nordiske literacy-forskning vender sig mod ’socio- ’ i den forstand
at orienteringen karakteriseres som sociokulturel, socialsemiotik, uddannelsessociologi og mediepædagogik.
Som det forstås er der flere mulige rammer for at stipulere den fagdidaktiske
forsknings state-of-the-art og for at kortlægge og placere fagdidaktisk forskning i
det videnskabsteoretiske spektrum mellem filosofi, psykologi og sociologi.
Indplacering af de konkrete fagdidaktiske projekter ville selvsagt tage mere
tid end jeg har her, men jeg kan allerede ane et produktivt svar, i betydningen:
et konkret illustrativt svar. Men jeg kan også ane en uløselig konflikt som handler om fejlplaceringer, ikke mindst når vi nærmer os koblinger til de engang så
traditionsrige pædagogisk-psykologiske positioner og de i dag så perspektivrige
diskursanalytiske, socialkonstruktivistiske og pædagogisk-sociologiske positioner.
Konflikten synes at være at fremhævelser af forskningens binding til psykologiens
’de tre store udviklingspsykologer’ (Piaget, Vygotsky, Bruner), eller fremhævelsen
af bindingen til tidens Foucault og diskursanalyser, eller fortsatte bindinger til
dannelsesteorier (fra Klafki til Ziehe?), eller bindingen til de store læringsteorier
(fra Dewey og frem, til Lave og Wenger?) og endelig en fremhævelse af bindingen
til de specifikke fagdidaktiske positioner, risikerer at blive opfattet som en fejlplacering. Så stor betydning blev ’dén position’ trods alt ikke tillagt af det fagdidaktiske projekt, så konsekvent skulle den faglige vending ikke forstås!
Sagt lidt kortere har jeg ved flere lejligheder måttet sande at forsøg på at
placere det fagdidaktiske projekt blev tilbagevist (og for så vidt med rette!) som
en fejlplacering. Jeg har derfor kaldt sådanne placeringsvanskeligheder for ’ægte
vanskeligheder’ (Borgnakke 2011b) og de løses selvsagt ikke ved pennestrøg. I respekt for ikke farbare veje (og for fagdidaktisk forsknings ofte rundhåndede svar)
har jeg i stedet forsøgt mig med en variant af punkt 0 og x-faktor-afgørelser og
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forsøgt at håndhæve hvad man måske kan kalde den forskningslogiske argumentation: ’Har man sagt A, må man også sige B’. Eller: udnævner man ’x-begrebet’
til grundbegreb, så ’skal’ det have konsekvenser, eller bringer man y-skolen og
deres forskningspositioner i erindring, så kan vi andre forvente en ajourføring og
indplacering af state-of-the-art.
Nu har jeg bragt kanonerne i stilling, og det er min tur til at give et konkret
eksempel. Jeg har her kun plads til, med Nikolaj Frydensdal Elfs bidrag som anledning, at diskutere to spørgsmål, nemlig 1) kulturbegrebet og positioner ’a la
Jerome Bruner’ og 2) forskningsmetodologiske forankringer og analysepositioner
’a la Social Cultural Studies’.
Da jeg gennemfører den kritiske gennemgang af ’siger man A, må man også
sige B’, med punktnedslag, vil jeg, så kortfattet som muligt, gengive A-udgangspunktet og dernæst mine kritiske kommentarer.

