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Kommentarartikel

Lyst og ulyst i en kompleks 
verden 
– replik til indlæg fra Buhl, Jakobsen 
og Dolin

Mads Th. Haugsted

I min replik til de ovennævnte indlæg vil jeg koncentrere mig om to aspekter, 
som jeg synes dels har været underbelyst i de nævnte fremlæggelser, dels har 
karakter af perspektivering. Jeg tænker på den socialpsykologiske dimension og 
den sammenlignende fagdidaktiks placering i den uddannelsespolitiske debat.

Lad mig først foretage nogle punktnedslag i de nævnte fremlæggelser. Det 
første drejer sig om selvvirksomhed. Karen Sonne Jakobsen fremhæver, at sam-
menligninger mellem forskellige kilder til ”ekspertise” – peers, feed back fra 
ekspert og fra deltagende forskere – viser, at den mest eff ektive ekspertise er 
den, der skabes i interaktionen mellem peers. Mie Buhl understreger, at en vigtig 
forudsætning for reformulering af genstandsfelt og metodologisk grundlag på det 
visuelle område er en række identifi cerede forandringer af læringsrum, der sker 
i brugen af forskellige digitale teknologier, nemlig at deltagere i sådanne proces-
ser bliver ”medproducenter”. Endelig påpeges det fra naturfaglig side, at der 
bl.a. skal ske en bevægelse fra regning af standardopgaver, indlæring af formler 
og udførelse af standardøvelser til opstilling af nye problemstillinger og brug af 
viden på ukendte områder og i kontekstrige, autentiske situationer (Dolin).

Mit andet punktnedslag handler om udforskning; klarest udtrykt hos Dolin. 
Med udgangspunkt i en konstatering af at naturvidenskabernes logisk-deduktive 
vidensformer er ganske langt fra hverdagslivets narrativitet, har især de hårde 
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naturfag massive problemer med at få elever til at interessere sig for og lære en 
naturvidenskabelig tilgang til og viden om verden. Som ændret strategi fremhæ-
ves det, bl.a. med afsæt i udenlandske undersøgelser, at naturfagspædagogikken 
må gentænkes ud fra en antagelse om, at en bevægelse fra overvejende deduktiv 
rammesætning af undervisning til en udforskningsbaseret undervisning vil øge 
interessen for naturvidenskab. I forlængelse heraf fremhæves det, at en udforsk-
ningsbaseret naturfagspædagogik vil give øgede muligheder for samarbejde 
mellem formelle og uformelle miljøer.

Over for disse konstateringer og bestræbelser vil jeg sætt e Thomas Ziehes (2007) 
karakteristik - eller ligefrem diagnose - af en side af unges aftraditionaliserede 
omverdens-att itude: 

”Når det er blevet sværere at tage beslutninger, samtidig med at selv-iagtt agelsen 
er blevet skærpet, kan det føre til det uheldige resultat, at man bliver hængende 
i en selv-fastlåsthed. Parolen om at ’det har jeg ikke lyst til’ bliver så at sige al-
lestedsnærværende.” 1

Eller sagt på en anden måde: en elev-att itude der kunne komme til udtryk således: 
Siger det MIG noget? Og hvis ikke: det gider jeg ikke beskæftige mig med …

En vej ud af denne bedøvende fastlåshed forudsætt er (ifølge Ziehe) at eleven - 
ikke mindst gennem undervisning - opøver ”en indre distance” eller, ”endnu 
bedre en fantasi”, der kan fungere motiverende. Og Ziehe fortsætt er: 

”Det drejer sig således om at forbedre evnen til kommunikation med sig selv, som 
igen bør være knytt et til de muligheder, der ligger i vores evne til at symbolisere 
- altså om vi tilegner os en måde, hvorpå vi i ord eller billeder kan artikulere, hvor-
dan vi værdisætt er vores ønsker.” 

Den indre distances didaktik? – hvilke muligheder og udfordringer har den fx i 
fagområder, der netop gør en dyd ud af det generelle og upersonlige, som Dolin 
fremfører det i forbindelse med naturfag. Fag, der anvender ”det abstrakte og 
teoretiske, det usynlige, det ikke-erfarede, til at beskrive det velkendte.” Det 
stiller særlige krav til lærerens evne til at kunne engagere og inddrage elevers 
følelser, for, som han siger: ”Naturvidenskaben gør en dyd ud af det generelle 
og upersonlige, mens elever (som andre mennesker) tænder på det specifi kke og 
det personlige.” Den konfl ikt eller dett e paradoks kunne være et udfordrende 
mødested for en sammenlignende - og samvirkende - fagdidaktik.
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Den uddannelsespolitiske udfordring
Man kan konstatere, at der, på tværs af de fagdidaktiske områder, er opmærk-
somhed omkring eller måske endog evidens for, at didaktik, der virker, må bygge 
på elevers selvvirksomhed og kropslighed, at den må være eksperimenterende 
og udforskende samt ikke mindst fantasi- og lystfuld. Hvorfor? Simpelthen fordi 
denne virksomhed og disse samvær er gode bud på et didaktisk gensvar på, eller 
en vej til, postmoderne unges subjekt-orienterede relevans-krav og paradoksale 
miks af lyst og læringspotentialer.

En diagnose, og nogle forholdsvis evidensbaserede løsninger, der anviser 
undervisning præget af selvvirksomhed, eksperimentering og lystfuldt udforsk-
ning. Det kunne således forekomme som et spørgsmål om at gentænke dele af 
fagdidaktikken, herunder ikke mindst forholdet mellem de grundlæggende hvad/
hvorfor-spørgsmål og det udvidede hvordan (hvis man da overhovedet kan fast-
holde