Kulturbegrebet
Nikolaj Frydensberg Elf (fremover NFE) tager udgangspunkt i en kulturel vending og sigter på dels at foretage sammenligninger mellem elevskrivning og
skriftkultur i fag, dels at udvikle hvad der benævnes som ”sammenlignende
fagdidaktik”.
En længere argumentation om nøglebegrebet fører os først til de vigtige konstateringer, nemlig at kultur er et ”hyperkomplekst begreb” (Fink, 1988), samt
at den pointerede antropologiske forskningsinteresse tendentielt rettes mod ’de
mange kulturer’. Dernæst går vejen til NFE’s kulturpædagogiske standpunkter.
Vejen går via Jerome Bruners The Culture of Education (1996), via John Dewey og
Lev Vygotsky, men også via den forskningsdisciplin, der kaldes Cultural Studies.
Jeg kunne ikke drømme om at kritisere at de ovennævnte inddrages, og slet
ikke kritisere påmindelsen om at kulturbegreberne er hyperkomplekse og mangetydige. Min kritik handler om at repetitionen og påmindelsen ikke fører til
yderligere præcision, samt at NFE’s argumentation snarere end at føre os tæt på
forskningsspørgsmålene fører os fjernere fra dem. Jeg kritiserer også at NFE almengør diskussionen og glemmer den præcision som de oprindelige kilder havde.
Lad mig give et enkelt centralt eksempel vedrørende Jerome Bruner. Hvis vi
går bag om NFE-bidraget, er der potentielt to vigtige fremstillinger at henvise til,
nemlig fremstillinger i bogen The Culture of Education (Uddannelseskulturen 1998)
og i bogen The Act of Meaning (Mening i handling 1999). Om begge fremstillinger
gælder at skal vi karakterisere det videnskabelige grundlag, fornemmer vi at
psykologien er udgangspunkt og klangbund. En af Bruners bevæggrunde er da
også at rejse grundkategorier for psykologien. Her kommer kategorien ’meaning’
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ind sammen med Bruners argumentation, der allerede i forordet til Act of Meaning
understreges som:
”(…) et forsøg på at illustrere, hvordan en psykologi ser ud, når den sætter
mening i centrum for sine betragtninger, hvordan den uundgåeligt bliver
en kulturel psykologi, og hvordan den må vove sig ud over de målsætninger, der konventionelt har været den positivistiske videnskabs med dens
idealer om reduktionisme, årsagsforklaringer og forudsigelse.” (Bruner,
1999: 16)
Vi skal hæfte os ved Bruners konsekvensdragning og titulering ’en kulturel psykologi’ i samspil med de forskningsmæssige begrundelser. Bruner uddyber det i
indledningskapitlet ved at tage udgangspunkt i den kognitive revolution og give
tydelige referencer til hvordan det tænkes i forskningsmiljøet. For som Bruner
skriver i indledningen til Act of Meaning:
“Lad mig nu først fortælle, hvad jeg og mine venner tænkte os, revolutionen drejede sig om, dengang i slutningen af 1950’rne. Det var, tænkte vi os,
et forsøg på over en bred front at indføre mening som det centrale begreb i
psykologien, ikke stimuli, og responser, ikke åbenlyst observerbar adfærd,
ikke biologiske drifter og deres transformation, men mening. Det var ikke
en revolution imod behaviorismen med det mål at gøre behaviorismen til
en bedre måde at drive psykologi på ved at tilføre den lidt mentalisme.”
(Bruner, 1999: 20)
For at runde Bruners egen argumentation af, så understreger han selv om kulturbegrebet at det skal tillægges en konstituerende rolle. For en videnskabsteoretisk
placering ligger argumentationen lidt på linje med Jürgen Habermas med reference til de tre niveauer, kulturel overlevering, social integration og socialisering,
eller med referencen til tre-klangen sprog, kultur og samfund (Habermas 1981).
Pointen, som den fx også forfølges af Thomas Ziehe (1987, 2004), er afklaringer
af samfunds- og kulturbegrebernes konstituerende roller, samt af dialektikken
mellem de objektive og subjektive faktorer i analysen af hverdagskulturen, ungdomskulturen og de unges egen livsverden, som det hedder i den zieheske optik.
Afklaringen af kulturbegrebet indebærer et begrebsligt kredsløb mellem de
kultursociologiske, antropologiske og psykologiske inddragelser. Men Bruner
har en interessant regibemærkning i den forbindelse, fordi det indplacerer de
involverede videnskaber og psykologiens plads i rækken:
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”Som Clifford Geertzs udtrykker det, er vi uden kulturens konstituerende
rolle ”funktionsudygtige misfostre … ufuldstændige eller ufuldendte dyr,
der fuldstændiggør eller fuldender os selv gennem kulturen”. I dag er dette
alt sammen banale konklusioner inden for antropologien, men ikke inden
for psykologien”. (Bruner 1999: 27-28)
Når Bruner mener at kulturens konstituerende rolle er banal for antropologien,
men endnu ikke inden for psykologien, så ville jeg ikke nødvendigvis konfrontere
de forskere, der lod sig inspirere af Bruner med afgørelser af graden af banaliteter.
Men forsker man i skæringen mellem antropologi, pædagogik og psykologi (og
det gør NFE og forskergruppen vel netop), er det afgjort af interesse om pædagogikken kan siges at have erkendt kulturens konstituerende rolle sammen med
antropologien, eller om pædagogikken snarere som psykologien skal have ’kultur’
(og ’mening’) som nye grundkategorier.
Hvad vi her skal hæfte os ved, er at i det øjeblik kulturbegrebet reflekteres
som grundkategori, er det placeret i forskningsmiljøet, eller i videnskaben (og via
Bruner altså i psykologien) af specifikke grunde. Bruner lægger både op til en kritik
og en overskridelse af de behavioristiske paradigmer, hvor en kulturel psykologis
grundkategori er ’menneskets mentale udvikling, og hvad der driver mennesket’.
Og med et sådant blik behandles i øvrigt også ‘fortidens de store’ med en hyldest
til forskelligheden hos de to store udviklingspsykologer, som Bruner i ovennævnte bøger kalder Piaget og Vygotsky (Bruner 1998: 307ff). Og her understreger
Bruner om Vygotskys fokus at han iagttager hvordan menneskers individuelle,
intellektuelle evner afhænger af vores evne til at appropriere menneskelig kultur
og historie som værktøjer for bevidstheden.
Der er således ingen tvivl om at vi har fået begrebet ’kultur’ ind i argumentationen på meget vigtige punkter. Men der er ej heller tvivl om hvem der i forskningsmæssig henseende skal bydes trods, nemlig den amerikanske behaviorisme,
psykologiens naive tro på laboratorieforskning og psykologiens begrænsede syn
på individet.
Hvis jeg nøjes med ovenstående referencer til Bruners egen argumentation,
kan jeg gå skridtet videre med følgende konklusion. Med blikket for kulturens
konstituerende rolle befinder vi os på et grundkategorialt niveau hvor det afgjort
lader sig gøre at sidestille en argumentation om ’det konstituerende’ (nemlig
sprog, kultur og samfund) for menneskelig udvikling og læring, der bringer
fremstillinger af Dewey, Vygotsky, Bruner og (lægger jeg til) Habermas på
samme argumentative niveau. Til gengæld, og undskyld det brutale spring, er vi
kommet meget langt fra NFEs forskningsspørgsmål og hans tilnærmelser til en
kulturpædagogik.
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Det er sympatisk når NFE henviser til Bruners kulturpædagogiske tænkning
og dobbelttænkningen (som afgjort er en Dewey inspiration) med formuleringer om Bruners ide om doing culture sat op over for et mere indholdsfokuseret
knowing culture, og når NFE understreger at Bruners tilgang kan kaldes kulturpædagogisk fordi den anlægger en bred tilgang til sammenhængen mellem kultur
og læring, uden at forholde sig til fags didaktik. Men er det sympatisk, er det
også faretruende tomt. ’Kulturpædagogik’ hvad er det? Hvis Jerome Bruner og
fastholdelser af kulturens konstituerende rolle er ’punkt 0’ og man dermed siger
’A’ – og dét kan den brunerske platform vel afgjort bære, hvad er så ’B’ og det
næste mere forskningsprojektkonkrete standpunkt? Det kan næppe være Dewey
(det er nemlig et nyt punkt 0 og afgjort et selvstændigt ’A’ i den pædagogiske
teorihistorie). Og hvis vi blot følger kulturbegrebet, de grundkategoriale refleksioner og det konstituerende, så opdagede både Dewey og Vygotsky (om end
på hver deres måder) kulturens konstituerende rolle for pædagogik. Moderne
pædagogik er ’kulturpædagogik’ i den almene forstand, at hele samfundet
og dets skolesocialisation (over tre-klangen sprog, kultur og samfund) vidner
herom. Men så har vi allerede besindet os på at ’kultur’ ikke er et plusord, men
blot potentielt nøgternt og deskriptivt og potentielt knyttet til de sociokulturelle
studier, som den empiriske pædagogiske forskning har mange koblinger til. Vi
har også besindet os på at de mellemregninger, som NFE springer over, knytter
kritikken af de videnskaber, som kom sent til socio- og til kultur, til psykologien
og dens konventionelle bindinger til individualpsykologien og til behavioristiske
testmodeller. Om de pædagogiske dimensioner og deres grundlag, må vi derimod
snarere hævde, at pædagogik ganske længe har befundet sig sammen med kulturbegreber, afgjort også i de kritikværdige koblinger til konventionel finkultur
eller til åndsfilosofiske dannelsesbegreber. Men at få kritikken i spil kræver jo at
man præciserer koblinger til de dele af fagdidaktisk forskning og pædagogisk
forskning, der faktisk opererede med kulturbegreberne, og dermed knyttede sig
til kultur i form af litteratur, film, kunst og medier, eller bredere knyttede sig til
børne- og ungdomskultur.
Lad mig få dette forskningskonkrete niveau ind i diskussionen ved at gå videre til spørgsmålet om den forskningsmetodologiske forankring og analysepositioner. Eksemplet på at der siges ’A’ er nu med reference til Social Cultural Studies.
Tre-klangen sprog, kultur og samfund har fortsat betydning som henvisning til
det konstituerende, men jeg tillader mig at springe de sprogdidaktiske forankringspunkter i NFEs argumentation over og i stedet gå direkte til det spørgsmål,
som for mig afspejler at projektet mangler at sige B og mangler at ajourføre stateof- the-art og koblinger til ungdomskulturforskningen.
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Analysepositioner
I NFE’s fremstilling er der flere forankringer og analysepositioner i spil. Men
de vigtigste er forankringen i antropologisk kulturanalyse og i fagdidaktik og
mediepædagogik. Overordnet er der tale om et studie der undersøger dansk- og
engelskfagenes skriftkultur. Her anlægges en fagdidaktisk analysevinkel, men
også det der fra kulturanalysen kendes som hhv. en etic-vinkel (analysen udefra
med analyser af ’fagenes hvad, hvorfor, hvordan’) og en emic-vinkel, der knytter sig til et indefra-perspektiv (og fx elevperspektivet og interview med eleven).
En skelnen mellem etic-og emic sættes tillige i spil sammen med begrebsparret
homogenisering og heterogenisering. Analysepositionerne skal favne et curriculumniveau (styredokumenter ud fra etic-vinklen) kontrasteret af analyser af fx
enkelte elever, (emic-orienteret analyse af elevers deltagelse i dansk og engelsks
skriftkultur). Her skal også den mediepædagogiske vinkel fastholdes, inspireret af
Cultural Studies, og reflekteres som et spørgsmål om udvikling af media literacy
(eller mediekompetencer) som mål for undervisningen.
I den mediepædagogiske vinkel åbnes der op for flere vigtige aspekter, ligesom de kultursociologiske studier og ungdomsforskningen får plads (tilbage til
Birminghamskolen). Problemet er at det benyttes til at udvide antallet af perspektiver, begreber og fortolkninger. Problemet er dernæst, og især, at man mister
blikket for de fokuserede nedslag, såvel i teoretisk som i forskningsmetodologisk
forstand. Det er som om vi starter forfra uden at tage præciserede begrundelser
med os fra tidligere forskningspositioner og – projekter.
Lad mig give et enkelt eksempel som jeg bevidst henlægger til ’dengang’
Birminghamskolen kom med sine analyser1. Det er vigtigt at diskutere om der er
præciseringer at videreføre. Men det er selvsagt også vigtigt at reflektere om de
stadig er bæredygtige og derfor skal ajourføres.
Præciseringer – Mellem ungdomskulturer og skolekulturer
Det vigtigste er måske at Birminghamskolen repræsenterer kultursociologiske studier af ungdom, Allerede ved forskerpositionen er vi langt fra den konventionelle
psykologi og dens fokus på enkeltindividet. Men vi er også langt fra de konventionelle kulturfags finkulturelle (som det kunne hedde dengang) forankring,
ligesom vi er langt fra den pædagogiske. På denne baggrund søgte Birminghamskolens forskere begrebsligt fodfæste såvel i de grundlæggende kulturbegreber
som i de ’nye’ om fx subkultur og antiskolekultur. Og selv om forskerne også
dengang startede med konstateringer af kultur som et komplekst begreb (det var
før det blev beskrevet som hyperkomplekst!), er det interessante i sammenhængen
at de også søgte mere præcise definitioner. Fx understregede Dick Hebdige, som i
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bogen Subkultur og stil undersøgte punkkulturen at: ” vi har måttet udvide vores
definition af kultur til at omfatte alle de udtryksformer, der kan give en gruppes
erfaringer en meningsfuld form”.
Det interessante ved denne definition er at det er en udvidelse og en skærpelse på en og samme gang. Udtrykt med reference til kulturprodukter og udtryksformer betyder udvidelsen nemlig at ’kultur’ kan henvise såvel til graffiti på
gader og stræder, piercinger på krop og ansigter, collager på pladecoveret, tøj,
mode, stil- og omgangsformer i kammeratskabsgrupperne, kort sagt kan der henvises til netop alt det som vi i dag ’ved’ hører ungdomskulturerne til. Det eneste
der af gode grunde ikke blev nævnt ’dengang’, var iPhone, facebook og sådanne
sociale medier. Hvis definitionens udvidelse handlede om at kultur var ’alle udtryksformer’, så var skærpelsens pointe ikke alle, men netop dé der kan give en
gruppes erfaringer en meningsfuld form. Den del af definitionen forekommer mig
ikke blot som en skærpelse, men også som en perspektivering af diskussionen.
Den skærper under alle omstændigheder Birgminghamskolens analyser af
arbejderungdommens subkulturer ved at fremholde hvordan ’afvigerproblematikken’ giver mening og betydning for The Lads (Lømlerne) som repræsentanter
for en antiskolekultur, som Paul Willis’ berømte studier viser.
Den forskningsmæssige interesse var at give subkulturerne og ungdomskulturerne en positiv kvalitativ indholdsdimensionering ved at fremanalysere afvigernes
egen måde at afgive tegn, tekst og betydning på. Forskningsmiljøet udfordres samtidig
af kvinde- og kønsforskningsmiljøernes grundkategorier og blikket for ’køn’. Her
må McRobbie og Garber dog kritisere Birmingham-skolens forskningsprojekter
for en kønsstereotyp omgang med begreber og subkulturer og går dernæst selv
på jagt efter de piger, der ellers er usynlige i subkulturerne. Det interessante er,
at de ikke finder pigerne før de leder i mainstreamkulturerne, der så til gengæld
ikke opfattes som en af de ’autentiske’ ungdomskulturer som en af nøgleformuleringerne lyder.
For en opsummering af den del af forskningshistorien synes status at være,
at hvis vi erindrer og ajourfører Social Cultural Studies kan vi, som forskningspositionens ’A’, tage stærke, nybrydende og bæredygtige begreber med os om
ungdomskultur og subkultur. Herigennem er der tilsvarende stærke kritiske begreber om den konventionelle skole- eller uddannelseskultur. Til gengæld er de
selvsamme begreber svagere i indkredsningen af køn, og pigekulturerne risikerer
at repræsentere dét der kaldes den strukturelle andenrangsposition (Borgnakke
1987), knyttet til den kommercielle, ikke-autentiske og såkaldt passiviserende
ungdomskultur.
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I de danske forskningsmiljøer har der været flere forsøg på at intensivere de
studier vi i dag forstår som den brede og banebrydende ungdomskulturforskning.
I empirisk forstand er de i sammenhængen mest perspektivrige formentlig de
typer af forskning, der kan ajourføre de klassiske kultursociologiske studier ved
at koble både til spørgsmål om køn og etnicitet2. I kulturbegrebslig forstand er
de mest præciserende formentlig de begreber, der overskrider den strukturelle
andenrangsposition ved at koble direkte til de unges kulturelle position i hhv.
skoleliv og hverdagsliv, eller ved at ajourføre spørgsmålet om dannelse og livsfærdigheder, fx i en betegnelse som ’digital literacy’ eller technacy. Herigennem
provokeres, ville jeg mene, den mere almene kulturpædagogiske position som
NFE gennemgående refererer til.
Kulturpædagogiske potentialer – kan vi sige ’B’ fremprovokeret af medie- og
ungdomsforskning?
NFE påpeger at den teoretiske interesse i kulturpædagogikken handler om afklaring af kulturbegrebet, dets tilknytning til læringsbegrebet, samt opgør med
en homogeniserende, essentialiserende, naturaliserende kulturopfattelse. De to
første fremhævelser kan jeg se perspektivet i, men den sidste fremhævelse af
opgøret er for mig et fejlplaceret ’B’ på en fejl diagnose af ’A’. Så vidt jeg kan se
har Bruners kritik placeret den amerikanske behaviorisme som en virksom barriere som de kulturpsykologiske positioner må reflektere, men ikke styrke ved at
fremhæve som fx klangbund for alternativer. Skal opgøret i den kulturorienterede vending af fagdidaktisk forskning derfor forstås som et genuint alternativ
og kritikbegreb, så kunne det tjene som et opgør ved at gå over i de andre sider
af det videnskabsteoretiske spektrum og kritisere de endnu alt for almene begreber om kulturpædagogik og læring, samt kritisere den manglende empiriske
forankring. Her kunne NFE og projektet med held koble sig på konkretiseringer
i forlængelse af Social Cultural Studies med blikket for de dagsaktuelle versioner af
køn, etnicitet og sammenstødet mellem subkultur, mainstreamkultur, skolekultur,
og sammenstødet mellem formel og informel læring. I de aktuelle projekter har
interessen for nye koblinger mellem kreativitet, læring, dannelse og livsfærdigheder (life skills) international klangbund. De færdigheder, som mine feltarbejder
i gymnasiet sætter fokus på, fx gennem IT-nørderne, oftest drenge, placerer jeg i
mine analyser idealtypisk på linje med literacy og numeracy ved at betegne dem
som technacy. I beslægtede projekter, som fx det amerikanske projekt Digital
Youth (2008) bruges betegnelsen Media Literacy eller Digital Literacy (se også
Sørensen og Olesen 2000, Buckingham 2008, Drotner 2009, Elf 2009). Min pointe
med at pege på Media Literacy, eller Technacy, som life skills er ikke at bidrage
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med endnu et alment begreb, eller endnu en dannelsesfordring. Vi har allerede
rigeligt. Min pointe er at fremprovokere stillingtagen til de specifikke empiriske
kultur- og læringskategorier og reflektere hvilke kategorier der rammer mest præcist. Af empirisk analytiske grunde finder jeg technacy-betegnelsen mere præcis
(Borgnakke 2011, 2012). Samtidig knyttes det til traditionen for Social Cultural
Studies hvor kulturbegreberne både skærper og udvider kulturbegreberne. Den
empiriske skærpelse, i dette tilfælde af technacy, handler om blikket for at de unge
’gør noget’ hverdagskulturelt med it-grejet ligesom de bruger hele spektret af medier til kreativt at konstruere den sociale platform og praksis. Desuden udfordrer
såvel IT-gymnasiernes lærere og elever forståelsen af det særlige samspil mellem
literacy, numeracy og technacy. I lærernes kollegiale omgang bliver afvejninger
af samspillet en del af det didaktiske og professionelle handlerepertoire. I de
unges sociale handlerepertoire bliver såvel literacy som technacy samtidig en del
af den venskabsorienterede kommunikation, mærkbart præget af den specifikke
ungdomskulturelle kontekst (Ito 2008).
Jeg er sikker på at den nævnte skærpelse kan finde en form for genklang i
NFE’s optik fordi det implicit også er en henvisning til koblingerne mellem kultur- og læringsbegrebet og emic-vinklen. Jeg er mere usikker på den nedenstående
sidste pointering, som jeg måske driver for vidt, fordi der både er en markant
skærpelse og en (ny?) udvidelse på tale. I mine empiriske studier handler det
nemlig om at koble spørgsmål om hvordan IT-gymnasierne dyrker omgang
med literacy, numeracy og technacy (og teknokulturen) til yderligere studier af
Ledelsesniveau, Kolleganiveau og Undervisnings- og læringspraktisk niveau
(Borgnakke 2011c). De kommende analyser vil vise om technacy-betegnelsen
holder hele vejen og også dækker de organisationskulturelle og pædagogisk kulturelle aspekter. Min pointe er, at der er empiriske grunde til at gå fra A, dvs. de
mere almene begreber om kultur, pædagogik og læring, til B, de mere specifikke,
her it-baserede eller tekno-kulturelle, hverdagskonsekvenser. Pointen er også at
de empiriske positioner overskrider individorienteringen, som kommer fra den
kulturelle psykologi, samtidig med at de sociokulturelle studier på ny skærper
og udvider kulturbegreberne - nu ved at omfatte analyserne på organisations- og
pædagogikudviklings-niveauerne. Hvad der herefter står til diskussion handler
om denne B-situation: holder karakteristikken, holder kultur- og læringsbegrebet
og holder perspektivet?
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Dansk pædagogisk tidsskrift nr.1/87. Ungdom en stil, et liv, Bay og Drotner (red.) Tiderne skifter, 1986,
Ungdomskulturer som udtryk for påtvungne og tilkæmpede fristeder, Borgnakke, Unge pædagoger
nr.6/1983, samt empiriske studier som fx Birthe Bech Jørgensen: ”Noget med mennesker eller noget
på et kontor” - Forstadsliv, pigekultur, arbejdsløshed. Samfundsfagsnyt 1985, henvisningerne samlet
se Borgnakke 1987.

2

Udover Willis egne studier, 1977 og 2004, ajourføringer gennem perioderne, se fx Mac An Ghail,
M. 1988. Skeggs 1997,2005. I de hjemlige oversigter se fx Rasmussen 1998, Illeris, Katzenelson,
Simonsen, Ulriksen, 2002, samt se de empiriske nedslag i ph.d.-afhandlinger senest fx Præstmann
Hansen 2009.

English summary
Subject oriented didactic research – between point 0-discussions, x-factors and
concepts of Social Cultural Studies
The article presents critical reflections on the dilemmas for subject oriented didactic research, suggesting clarification of the scientific basis. The focus on culture,
learning and the new life skills described as media literacy or technacy represents
an open minded cultural sociological interest. But the research basis in terms of
methodology and theories is still too broad and suffering from an empirical weakness. As shown in the article this lack of precise description and concepts may be
exemplified through the research project presented by Nikolaj Frydensbjerg Elf,
which is as such inspired by the cultural turn in subject didactic research. But this
project also mirrors the new and fruitful combinations of Social culture studies
and subject oriented didactic research concerned with literacy and challenges by
the cultural turn.
Keywords: subject oriented didactic research, life skills, media literacy and technacy, social culture studies.
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Fagdidaktiske diskurser:
Fagdidaktik som videnskab,
som politisk diskurs og som
praksisvejledning
Jens Jørgen Hansen
Den fagdidaktiske teori og praksis bevæger sig i et mangfoldigt landskab af
forskellige traditioner, positioner og relationer. Frede V. Nielsen beskriver i sin
artikel i dette nummer af Cursiv didaktik som et ”integrativt relationsfelt mellem
faglige og pædagogiske dimensioner” og udpeger tre relationer, som fagdidaktik
typisk beskæftiger sig med: en fag-pædagogik-relation, en teori-praksis-relation
og en institutions-relation.
I denne artikel vil jeg se på fagdidaktik i en diskursanalytisk sammenhæng og
forsøgsvis bidrage til at udvide optikken på fagdidaktik som fænomen og virksomhed. En diskurs kan meget overordnet defineres som ”en bestemt måde at tale
om og forstå verden (eller et udsnit af verden) på” (Winther Jørgensen og Phillips,
1999: 9). Fagdidaktik er i sig selv en diskursiv praksis, der har som iboende formål
at udvikle forskellige måder at tale om og forstå undervisning, fag og læring på.
Udgangspunktet for artiklen er, at den måde forskellige fagdidaktikske
retninger og skoler ’taler’ og ’forstår’ på, også er en diskursiv praksis. Sigtet er
dermed med diskursanalysen at etablere et metaperspektiv på fagdidaktik. Artiklen skitserer tre diskurser eller tre måder at tale om fagdidaktik på: fagdidaktik
som videnskab, fagdidaktik som politisk diskurs og fagdidaktik som praksisvejledning. De tre diskurser afspejler forskellige opgaver og funktioner som fagdi-
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daktik kan kvalificere i forhold til den pædagogiske forskning og virksomhed.
Fagdidaktik har ikke en entydig opgave og funktion. Dens opgaver afhænger af,
hvem der formulerer en fagdidaktik, hvem der bruger en fagdidaktik og hvordan
fagdidaktik bruges. De forskellige fagdidaktiske diskurser beskrives i det følgende
ud fra følgende kriterier: formål, funktion og repræsentation.

Fagdidaktikkens formål, funktion og repræsentation
Fagdidaktikkens formål kommer til udtryk i de spørgsmål, som fagdidaktik arbejder med. Disse spørgsmål er ikke entydige. På den ene side har fagdidaktik et
anvendelsesformål knyttet til vidensformen techne (instrumentel viden) (Keiding,
2005: 27). Den anvendelsesorienterede fagdidaktik fungerer som et praktisk
værktøj for undervisere til at planlægge undervisning og undervise nogen om
noget i bestemte situationer med brug af bestemte metoder og læremidler. På den
anden side har fagdidaktikken været knyttet til vidensformen fronesis (praktisk
visdom) med et legitimerende formål. Fagdidaktik knytter sig her til normative
problemstillinger og beskæftiger sig med, hvad der er godt for mennesket (og
samfundet). Man kan beskrive de to didaktikforståelser som henholdsvis designdidaktik og dannelsesdidaktik (Hansen, 2010: 134). Designdidaktikken fokuserer på,
hvordan man kan omsætte undervisningens hvad og hvorfor til et hvordan, mens
dannelsesdidaktikken fokuserer på at indkredse, hvad der er værdifuld viden,
og hvordan man kan begrunde denne viden, altså et fokus på undervisningens
hvad og hvorfor.
Fagdidaktikkens funktion knytter sig til den opgave, som fagdidaktik varetager i forhold til de aktører, der undersøger, bruger eller udsættes for fagdidaktisk
kundskab og beslutninger. Aktører kan både være forskere, politikere, undervisere, ledere, forældre og elever. Fagdidaktikkens funktion for undervisere har
typisk været at kvalificere et beslutningsgrundlag for planlægning og tilrettelæggelse af undervisning. Men fagdidaktik bruges også af forskere og politikere til at
undersøge og kommunikere om væsentlige pædagogiske mål, indhold, metoder
og aktiviteter.
Fagdidaktikkens repræsentation udpeger den måde hvorpå fagdidaktikkens
begreber, koncepter og metoder diskursivt repræsenteres, dvs. kommer til syne i
verden. Prototypiske fagdidaktiske repræsentationsformer omfatter både videnskabelige publikationer, uddannelsesrapporter, faghæfter, uddannelsespolitiske
styredokumenter, bekendtgørelser og lærebøger. Fagdidaktiske diskurser optræder i mange former og genrer.
Indkredsningen af fagdidaktikkens formål, funktion og repræsentation bruges
i det følgende som optik i forhold til at indkredse de tre fagdidaktiske diskurser.
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Fagdidaktik som videnskabelig diskurs
Fagdidaktik som videnskabelig diskurs omhandler fagdidaktik som videnskabelig
disciplin. Området beskæftiger sig med fagdidaktik som ”akademisk studie- og
forskningsområde”, som Frede V. Nielsen skriver i artiklen Fagdidaktik i Danmark
i historisk og systematisk perspektiv med særligt henblik på en teori om fagdidaktik som
relationsfelt mellem faglige og pædagogiske hensyn.
Den videnskabelige fagdidaktik udfolder fagdidaktik som videnskabelig
disciplin i forhold til tre dimensioner: genstandsområde, analytisk beskrivelse
og normativ beskrivelse.
Den første dimension omfatter fagdidaktikkens genstandsområde. Hvilke
emner beskæftiger fagdidaktik sig med? Et bud på fagdidaktikkens genstandsområde er fagenes identitet, fagenes indhold og fagets praksis. Disse tre emner kan
behandles ud fra to positioner, henholdsvis en deskriptiv og en normativ positiv.
Den deskriptive tilgang til fagdidaktikkens genstandsområde kan ifølge Frede V.
Nielsen beskrives som en didaktologi (Nielsen, 1998). Den didaktologiske position
leverer begreber og fagsprog til beskrivelse af fagdidaktikkens genstandsområde.
Således kan man fx beskrive fagenes relation til basisfag (eller til videnskaber,
håndværk og kunst) (op.cit.). Fagenes indhold kan beskrives som mål, viden, færdigheder og kompetencer. Og endelig kan fagenes praksis beskrives med termer som
metoder, aktivitetsformer, organisationsformer, evalueringsformer og læremidler. Disse
termer betegner didaktiske kategorier, dvs. felter for beslutning og legitimation
af og kommunikation om undervisnings- og læreprocesser.
Metoder kan med danskfaget som eksempel beskrives som skrivepædagogik,
litteraturpædagogik og mediepædagogik. Aktivitetsformer kan beskrives som
læsning/lytning/seening (perception), reproduktion, undersøgelse, produktion,
samtale og diskussion og fremlæggelse. Fagenes organisationsformer kan beskrives som formidlende undervisning, værkstedsundervisning, projektarbejde,
temaforløb, storyline mv. Læremidler kan beskrives med begreber som didaktiske
læremidler, funktionelle læremidler og semantiske læremidler (Hansen 2010).
Den normative position reflekterer værdisætninger af fagdidaktikkens genstandsområde. Værdisætninger i fagene kan naturligvis også studeres ud fra
en deskriptiv, eksplorativ forskningsinteresse., jf. også nedenfor. Den normative position leverer begrebslig forklaringskraft til beskrivelse af fagenes væsen,
funktion og erkendelsesmuligheder. I dette nr. af Cursiv diskuterer Fredrik Pio
eksempelvis musikfaget som et sanseligt æstetisk fag. Den normative position
behandler også det normative grundlag for fagenes indhold. Dette indhold kan
legitimeres på grundlag af forskellige didaktiske positioner eller paradigmer, fx
Klafikis dannelsespositioner eller Frede V. Nielsens didaktikparadigmer: etnodi-
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daktik, basisfagsdidaktik, eksistensdidaktik og udfordringens didaktik (Nielsen,
1998: 35 ff). Og endelig kan man også videnskabeligt arbejde med at præcisere
hensigtsmæssige måder at arbejde med fagets praksis på. En skematisk oversigt
over forskningsfelter i det fagdidaktiske landskab kan ses i figur 1.
Fagdidaktikkens genstandsområde
Fagenes identitet

Fagenes indhold

Fagenes praksis

Fagenes
beskrivelse
(didaktologi)

Basisfag, kunst og
håndværk

Mål, viden,
færdigheder og
kompetencer

Fagets metoder,
aktivitetsformer,
organisation og
læremidler

Fagenes
værdisætning
(normativ
didaktik)

Fagets historie,
væsen, funktion
og erkendelsesmuligheder – heri
ligger både fagsyn,
dannelsessyn,
videnskabssyn og
læringssyn

Det faglige
indholds legitimationsgrundlag
– fagdidaktiske
paradigmer som
fx etno-, basisfags-, eksistens- og
udfordringens
didaktik

Hensigtsmæssige
metoder, aktivitetsformer, organisationsformer,
evalueringsformer
og læremidler.

Figur 1. Fagdidaktiske forskningsfelter afledt af fagdidaktikkens genstandsområder (fagenes identitet, indhold og praksis), fagenes beskrivelse og fagenes værdisætning.

Figur 1 udpeger forskellige felter som en sammenlignende fagdidaktik kan arbejde med. Nikolaj Frydensbjerg Elf skitserer således i sin artikel i dette nummer
af Cursiv et studie af dansk- og engelskfagets (fag)syn på kulturbegrebet og de to
fags begreb om skriftkultur og operationalisering af skriftpædagogiske metoder.
Elf forsker således i et normativt didaktisk felt, når han undersøger dansk- og
engelskfagets fagsyn og erkendelsesmuligheder, fagenes legitimationsgrundlag
og deres faglige praksisser inden for skrivepædagogik.
Den videnskabelige fagdidaktik kvalificerer arbejdet med at undersøge undervisning på grundlag af fagdidaktiske forskningsfelter, at udvikle centrale
beslutningskategorier (fx er læremidler som beslutningskategori en forholdsvis
overset didaktisk kategori (Hansen, 2010) og opbygge et forskningsfelt med teorier,
begreber og metoder, der muliggør udvikling af fagdidaktikken som videnskabeligt felt.
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Den videnskabelige fagdidaktik kan begrunde og legitimere et fag – kort sagt
give et fag identitet og afgrænse et fag i forhold til andre fag. Et fags didaktik
bidrager her til at identificere et fags identitet, indhold og praksis. Den videnskabelige fagdidaktik bidrager både med et analytisk begrebsapparat og et normativt
begrebsapparat, der kan kvalificere spørgsmål som, hvorfor vi skal lære et fag –
hvad er fx dannelses- og læringsmuligheder, hvilket indhold skal bære faget, og
hvilken praksis er mest hensigtsmæssig i forhold til undervisning i et fag?
Repræsentationsformer – dvs. de medier, hvori vi kan iagttage den videnskabelige fagdidaktik – er typisk videnskabelige publikationer. Denne genre
gennemlyser et fag samt undervisning i faget med begreber og teorier og sætter
dermed et videnskabeligt fagsprog på fagdidaktikken.

Fagdidaktik som politisk diskurs
Fagdidaktikken kan støtte undervisere, forskere og politikere i at kommunikere
om undervisning og læring i et fag. Fagdidaktikkens formål er her hverken anvendelse eller normativ begrundelse, men kommunikation. Denne fagdidaktiske
diskurs kan man også kalde den kommunikative fagdidaktik. Når kommunikation
om fagdidaktik er blevet centralt, skyldes det, at det ikke længere er givet, hvad
der skal undervises i, hvorfor og hvordan. Samtidig har flere forskellige aktører
deres bud på, hvordan fag, skole, læring og undervisning skal udvikle sig. Fagdidaktik bliver en slagmark mellem forskellige arenaer og aktører, der hver især
reflekterer deres bud på udvikling og reformering af fag og undervisning. Man
kan skelne mellem en uddannelsespolitisk arena, en fagpolitisk arena, en institutionel arena, en fagkollegial arena og underviserens egen professionelle arena.
Fagdidaktik som politisk diskurs kan bidrage med at udvikle indsigt i og
kompetencer til at kunne navigere i dette spændingsfelt mellem forskellige arenaer. En kommunikativ fagdidaktisk kompetence viser sig ved en aktørs forståelse
af, hvordan forskellige arenaer kommunikerer og reflekterer. Samtidig støtter den
kommunikative fagdidaktik aktørerne i at kommunikere deres bud på fagdidaktikkens opgave. Den kommunikative fagdidaktiske kompetence er i de senere år
blevet mere og mere vigtig. Politikere, uddannelsesinstitutioner, faggrupper og
undervisere skal håndtere fag i spændingsfeltet mellem fagtraditioner, dannelsestænkninger, populærpædagogiske bølger (om fx læringsstile, faglig læsning,
it, Cooperative Learning), nye elevtyper, nye teknologier, skiftende uddannelsespolitikker og større fokus på markedstænkning og globalisering.
Peter Hobels artikel Når innovation og fagligt samspil sætter fag under pres – et
casestudie beskriver planlægning og gennemførsel af undervisningsforløb. Undervisningsforløbet består af et tværfagligt samarbejde mellem fagene Engelsk,
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Samfundsfag, Innovation og Almen Studieforberedelse. Planlægningen af dette
undervisningsforløb kan bruges som et eksempel på en case, der synliggør fagdidaktik som en politisk diskurs. Casen beskriver, hvordan det uddannelsespolitiske tema ’integration af innovation og faglig samspil’ er repræsenteret i et
ministerielt styringsdokument, hvordan det fortolkes og bearbejdes i en skoleinstitutionel kontekst og endelig, hvordan temaet udmøntes i en konkret undervisningsplan. Forløbet afspejler en transformations- og didaktiseringsproces, der
samtidig synliggør en bestemt fagdidaktisk kommunikation. Den fagdidaktiske
kommunikation giver sig udslag i en bestemt måde at tale om fag på og begrunde
fag på. Peter Hobel undersøger, hvorvidt en enkelt diskurs har hegemoni eller om
der er tale om større eller mindre grad af interdiskursivitet, evt. resistant reading,
i forhold til at integrere uddannelsesdiskursen om innovation i undervisningen.
Figur 2 beskriver en didaktiseringsproces hvor styringsdokumenter og læreplanens skeletagtige beskrivelse af mål, temaer og metoder får ”kød og blod”
gennem bearbejdning i en kollegial planlægningsproces og udmøntes i en konkret
undervisningsplan.

Figur 2. Transformation af et uddannelsespolitisk styredokument til en konkret undervisningsplan.
Transformationsprocessen reflekterer samtidig et bestemt uddannelsesparadigme.

Den didaktiske transformationsproces reflekterer samtidig forskellige uddannelsesparadigmer, der kæmper om legitimitet. Bøje m.fl. (2006) identificerer fire
centrale uddannelsesparadigmer eller uddannelsesdiskurser: en projektdiskurs (elevernes selvstændige arbejde med samfundsmæssige problemer), en kompetencedis-

Fagdidaktiske diskurser: Fagdidaktik som videnskab, som politisk diskurs og som praksisvejledning

kurs (elevernes tilegnelse af faglige, almene, personlige og sociale kompetencer),
en kanondiskurs (elevernes arbejde med centrale danske, nationale værdier i litteratur, historie og religion) og en præstationsdiskurs (ambitionen om, at elevernes
læring er effektiv, kontrollabel og scorer højt i internationale sammenligninger).
De forskellige diskurser udgør legitimationer for at undervise i fag – det
fagdidaktiske hvorfor. En konkretisering af et planlægningsforløb i et fag eller i
tværfaglig samarbejde er samtidig en legitimering af faget eller det tværfaglige
samarbejde i forhold til en af de fire diskurser, afhængigt af lærerens eller fagteamets fagsyn. Den fagdidaktiske kompetence er således bevidst og reflekteret
at kunne konkretisere undervisning i et fag og samtidig kunne kommunikere om
de valg og de paradigmer, der ligger til grund for denne konkretisering.
Repræsentationsformen for den kommunikative fagdidaktik er afhængig af,
hvilken arena det fagdidaktiske arbejde foregår indenfor. Den politiske arena vil
kommunikere gennem styredokumenter som bekendtgørelser og læreplaner. Den
fagpolitiske arena vil kommunikere gennem fagblade og fagpolitiske hjemmesider. Den institutionelle og kollegiale arena vil kommunikere gennem studieordninger og evt. udviklingsarbejder. Og den enkelte underviser vil kommunikere
gennem læreplaner, årsplaner og udviklingsarbejder. I alle repræsentationsformer
vil de forskellige aktører på forskellig vis forholde sig til hvad, hvorfor og hvordan man skal undervise i og lære et fag.

Fagdidaktik som praksisvejledning
Fagdidaktik som praksisvejledning er optaget af at vejlede og støtte lærere i at
håndtere deres fag i undervisningens praksis. Den praktiske fagdidaktik kan
støtte og vejlede lærere i at håndtere fag og tværfagligt samarbejde, sætte mål, udvælge indhold, legitimere undervisning og sætte læreprocesser i spil gennem brug
af bestemte metoder og læremidler. Repræsentationsformen for den praktiske fagdidaktik er typisk lærebøger produceret af forlag. Læremidlernes vejledning om
undervisning er en fagdidaktisk vinkel, der traditionelt ikke har været behandlet
inden for fagdidaktikken. Læremidler har typisk været tematiseret i et kritisk
lys; lærebogen programmerer undervisningen. Men empirisk sætter lærebogen
(eller e-bogen, i-bogen og pædagogiske læringsspil) en dagsorden for, hvad der
bliver undervist i, hvordan og ofte også hvorfor. Forlag og læremiddelforfattere
er de mest indflydelsesrige og mest usynlige fagdidaktikkere vi har – selvom de
beskæftiger sig med det mest synlige element i enhver undervisningssituation,
undervisningsmaterialer.
En lærebog kan ses som en konkretiseret fagdidaktik. Her har en lærebogsforfatter gjort en række fagdidaktiske valg om mål, indhold, metoder og aktiviteter.
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En lærebog udgør for eleven et læringsunivers, som præsenterer et fags viden,
begreber og metoder. Og lærebogen opfordrer gennem sine opgaver, aktiviteter
og øvelser eleven til at gennemløbe en læreproces med et bestemt fagligt sigte.
Lærebogen stimulerer læreprocesser. For læreren udgør lærebogen en praksisvejledning i forhold til at planlægge, strukturere, differentiere og styre undervisningen. Heri ligger lærebogens didaktiske funktion. Men lærebogen udgør også
i sig selv et læringsmiljø eller læringsunivers, som eleven kan gå på opdagelse i,
undersøge og bearbejde. Man kan her argumentere for, at det at håndtere lærebogen – eller didaktiske læremidler – også er en vigtig fagdidaktisk kompetence.
Det er underviseren som har nøglen i forhold til, hvilke læremidler der skal bruges
i undervisningen – og hvordan. Og selv om en lærebog kan siges at rumme en
didaktisk intention – en lærebogsforfatter vil lære eleven noget bestemt – så er
det lærerens opgave at redidaktisere læremidler i forhold til lærerens egne formål.
Lærerens kompetence til at håndtere læremidler kan beskrives som en læremiddelfaglighed. En læremiddelfaglighed omfatter her fem kompetencer (Carlsen og
Hansen, 2009 og Hansen, 2010):
•
•
•
•
•

En analytisk kompetence til at analysere og vurdere læremidlers pædagogiske muligheder
En planlægningskompetence til at omsætte læremidlers pædagogiske
muligheder i sin planlægning.
En praktisk handekompetence til metodisk og teknisk at anvende læremidler i undervisningen
En evalueringskompetence til at evaluere læremidlets potentiale i undervisningen og som grundlag for elevens læring
En udviklingskompetence til kritisk at drøfte læremidler i et fagligt fællesskab bl.a. med henblik på udvikling af fag, kollegialt samarbejde og
skolens udvikling.

Afslutning
Artiklen præsenterer tre diskurser om fagdidaktik – eksemplificerer ved forskellige formål, funktioner og repræsentationsformer.
De tre kriterier for at beskrive fagdidaktiske diskurser – formål, funktion og
repræsentationsform – kan kvalificere en diskussion om fagdidaktikkens rolle og
fremtrædelsesformer. Artiklen argumenterer for, at fagdidaktik spiller en rolle på
mange planer i både en konkret undervisningsvirkelighed, i forhold til en politisk
virkelighed og som omdrejningspunkt for forskning og vidensudvikling. At få
øjnene op for, hvilken fagdidaktisk diskurs en fagdidaktik italesætter, er også at
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kunne få et klarere blik for formålet med fagdidaktikkens (forskellige) opgaver,
og for hvordan fagdidaktikken løser disse opgaver.
Fagdidaktik

Formål

Funktion

Repræsentationsform

Fagdidaktik
som videnskab

Identificere, undersøge og udvikle
fagdidaktikkens
genstandsområde,

Kvalificerer under- Videnskabelige
søgelse af underpublikationer
visning, udvikling
af didaktiske kate-

analytiske beskrigorier og opbygger
velse og normative et forskningsfelt
beskrivelse
Fagdidaktik
som politisk
diskurs

Støtte undervisere,
forskere og politikere i at kommunikere om fag og
undervisning.

Skaber synlighed
Styredokumenter
om fagenes formål, Hjemmesider
opgave og værdi.
Udviklingsrapporter
Undervisningsplaner

Fagdidaktik
som praksisvejledning

Vejlede undervisere i at planlægge,
gennemføre og
evaluere en konkret undervisning

Udvikle metoder,
Lærebogen
modeller og red(Undervisningsskaber til at lærere planer)
kan håndtere, styre
og strukturere
undervisning

Figur 3. De tre fagdidaktiske diskurser: fagdidaktik som videnskab, som politisk diskurs og som
praksisvejledning – og deres formål, funktioner og repræsentationsformer
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English summary
Discourses in disciplinary didactics: a scientific, a political and a practical
guidance approach
This article examines disciplinary didactics from a discourse analytical perspective. Three approaches to disciplinary didactics are outlined: a scientific approach,
a political approach and a practical guidance approach. These approaches reflect
the different tasks and functions of disciplinary didactics in educational research
and dissemination. The analytical criteria for examining the discourse of disciplinary didactics are purpose, function and representation.
Keywords: discourse theory, disciplinary didactics, purpose, function and representation in disciplinary didactics.
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Fagdidaktikkens autonomi
Helle Munkholm Davidsen
Indledning
Denne responsartikel relaterer sig primært til Frede V. Nielsens artikel Fagdidaktik
som integrativt reletionsfelt. Den har særlig fokus på fagdidaktikkens autonomi og
på fagdidaktikkens indholdsbestemmelse, som jeg vil diskutere nærmere ud fra
Wolfgang Klafkis begreb om kategorial dannelse. Desuden kommenteres Nielsens
fagdidaktiske model ud fra et spørgsmål om fagdidaktik som segmentering af
fagligt indhold. Endelig vil spørgsmålet om fagdidaktikkens repræsentation som
semiotisk fænomen blive kommenteret ud fra Sigmund Ongstads artikel Komparativ fagdidaktikk? Eksempler, hypoteser og forutsetninger med henblik på at drøfte
en semiotisk forståelse af det fagdidaktiske indhold som indsnit i virkeligheden.

Faglighed og pædagogik
Fagdidaktikken griber ind i forskelligartede problemstillinger, som Frede V.
Nielsen bemærker, og kan derfor bestemmes og afgrænses på flere måder. Den
vedrører såvel udvælgelsen af undervisningens indhold, tilrettelæggelsen af den
praktiske undervisning, som undervisningens institutionelle rammer. Historisk
har det, som Nielsen beskriver i sin artikel, været relationen mellem faget og
pædagogikken, der har stået centralt i forståelsen af fagdidaktikken. Koblingen
mellem fag og pædagogik var central på Danmarks Lærerhøjskole og er forsat
det centrale omdrejningspunkt for læreruddannelsens opbygning og identitet (jf.
Nielsen i denne publikation). Målet har begge steder været og er forsat på læreruddannelsen at forene det pædagogiske indhold med det faglige. Spørgsmålet er
imidlertid, om ikke fagdidaktikken hermed står i fare for at udvande sit faglige
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indhold og reduceres til pædagogik. ”Uden et fast greb om den faglige indholdsdimension” bliver fagdidaktikken, som Nielsen bemærker, til et luftigt begreb og
svækker fagligheden (Nielsen i denne publikation).
En styrkelse af den faglige indholdsdimension er altså afgørende, men for at
fagdidaktikken hermed ikke blot bliver en ’dimension’ i det pædagogiske, synes
det nødvendigt, at den begribes som et selvstændigt fænomen, der er givet uafhængig af pædagogikken. I modsætning til Nielsen mener jeg derfor, at det er
hensigtsmæssigt at løsrive fagdidaktikken fra pædagogikken og i stedet anskue
den i forhold til faget selv. Når den faglige indholdsdimension anskues som en relation mellem faget og fagdidaktikken, træder faget frem som en realistisk grund
i Perices forstand. Det vil sige, at faget udgør en realistisk grund, der både er en
virtuel potentialitet for og en realistisk binding af fagdidaktikken. Fagdidaktikken udgør på sin side en række valg eller mulige repræsentationer, der hver især
realiserer det faglige læringspotentiale, som faget som grund muliggør. Fagdidaktikken drejer sig i denne forståelse primært om udvælgelse af indhold. Hvad
man mener, elever skal lære af fx. historie, matematik eller af dansk angår således
fagenes læringspotentiale og realiserer uanset begrundelse fagets faglige grund.

Fagdidaktikkens autonomi
Fagdidaktikkens faglige grund dannes ikke blot af forskningsfagene, men refererer også til en håndværkmæssig, teknisk og kunstnerisk realitet, hvilket Nielsens
tredimensionelle basisbegreb i øvrigt indfanger. Fagdidaktikken fremtræder
derfor i min optik af to grunde som en autonom faglighed, som hverken udtømmende lader sig bestemme i relation til pædagogikken eller forskningsfaget. Den
har for det første en relation til sin faglige grund, som eksisterer uafhængig af
pædagogikken, og dens faglige grund er for det andet skabt af en kompleks faglighed, der overskrider forskningsfagenes grænsedragninger.
Når fagdidaktikken anskues som en selvstændig faglighed, bliver det desuden
tydeligere, at der er givet en mangfoldig faglig grund, som påvirker fagdidaktikken, og implicerer en række fagdidaktiske valg forud for den pædagogiske tilrettelæggelse af undervisningen. Disse fagligt begrundede valg kan man komme til
at overse, hvis man opfatter dem alene som begrundet i den pædagogiske tilrettelæggelse af undervisningen. Den faglige grunds mangesidige læringspotentiale
underbetones hermed, og følgelig udviskes den fagdidaktiske mangfoldighed og
differentialitet. En effekt af dette er, at det fagdidaktiske indhold fejlagtigt fremstår som entydigt og homogent. Det er det ikke, fordi fagdidaktikkens faglige
grund grundlæggende udgør et heterogent vidensfelt, men derudover kan det
yderligere differentieres i forhold til læringsindholdet, således som Wolfgang
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Klafki gør det i sin sondring mellem materiel dannelse, formel dannelse og kategorial dannelse (Klafki, 1983).

Fagdidaktik og kategorial dannelse
Klafki taler ikke om læring, men om dannelse. I en klassisk dannelsesoptik er
det elevens personlige udvikling og dannelse som individ i mødet med stoffet,
der har været i fokus. Igennem de seneste par årtier har denne dannelsestækning
imidlertid været i krise. Den er langsomt blevet overtaget af en uddannelsesrationalitet, der har fokus på instrumentelle læringsmål, der skal sikre, at eleven har de
nødvendige uddannelseskompetencer i forhold til et videre uddannelsesforløb.
En sådan uddannelsesrationalisme har en tendens til at støtte en falsk entydighed
i det fagdidaktiske indhold.
Den tilsyneladende fagdidaktiske entydighed kan dog sammen med modsætningen mellem den subjektive dannelse og den objektive målrationalisme opløses
ved at anskue Klafkis begreber i et læringsperspektiv. Entydigheden opløses af
Klafkis differentierede dannelsesbegreber, og derudover kan dannelsesindholdet
tilnærmes objektive læringsmål, hvis det forankres i et mere konkret læringsindhold. Samtidig skaber dannelsesbegrebet en åbning i den instrumentelle opfattelse
af læring. Der er altså tale om en gensidig udvidelse af lærings- og dannelsesbegrebet, der fastholder en differentieret fagdidaktik.
Ved mere konkret at anskue Klafkis tre dannelsesbegreber i et læringsperspektiv kan man i første omgang pege på, at det faglige indholds læringspotentiale
kan realiseres på flere måder. Det kan såvel være stoffet i sig selv, der besidder
et læringsindhold (materiel dannelse), eller det kan være det metodiske (formel
dannelse1), der udgør læringsindholdet, eller læringsindholdet kan mere abstrakt
bestemmes som en grundlæggende erkendelse af væsensforhold i verden (kategorial dannelse)2.
Klafki anerkender, at både den materielle og den formelle dannelse (såvel den
funktionelle som den metodiske) bidrager til dannelsen, men mener ikke, at de
gør det hver for sig (Klafki, 1983: 53). De skal bringes sammen til en helhed, som
udgør den kategoriale dannelse, der både åbner mod stoffet (ved at det fremtræder eksemplarisk) og mod elevens erkendelse af det (den funktionelle dannelse).
Det er imidlertid den faglige erkendelse (læring), der bidrager til elevens eller
subjektets kategorielle forståelse af verden. Dette gør stoffet ikke i eller af sig selv
(som materiel dannelse), men når ”indhold af almen, kategorial afklarende art
kommer til syne” og subjektet erkender dette som ”indsigt, oplevelser, erfaringer
af almen art.” (Klafki, 1983: 61).
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Klafki gør hermed på den ene side opmærksom på, at det fagdidaktiske
indhold begrundes på forskellig vis (materielt, funktionelt, metodisk), men han
peger på den anden side på, at der kan være et mere konstitutionelt kriterium for
bestemmelsen af det fagdidaktiske indhold, nemlig det der er kategorialt dannende. Trin- eller læringsmål er ikke i sig selv kategorialt dannende, men ved at
identificere det erkendelsesskabende dannelsesindhold som læring åbner dette
mod en præcisering af det kategorialt dannende. Det kategorialt dannende, som
Klafki blandt andet også refererer til som ”indhold af almen art”, som eksemplarisk eller paradigmatisk, kan være vanskeligt at fastholde, men anskuet som et
specifik læringsindhold bliver det anderledes konkret.
Betegnelsen kategorial fordrer en filosofisk præcisering, men den må samtidig være konkret forankret i det specifikke stof. En sådan fordring kan en
fænomenologisk tilgang honorere. Det kategorialt dannende kan således i en
fænomenologisk optik bestemmes som det kategoriale læringsindhold, som stoffet har i kraft af sit specifikke indhold og sin specifikke form. Det vil sige, at man
i sprogundervisningen kan lære noget særligt i kraft af, hvad sprog er eo ipso (jf.
faget Almen sprogforståelse). Man kan også i de enkelte sprogfag og andre fag
lære det særlige ved faget i et kategorialt perspektiv, der bringer faget ud over
sig selv. I et kategorialt perspektiv peger det særlige i fagene således ikke kun på
sig selv (som stof, metode eller individuel dannelse), men bidrager mere alment
til at begribe generelle forhold i verden, hvilket Torben Spanget Christensen i sin
artikel (Samfundsfag – en uddfiffeentiering i og en udfordring til historiefaget) beskriver
eksemplarisk i forhold til den samfundsfaglige dannelse.
Den generelle pointe er her, at man kan bestemme det fagdidaktiske indhold
ud fra dets kategoriale dannelsesindhold (som dernæst vil udgøre kriterier for
stof- og metodevalg), og man kan ydermere bestemme genstanden for den fagdidaktiske forskning som det kategoriale dannelsesindhold.

Litteraturdidaktik som eksempel
Jeg har i bogen Kognitiv litteraturanalyse (Davidsen, 2011) forsøgt at begrunde en
kognitiv analysemetode didaktisk i det kategoriale dannelsesindhold, som litteraturen besidder i og med dens forskellige former for konceptuel skematisering
af den menneskelige erfarings- og forestillingsverden. Den kognitive litteraturdidaktik berører dog kun en afgrænset del af litteraturdidaktikken. Man kunne på
samme vis begrunde alle andre litterære analysemetoder kategorialt. Dette er dog
ikke tilfældet i praksis, hvor litteraturdidaktik enten praktiseres ved at gentage
videnskabsfagets metoder eller ved pædagogiske overvejelser over den praktiske
tilrettelæggelse af undervisningen (jf. Kaspersen, 2012: 62). De bøger, der findes til
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undervisningsbrug i litterære metoder både til læreruddannelsen og til gymnasiet
er derfor stort set identiske med undervisningsbøger til universitetet, hvad angår
emner og opbygning (Jørgensen, 20123, Jørgensen, 2010, Thurah, 2010). I forhold
til den faglige fremstilling er konsekvensen, at det didaktiske indhold i metoderne
kun fremdrages sporadisk.
Litteraturdidaktik er imidlertid mere end en didaktisk begrundelse af etablerede metoder. Den kan overordnet bestemmes som det kategoriale læringspotentiale, litteraturen besidder i sin helhed. Pointen er altså, at dette kategoriale
potentiale, såvel i forhold til litteraturen som i forhold til alle andre fag og faglige
elementer, er autonomt og skal afdækkes forud for den pædagogiske tilrettelæggelse og begrundelse af undervisningen. Der er med andre ord et inkonditionelt
fagdidaktisk indhold, som begrunder de konkrete læringsmål og valg af stof og
metode.

Segmentering af indhold som semiotiske indsnit
I det foregående har der været fokus på fagdidaktikken som et selvstændigt fagligt fænomen. Den fagdidaktiske autonomi betyder dog ikke, som berørt tidligere,
at det fagdidaktiske indhold er entydigt, hvilket Nielsens fagdidaktiske model
bevidner. Nielsen sondrer i sin model mellem Natura, Ars, Scientia, Didactica og
Practica som kilder til det fagdidaktiske indhold (Nielsen i denne publikation4) og
peger hermed blandt andet på, at fagdidaktikken påvirkes fra mange kilder. Som
i modellens skolastiske forbillede lægger Nielsens model således op til en omhyggelig og nuanceret begrebsdifferentiering, der netop fastholder, at fagdidaktikken
udgør en differentieret og mangfoldig faglighed.
Modellen viser på den ene side overordnet, at didaktikken bevæger sig fra
virkeligheden til videnskabsfaget til undervisningsfaget og til praksis. Modellen
angiver hermed, at det er faget (og fagets relation til virkeligheden), der skaber
didaktikken. På den anden side understreger modellen en kompleks gensidig
påvirkning mellem niveauerne (manifesteret i de forskellige fagsyn, jf. Nielsens
model i denne publikation).
Sammenfattet fortolker jeg modellen således5, at den fremstiller fagdidaktikken som en række valg, der skaber indsnit i den faglige grund. Disse forskellige
valg er blandt andet både en effekt af filosofiske forståelser af virkeligheden, videnskabsteoretiske positioner, videnskabsfagenes segmentering af viden, almene
didaktiske forestillinger (med Nielsen didaktologiske grundforestillinger) og
forskellige bredere didaktiske og pædagogiske begrundelser for indsnit.
Modellen fastholder desuden fagdidaktik som en faglig segmentering, der
refererer til en virkelighed. Fagdidaktikkens fundering i virkeligheden er be-
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grundet i den fænomenologiske realisme, der ligger i Nielsens model i og med,
at videnskabsfagene refererer til den fænomenale virkelighed (både natura og
ars). At denne reference er mangfoldig, er således ikke ensbetydende med en
nominalistisk relativisme, men udtrykker en række sideordnede åbninger mod
verden via fagdidaktiske indsnit.
Den fænomenologiske realisme, som Nielsens fagdidaktik er udtryk for, kan
suppleres med en semiotisk realisme, der komplementært er optaget af, hvordan
de fagdidaktiske indsnit manifesteres i forskellige repræsentationssystemer og
i forskellige fortolkninger. En sådan semiotisk tilgang kan være realistisk for så
vidt, den er funderet i repræsentationer af den fænomenologiske virkelighed eller
grund, men den kan også optræde som en nominalistisk semiotik, der anskuer
de semiotiske repræsentationer som sproglige konstruktioner, der overtager og
sletter referencen til den naturlige verden. Den semiotiske forståelse har dog i
begge tilfælde fokus på repræsentationer som et forskelssættende og differentieret fænomen i overensstemmelse med den semiotiske tilgang til didaktik, som
Sigmund Ongstad præsenterer i sin artikel, Komparativ fagdidaktikk? Eksempler,
hypoteser og forutsetninger.
Ongstads artikel synes således overordnet at tage tilløb til begge de semiotiske tilgange. Han tager eksplicit afsæt i en peirciansk semiotik (Ongstad i denne
publikation), der både hviler på et komplekst fænomenologisk-realistisk grundlag og åbner mod en nuanceret repræsentationsdifferentiering. Dette kommer til
udtryk, når Ongstad fremhæver de mange tegnsystemer, der er på spil i ethvert
fagligt fænomen. Derudover berører Ongstand en mere nominalistisk semiotik i
form af ’sprogfællesskaber’, der påvirker virkelighedsopfattelsen via ”det aktuelle språkets måte å ordne tilværelsen på semantisk og følgelig begreps- og persepsjonsmessig.” (Ongstad i denne publikation). En sådan nominalistisk tilgang
kan, mere uddybet, minde om en poststrukturalistisk kritisk semiotisk forståelse,
der opfatter den semiotiske repræsentation som en evig forskydning (forskelssætning) til virkeligheden (Derrida, 1970 og Barthes, 1981). I en sådan forståelse giver
undervisningsfagene eller forskellige typer af diskursive repræsentationer ikke
adgang til en reel faglighed eller virkelighed, men findes kun som diskursive repræsentationer. Forestillingen om et ’reelt’ fag eller en ’reel’ virkelighed (en grund
i Peirces forstand) er i en poststrukturalistisk optik en illusorisk konstruktion,
som – i en radikal tilgang – skaber en falsk forståelse af det, som er virkeligheden,
nemlig en kæde af blotte repræsentationer.
Ongstad synes ikke at gå så vidt, men den stigende brug af semiotik i en de
konstruktiv eller poststrukturalistisk optik kunne føre til, at en sådan relativisme
også vandt frem i det didaktiske felt6. I stedet fastholder Ongstad den differentierede repræsentation af faget, som viser sig, når man får blik for de mange
tegnsystemer, der funktionelt anvendes i de enkelte fag.

Fagdidaktikkens autonomi

Semiotik og literacy
Ongstad lægger til en vis grad op til at opfatte de enkelte fag og deres faglige
elementer som formelle semiotiske systemer så som det matematiske notationssystem. Hermed nærmer han sig en opfattelse af den semiotiske repræsentation
som literacy. Den oprindelige opfattelse af literacy som et konventionelt skriftsystem består netop i at fremhæve skriftsystemet som et konventionelt (semiotisk)
repræsentationssystem, som eksplicit skal læres. Senere er begrebet udvidet til
også at inkludere den sociale praksis og de kulturelle kontekster, skriften indgår i
og er del af7, og det er udvidet til at omfatte andre repræsentationssystemer. I forlængelse heraf kan man sammen med Umberto Eco definere literacy som et kodet
system, hvis betydning realiseres i kodede kontekster og sociale praksiser (Eco
1976). Denne definition af literacy udgør samtidig en definition af repræsentationssystemer som en interaktion af et formalt tegnsystem og et kulturelt system.

Semiotisk realisme
Som nævnt kan man opfatte repræsentationer af virkeligheden nominalistisk
som en sletning af virkelighed (eller mere radikalt og dekonstruktivt som en
evig forskydning af virkeligheden), men man kan også opfatte repræsentationer
realistisk som en adgang til virkeligheden. Eco forsøger i bogen Kant og Næbdyret
at spænde over en forståelse af semiotiske repræsentationer både som realistiske
repræsentationer i Peirces forstand, og det vil sige som en grund, der sætter et
realistisk fænomenologisk mærke i repæsentationen, og som mere åbne interpretationer, der giver plads til, at repræsentationer udgør fortolkninger af andre
repræsentationer8. Dette kan sammenfattes i, at en given repræsentation, fx et
fag, kan repræsentere virkeligheden på flere måder, men ikke på en hvilken
som helst måde. Den virkelighed, som faget repræsenterer, er forbundet med og
præger faget. Virkeligheden kan omvendt ikke bare formidle sig selv i ’rå’ form.
Den vil altid være repræsenteret og indgå i forskellige fortolkninger. De forskellige repræsentationssystemer eller literacies kan derfor opfattes som forskellige
faglige åbninger mod virkeligheden, der både refererer direkte til virkeligheden
og udgør fortolkninger af den.
Semiotisk set er den menneskelige virkelighed overordnet en repræsenteret
virkelighed, hvilket er en effekt af, at mennesket tillægger den betydning. A. J.
Greimas udtrykker det sådan:
Det forekommer os, at den menneskelige verden i alt væsentligt kan defineres som betydningens verden. Verdenen kan kun kaldes ”menneskelig”
i det omfang, den betyder noget. (Greimas, 1974: 39)
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De forskellige fagligheder kan derfor semiotisk anskues som forskellige måder at
skabe betydning på. Ongstad fremhæver denne differentialitet ved at påpege, at
betydning er repræsenteret i flere tegnsystemer og på flere niveauer på en gang.
Jeg vil med Nilsens fænomenologiske fagdidaktik fremhæve, at hver differentiering udgør et fagdidaktisk indsnit, der åbner mod verden ved – semiotiske set - at
give den betydning (både referentielt og som fortolkning).
Afslutningsvis vil jeg forsøge at forene Ongstads mere funktionelle semiotik med min mere kulturelt-fænomenologiske (inspireret af Nielsen og Eco)
via et første udkast til en semiotisk systematisering eller typologisering af de
didaktiske indsnit. Samtidig vil jeg inddrage et aspekt af fagdidaktikken, som
jeg endnu ikke har berørt, nemlig de institutionelle og samfundsmæssige krav,
der også begrunder fagdidaktiske valg. Jeg er derudover inspireret af Nielsens
didaktiske model, som sondrer mellem en basisfagsdidaktik, en etno-didaktik, en
udfordringsdidaktik og en eksistensdidaktisk, og hermed også åbner mod, at de
fagdidaktiske indsnit kan være begrundet i elevernes funktionelle dannelse i form
af udviklingsbehov (etno-didaktisk), samfundsmæssige spørgsmål (udfordringsdidaktisk) eller en eksistentiel forståelse af verdenen (Nielsen, 2006).
En semiotisk typologisering, der anskuer forskellige typer af faglige repræsentationer som fagdidaktiske indsnit, kan skelne mellem følgende typer af fagdidaktiske segmenteringer, som begrunder hvad man skal lære og hvorfor (men
ikke hvordan):
•
•
•
•
•

Formale systemer (skiftsprog, notationssystemer, it-systemer, nodesystemer, tekstsystemer etc.)
Pragmatiske systemer (brug af formale semiotiske systemer)
Sociale systemer (den sociale og samfundsmæsssige forståelse og værdisættelse af systemer)
Encyklopædiske systemer (den historiske og kulturelle betydning som
de andre systemer har og udveksler)
Filosofiske og æstetiske systemer (måder at forstå og opleve virkeligheden på, herunder ideologiske og religiøse konceptioner)

De formale systemer svarer til det, der tidligere blev bestemt som et tegnsystem
i repræsentationssystemet, mens de andre systemer tilsammen skaber det kulturelle system. Dette er et første bud på, hvordan man kunne anskue en semiotisk
didaktik mere systematisk. Det er her naturligvis langt fra tilstrækkeligt beskrevet
og begrundet, men angiver en idé om, hvordan fagdidaktikkens segmentering af
såvel fagene som af virkeligheden kan begribes som realiseringen af forskellige
betydningsniveauer i den betydende verden.

Fagdidaktikkens autonomi
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Noter
1

Den formelle dannelse omfatter også den funktionelle dannelse, som angår elevens personlige og
individuelle udvikling, men da det fra fagets synspunkt ikke er et element ved det faglige indhold
som sådan, inddrages dette ikke her. Den er dog del af den kategoriale dannelse. Klafki skelner
desuden mellem to typer af materiel dannelse, en ’objektivistisk’ og en ’klassisk’, men denne
distinktion er ikke central i den nærværende problemstilling, og derfor refereres der her samlet til
materiel dannelse som det forhold, at det er det faglige stof i sig selv, der er fokus på.

2

Et eksempel herpå er gymnasiefaget Almen Sprogforståelse.

3

Denne antologi indeholder dog en række overvejelser over litteraturdidaktik, men dette på trods
udgør indholdet en traditionel gennemgang af litteraturteoretiske positioner og litterære metoder.
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4

Nielsen betegner sin model som: ”Model af fagdidaktik som integrativt relationsfelt mellem en pædagogisk
og en faglig dimension og med særligt hensyn til didaktikkens greb om det faglige med henblik på at blive
fagdidaktik”.

5

Min sammenfatning er summarisk og yder ikke modellen retfærdighed i forhold til dens
kompleksitet og de nuancerede fagdidaktiske implikationer, som Nielsen udfolder i sin artikel.
Jeg vover imidlertid den summariske fortolkning for at fremdrage det, som jeg opfatter som det
centrale ved modellen.

6

Jeg har i en anden sammenhæng beskrevet forskellen på en relativistisk poststrukturalistisk
semiotik og en strukturalistisk deskriptiv semiotik (Davidsen 2000).

7

Jf. artiklen i denne publikation af Nikolaj Frydensbjerg Elf.

8

En sådan differentieret opfattelse af repræsentationer synes at være i tråd med Nielsens
differentierede fagdidaktiske model.

English summary
The autonomy of disciplinary didactics
This response article is related to Frede V. Nielsen’s article Fagdidaktik som integrativt relationsfelt [Disciplinary didactics as an integral field of relations]. It has
a special focus on the autonomy of disciplinary didactics and the definition of the
content of disciplinary didactics. The content of disciplinary didactics is discussed
in relation to Wolfgang Klafki’s concept ‘categorial Bildung’ (Kategoriale Bildung)
and as differentiation of subject matters. Furthermore the article discusses a semiotic interpretation of the didactic differentiation of subject matters in relation to
Sigmund Ongstad’s article Komparativ fagdidaktikk? Noen eksempler, hypoteser
og forutsetninger.
Keywords: disciplinary didactics, didactic content, segmentation, categorial Bildung, Kategoriale Bildung, semiotics.
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Og flere dikotomier: Den
bekymrede og den konstruktive?
Eller: Vi kan bare tage
udgangspunkt i praksis!
Tina Høegh
Responskommentar til artiklerne af Frederik Pio, Frede V. Nielsen og Nikolaj F.
Elf.
Min respons omhandler tre af artiklerne i dette nummer af Cursiv. Jeg problematiserer Frederik Pios modstillinger af dannelse og læring, tilslutter mig Nikolaj Elfs
analytiske overvejelser om homogeniserende og heterogeniserende tendenser og
foreslår en reorganisering af ideerne i Frede V. Nielsens model over fagdidaktik
som integrativt relationsfelt, idet jeg flytter practica-feltet sådan at det kobles til
både natura-, ars-, scientia- og didactica.
Jeg kan sagtens være bekymret som Frederik Pio, men jeg vil absolut foreslå
en anden vej for argumentationen og den fænomenologiske tilgang end Pios
dikotomiserende. Jeg kan sagtens være enig med ham i at vores evner som selvoverskridende og nysgerrige i forhold til verden, hinanden og kunsten netop
bør dyrkes og forfines ved sanselig-æstetisk opmærksomhed, og at vi i skole og
uddannelse ikke varetager dette behørigt. Det er katastrofalt at de praktiske og
sanselig-æstetiske fag udgrænses eller får så ringe et timegrundlag at de reelt,
som Pio skriver, er rekreative subjektive oplevelsesfag uden faglighed. Som
danskfagsdidaktiker kan jeg sagtens bekymres over at der i den 2010-reviderede
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gymnasiereform i danskfagets formål stryges et afsnit om æstetisk bevidsthed, og
at det ser ud til at være udskiftet med at eleven skal vise formidlingsbevidsthed.
Ligeledes forstår jeg fuldt ud Pios kritik af den konstante measuring, en metrikkultur hvor måling af kompetencer og uddannelser på tværs af kulturer og uddannelsessystemer er mål i sig selv.
En voldsom dikotomisering af læringsparadigme over for dannelse mener
jeg dog ikke fremmer analyse, indsigter og argumentation. Jeg foreslår at vi fra
Nielsens model over fagdidaktik som integrativt relationsfelt tager practica som
analysekategori for at få øje på vores eget forståelsesprojekt her. Jeg mener nemlig
ikke at vi kan forlægge praksis til enden af en række af faglige og pædagogiske
dimensioner og kun sætte practica i relation til didactica sådan som Nielsen skitserer det med sin model. Practica er så allestedsnærværende at det ER vores fagsyn.
Såvel sammenligningen mellem fagene som fagene selv, deres ydre og indre virkelighed viser at natura, ars, scientia og didactica indebærer praksisformer. Jeg må
uddybe lidt for der er mange eksempler på dikotomier i denne bog.
Skitser af modsætningsforhold er ganske velegnede til at vise forståelsen af
hvad der brænder på. Der ligger indsigter og venter når vi skitserer "spændingen
mellem» to forhold. Men det er spændingsfeltets kompleksitet der i reglen er det
interessante, som i Nielsens redegørelser for hvad der brænder på i musikken,
poesien, kunstfagsdidaktikken i det hele taget: musikalsk spænding (se fx Nielsen
2007: 78). I Nielsens artikel i dette nummer af Cursiv ses et andet spændingsfelt,
eller kontinuum, mellem Fag og Pædagogik, og grader af fp og pf til FP imellem
disse, men jeg er ikke sikker på at disse abstrakte opstillinger af virkelig store og
komplekse felter som Fag over for Pædagogik egentlig hjælper os grundlæggende
i sammenlignende fagdidaktik. Vi har brug for at være mere konkrete.
Spændende dialektiske forhold, fx binære forhold, der fremmer forståelsesprocessen, er begreber der selv indeholder bevægelse. Elfs fremhævelse af
homogeniserende og heterogeniserende tendenser som analytiske redskaber har
dette potentiale. Bevægelsesdimensionen i hvert enkelt begreb får ”spændingen
imellem” dem til at vise høj kompleksitet, som M. M. Bachtins syn på sproget
og sproghistorisk udvikling der indebærer både centripetale og centrifugale
kræfter (Bachtin 2003: fx 58ff). De centripetale kræfter er sammenlignelige med
homogeniseringstendenser der samler omkring en autonom magt, eller ensretter
og strømliner, og den heterogene bevægelse er sammenlignelig med centrifugale
kræfter der spreder, udvider, inddrager og inkluderer mange træk i sig.
Et eksempel på en homogeniseringstendens ses i Frederik Pios modstillinger
når han trækker fløjene op og er bekymret for om en etisk rationalitet i pædagogisk tænkning er ved at blive erstattet af en teknisk rationalitet. Jeg skitserer kort
Pios egen position og vender derefter tilbage til både Elf og Nielsen.
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Den fænomenologiske fløj som Pio placerer sig selv på, bekymrer sig i lighed
med Løgstrups og Wilhelms tese om udgrænsning i skolens verden af de kunstværksrettede fag (Pio i dette nummer af Cursiv), og Pio vil i stedet at kunstværket,
musikværket, udfoldes som den afgørende bidragyder til den kulturkreds’ selvbeskrivelse som kunsten er (Pio), så "at undervisning (in casu: musik) trækker eleven
tilbage i et træf med et sanseligt indhold og en fænomenverden". Pio videre: "Det
betyder, at der potentielt set kan overføres en indsigt. Sådanne eksemplariske
sange og værker kan med andre ord give anledning til en erfaringsdannelse i os.
Heidegger taler direkte om at det i kunsten er ’sandheden der sætter sig selv i
værk'." Her er klare retnings-metaforer i spil: trække elever tilbage til det gamle, der
overføres kulturelt indhold, og de eksempler som Pio forklarer musikkens åbne
sanselige indsigter med, har form af normerende dannelsesindhold, en europæisk
Bildung som forsvar mod ”Globaliseringen og multikulturaliseringens uendelige
nivelleringer” (Pio) der gør mennesket hjemløst. Pio anvender konsekvent forestillingen om at undervise som modstilling til læring der kun foregår i eleven:
”Man kan sige, at undervisning i et fag som musik med sit indhold og sin
iboende rettethed mod en fænomenverden (derude) hinsides uddannelsesinstitutionen handler om en orientering rettet mod verden. En spørgen til
verden som et levet rum, hvori musik som fænomen kan åbne sig for en.
Løgstrup – der jo var optaget af skolens formål – kaldte denne besindelse
på grundfænomer og livsytringer for ”tilværelsesoplysning” (Løgstrup,
1993: 50). Læringen derimod peger ikke på disse fænomener i verden, som
Løgstrup taler om. Læringen oplyser ikke nødvendigvis – men risikerer
måske i et vist omfang til dels at måtte fordunkle sagen, når læringsfokuseringen trækker det hele indad mod learnerens indre midtpunkt.”
Jeg finder at Løgstrup vrides i maskinen her, og at et levet rum i Pios optik altså
ikke er hvem som helst’s rum, ikke studerendes levede rum fx. Grundlæggende er
selve kunstarten musik først og fremmest ifølge Pio så et færdigt (?) fænomen i
verden, nogens musik og værk, og ikke netop i særlig grad en inter-relationel affære, en tolkning eller forståelse på tværs af tider og mennesker i og med bevidst
tilgang til egen situation, tid og kontekst.
Pios didaktiske position forklarer han i anvisningen af at værker bør inddrages for at give eleven den erfaring og indsigt værkerne har bibragt tidligere
generationer, og som har synliggjort at "hvordan verden pludseligt rummer løftet
om at kunne begynde på ny" (Pio), fx Wagner, Beatles, Jimi Hendrix. En didaktisk position hvor en gældende forståelse og kulturelle erkendelser er vejen til
historisk bevidsthed. Dette er en særlig hermeneutisk, analytisk, intellektuel brug
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af kunstneriske værker som eksempler. En forståelseshandling i mødet mellem
subjekt og objekt (fx i Nielsen 1994: 137). En didaktisk position som "Musik som
sag-fag" (Se fx Nielsen 1994: 191 ff), og én tilgang ud af i alt seks at arbejde med
musik på ifølge Nielsen.
Jeg kunne ikke være mere enig i at uddannelser skal have dannende formål,
men for det første skal enhver diskussion af ethvert dannelsesprojekt stille spørgsmål til hvilken dannelse man bekender sig til: ingen lærer og ingen skolekultur
i sig selv, hvor dygtige og vidende alle end er, kan normere og ”danne” det hele
billede. I den homogeniserende, kulturoverdragende proces som Pio går ud fra,
skal vi altid være opmærksomme for eget etnocentriske udgangspunkt. Det er
ikke i overensstemmelse med en udfoldet hermeneutik hvis vi bruger kulturel
dannelse og ballast til at lære os selv at kende, blot for at blive stående forskrækket over for det Pio kalder globalisering og multikulturaliseringens uendelige
nivelleringer. Det kan ende med at vi så indtager et uoplyst, og langt fra tilværelsesoplyst ståsted i en flerkulturel virkelighed.
For det andet er det vigtigt at vedkende sig sin didaktiske forståelse og brug af
hermeneutisk horisontsammensmeltning. Nielsen skriver tidligere:
”Den nyere hermeneutik betoner sammenhængen mellem forståelse og
interpretation. Interpretation af ikke-sproglige udtryk (som fx musik) er
imidlertid undergivet særlige og vanskelige vilkår p.g.a omsætningen fra
noget ikke-verbalt-begrebsligt til noget verbalt-begrebsligt. De begrænsninger,
der gør sig gældende ved overgangen fra den musikalske forståelse til den
begrebslige interpretation, er det vigtigt at holde sig for øje. Det betyder
ikke, at man skal afvise interpretation som systematisk, tolkende virksomhed, fordi den traditionelle, skarpe modsætning, som har gjort sig gældende mellem kunst og videnskab, mellem oplevelse og analyse, mellem
rent intuitiv forståelse og positivisme, mellem ars og scientia er ufrugtbar.”
[Nielsens kursivering] (Nielsen 1994: 332)
Netop fordi vi skal være opmærksomme for at arbejdet med en verbalisering og
analyse af det ikke-verbalt-begrebslige ikke skal slippe sit tilhør til både intuitionen og den æstetiske erfaring (oplevelsen), mener jeg at det burde ligge lige
til højrebenet i musikfaget (og for Pio) at virkeliggøre kravet om styrkelse af det
æstetisk-sanseliges status i vores uddannelser ved netop at inddrage læringsdimensionen: at øve sanserne og tænke undervisning et spadestik dybere ind i (eller
ud i, om man vil) verden, dybere end en repræsenterende forståelse kan bidrage
med (når man fx arbejder i en (generations)fortolkende historisk tilgang som Pio
fremstiller). Vi skal mere end repræsentere, vi skal præsentere (Høegh, 2008: 38-
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41, eller 2010: http://poetiskpaedagogik.dk/ ibid.). Vi er nødt til at skærpe elevers/
studerendes sanser og motorik i udøvelse og praktisk, motorisk erkendelse for
at give dem erfaringer der kan kvalificere beskrivelse af netop deres omgang og
erfaringer med musikken/poesien/billedet/ eller yndlingsretten i madlavningen.
De skal gives sanseligt erfaringsgrundlag til dén verbale beskrivelse der er deres
egen, for den supplerer den intellektuelle, faglige begrebsverden som læreren
kommer med, med en anden og langt dybere erkendelse. En fænomenologisk didaktisk tilgang sætter i særlig grad fokus på det at mærke det sanseligt-æstetiske
i praksis: Hvad finder jeg mon? Kan det smages, lugtes, synges? Og hvordan gør
det mon? I motorik og sansetræning lægges grunden for en tilværelsesoplysning
der belyser eget kulturelle udgangspunkt ved at øve færdigheder og inddrage
kropslig betinget læring, sådan som Sven-Erik Holgersen har redegjort for det i
(Holgersen 2011). Altså, vi kan tilstræbe en tilværelsesoplysthed så vi kan begå
os i og møde en globaliseret virkelighed, også en medievirkelighed, der langt fra
nivellerer, men netop viser kompleksitet. Her kommer heterogeniseringen i praksis ind og interesserer sig ikke blot for eleven og elevens egen læring, selvfølgelig
subjektiv, men bruger den som oplysningsredskab til at møde, erkende og måske
endda gå i uforskrækket samspil med den øvrige verdens kompleksitet.
Det er en både-og-position som Nikolaj Elf er talsmand for i denne bog. Elf
skriver:
”Forholdet mellem homogenisering og heterogenisering markerer et
handlingsfelt og [herfra citeres Claus Haas] udgør på sæt og vis polerne i
en skala, der går fra fremkomsten af nye kulturelle og sproglige hybridfællesskaber i den ene ende af skalaen til (re)produktionen af kulturel homogenitet i den anden.”
Underfundigt er det her at Elf viser vejen for en analytisk position der tager udgangspunkt i at uddannelse og undervisning selvfølgelig har homogeniserende
tendens, altså Bildungs-praksis, men at han på sin side kritiserer kulturforskningen for at tage udgangspunkt i den modsatte værdiladning af Pio. Kulturforskningen finder at homogeniseringstendenserne er af det onde.
Min pointe er at eksemplificeringen af Pios position her underbygger Elfs
ide om undersøgelse af hetero- og homogeniseringstendenser som et velvalgt
analytisk værktøj. Hvorvidt en sådan transformalistisk (Elf) position nogensinde er
magtfri som Elf berører, vil jeg lade være udiskuteret her, men vi kan arbejde ud
fra at der altid er sameksisterende centripetale og -fugale kræfter. Uddannelsessektorens fornemste opgave må være at give vej for det hele.
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Sammenlignende fagdidaktisk forsknings fornemste opgave må være at
kunne beskrive de værktøjer vi graver med, i undersøgelsen af fag og pædagogisk
praksis.
Jeg mener at Nielsens model af fagdidaktik som integrativt relationsfelt
mellem en pædagogisk og en faglig dimension har potentiale som beskrivende
værktøj, som jeg indledte med at antyde. Modellen giver os i sammenlignende
fagdidaktisk virksomhed mulighed for at opdage eget projekt, men for at modellen får tilstrækkelig anvendelighed og for at opfylde mit eget krav om at vi er nødt
til at blive mere konkrete, er det vigtigt at tage udgangspunkt i practica, at placere
practica helt primært i relationerne:



























Figur
1. PRACTICA-model



Nielsen placerer practica yderst og kun i relation til didactica. Jeg foreslår i stedet at
vi lader practica stå som over- eller underbegreb, som analyseposition til at se på
den reelle handlen i de andre felter: Hvordan handler fx videnskabsfagets praksis,
i forskning, i undervisning, hvad betyder metode fx i forskellige fag? Eller hvilket
fagsyn finder man i skolelærerens undervisningspraksis? Eller hvordan beskrives
fagligheden og pædagogikken i de forskellige styredokumenter fra ministeriet?
Min pointe er at der praktiseres didaktisk i forhold til alle Nielsens opstillede fagdidaktiske dimensioner og på alle tre niveauer. I praksis viser vores fagsyn sig
for alvor, både meta-, inter- og intradisciplinært. Således kan vi fx placere Pio i et
musikfagligt mellemværende der udspiller sig, dvs. praktiseres, mest i scientia, og
det er Pios praktiske udførelse der fortæller om dette didaktiske tilhør. Jeg selv
skal måske snarere placeres imellem natura og ars-fagsynet, mens Elfs forslag til
analyse af hvad der foregår imellem lærer og elev, er praksis for didaktologien.
Elf diskuterer således didacticas praksis når han overvejer hvilke redskaber og
analytiske udsigtspunkter han har behov for i undersøgelse af undervisningens
og læringens former.

Og flere dikotomier: Den bekymrede og den konstruktive?

Der er ikke plads til yderligere udfoldelse her, men måske er her nok til at
udfordre til en diskussion af vores forehavende i sammenlignende fagdidaktik.
Jeg ser især frem til at møde de andre fakulteters praksisser. Hvordan ville fysikfaget fx beskrive sammenhængen mellem fysikforsøg og dertilhørende rapport fra
henholdsvis praktiseret scientia-vinkel, ars-vinkel og natura-vinkel? Eller jeg kunne
tænke mig at vide hvordan der arbejdes med den æstetiske erfaring i fysikfaget?
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English summary
And more dichotomies: the anxious and the constructive? Or: we can look at it
from the position of practise!
Response related to the articles by Frederik Pio, Frede V. Nielsen and Nikolaj F.
Elf in this volume of Cursiv.
In this response article I aim at showing how and why Nikolaj Elf’s suggestion
of an analytical viewpoint in homogenizing and heterogenizing processes and
Frede V. Nielsen’s model of the field of relations between subject and pedagogics
allow us to recognize our own points of departure when discussing comparative
disciplinary didactics. I illustrate my point referring to the highly dichotomised
landscape of good Bildung and bad learning paradigms painted by Frederik Pio in his
article. Pio is worried that global constructivism and systemic paradigms of comparing and measuring competences will supersede a Bildung-paradigm and lead
to a loss of cultural identity and historical knowledge. Pio’s critique is important,
but goes too far. I endorse Pio’s view that music should occupy a central position

251

252

Tina Høegh

in any school culture, but I reject his arguing for a Bildung-oriented school at the
expense of a focus on students’ learning. We need both, and in this viewpoint I
am inspired by Nikolaj Elf in his (also binary) understanding of homogenizating
processes in a constant exchange or interchange with a heterogenizing processes.
The important difference between Pio’s and Elf’s juxtapositions is whether or
not their understanding implies a movement between the binary positions. In the
final part of this response I discuss Pio’s, Elf’s and my own didactic positions in
Frede V. Nielsen’s model. I demonstrate that the model is useful in comparative
disciplinary didactics, but propose a different organization of its parts. Suggesting
that we view natura-ars-scientia-didactica from the position of practica, I argue that
our practice will always show us the “disciplinary view” (Nielsen’s term). For
instance: in the school subject music the music as art-study demands a different
practice than music as a historical, theoretical or cultural-study.
Keywords: practice, didactics, didactology, Bildung, learning, comparative disciplinary didactics, homogenization and heterogenization.
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Frede V. Nielsen,
professor i musikpædagogik.
Hilsen og hyldest
Sven Erik Holgersen
Det musikpædagogiske forskningsmiljø
i Danmark er meget lille. Mens der i Sverige og Norge bedrives forskning og uddannelse i musikpædagogik på omtrent
et dusin institutioner, hvoraf nogle endda
har flere professorater, er der i Danmark
for tiden kun ét professorat i musikpædagogik, som Frede V. Nielsen har beklædt
siden 1997.
I dette forår, helt bestemt den 10. maj,
runder Frede V. Nielsen 70 år, og han har
valgt at fratræde sit professorat efter 41
års ansættelse ved den samme institution.
Frede V. Nielsen blev ansat i 1971 på det,
der dengang hed Danmarks Lærerhøjskoles (DLH) institut for Musik og Musikvidenskab. Han har været en ledende kraft
i udviklingen af musikpædagogik som videnskabeligt fagområde i Danmark
og af cand. pæd. uddannelsen i musikpædagogik. På DLH var dette en fagligt
bred uddannelse med såvel praktiske som videnskabelige discipliner i musik og
musikpædagogik. Det var en unik uddannelse, der dannede rammen om et rigt
studiemiljø frem til 2000, hvor uddannelsen blev nedlagt i lighed med alle øvrige
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kandidatuddannelser og efteruddannelser, da DLH blev forvandlet til Danmarks
Pædagogiske Universitet (DPU). Frede V. Nielsen arbejdede imidlertid vedholdende med udviklingen af en ny kandidatuddannelse i musikpædagogik, som
siden 2006 har været udbudt i samarbejde med Musikvidenskab ved Københavns
Universitet, hvor et af uddannelsens moduler udbydes til gensidig inspiration for
de to institutioner.
Frede V. Nielsens analytiske tilgang til musikfaget gennemsyrer studiebogen
Almen Musikdidaktik, som gennem de seneste to årtier har været anvendt i hele
Skandinavien. Bogens analyser viser, hvordan musikfaget peger ud over sig selv,
og i talrige publikationer har Frede V. Nielsen vist, hvordan analyser af musikfaget også har gyldighed for forståelsen af andre fag. Et eksempel på dette er, hvilke
kriterier der kan gælde for udvælgelse af undervisningsindhold. Kriterierne
afhænger af, om udgangspunktet er faget i sig selv, eleven, samfundet eller den
menneskelige eksistens, hvilket svarer til forskellige didaktiske ”paradigmer”,
nemlig basisfagsdidaktik, etnodidaktik, udfordringsdidaktik og eksistensdidaktik.
Selv om disse kriterier sjældent er helt adskilt i praksis, bliver det hermed tydeligt,
hvordan undervisning i et fag kan tage sig helt forskelligt ud, alt efter hvilket
fagdidaktisk ”paradigme” der gør sig gældende.
Udvikling af fagdidaktik og almen didaktik og ikke mindst relationer mellem
disse har udgjort kernen i Frede V. Nielsens arbejde gennem mange år, og det har
præget hans bidrag til bl.a. det tværfaglige udviklings- og forskningsprogram ved
DLH Skolefag, Læring og Dannelse i det 21. Århundrede og til antologien Didaktik
på kryds og tværs, hvori redaktøren, Karsten Schnack, skriver: ”Teksterne er hver
for sig og tilsammen bidrag til sammenlignende (fag)didaktik”. Interessen for
sammenlignende fagdidaktik har i de senere år ført til et mere forgrenet samarbejde, og Frede V. Nielsen har sammen med professor Ellen Krogh, SDU, været
ankerperson for dette vigtige initiativ, der overskrider både fag og institutioner.
Frede V. Nielsens videnskabelige produktion omfatter omtrent 200 publikationer. Et omdrejningspunkt er hans ofte citerede teori om musik som et
mangespektret meningsunivers med dybt indgribende eksistentielle perspektiver. Teorien blev udviklet på grundlag af resultater, som han fremlagde 1983
i doktorafhandlingen Oplevelse af musikalsk spænding. Teorien har været en stor
inspirationskilde for forskning i Danmark og resten af Norden, og det empiriske
arbejde er blevet videreført ved amerikanske universiteter. Et blik på nogle publikationer fra de seneste år giver et indtryk af den faglige bredde i Fredes arbejde;
temaerne omfatter bl.a. filosofiske positioner i musikpædagogik, ’didaktologi’
som et særskilt forskningsfelt, didaktikkens indholdsbegreb, begrundelser for en
almen musikundervisning, musik- og kunstpædagogik set i lyset af didaktik og
Bildung, sammenlignende fagdidaktik, nordisk samarbejde om musikpædagogisk
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forskning, et fænomenologisk perspektiv på musik og bevidsthed samt den musikpædagogiske forsknings betydning for musikundervisning i praksis.
Den stringente saglighed har altid været kendetegnende for Frede V. Nielsen,
men han er bestemt ikke mundlam i den musikpædagogiske debat. Musikfaget
forsøges ofte begrundet med, at det fremmer læring i sprog, matematik eller
andre fag, men Frede V. Nielsen har flere gange grebet til pennen for at gøre opmærksom på, at der kun er begrænset videnskabeligt belæg for dette. I stedet bør
musikfaget begrundes som et æstetisk fag i egen ret. Et andet eksempel er den
omfattende medieomtale, der rejste sig efter udgivelsen af rapporten Musikfaget
i undervisning og uddannelse. Status og perspektiv 2010, som han tog initiativ til og
redigerede. Rapporten har vakt både faglig og politisk opmærksomhed i hele
Skandinavien med sine analyser af musikfagets situation i Danmark, der påviser
en række substantielle problemer for musikundervisning og uddannelse på alle
niveauer.
Frede V. Nielsen har været en drivende kraft i udviklingen af musikpædagogik i Norden dels som medstifter af Nordisk Netværk for Musikpædagogisk
Forskning og dels som hovedredaktør gennem mange år af Nordisk Musikpædagogisk Forskning Årbog, som han tog initiativ til i 1995. Desuden var han i
1999 medstifter og siden koordinator for Dansk Netværk for Musikpædagogisk
Forskning, der er et fagligt forum for musikkonservatorierne og musikfaget på
universiteterne.
Nu kunne man tro, at Frede V. Nielsen ville trække sig tilbage for at nyde sit
otium, men foreløbig bliver det et aktivt otium som professor emeritus.
Frede V. Nielsen holder afskedsforelæsning på DPU den 8. juni 2012 kl. 13.00 med
efterfølgende reception.
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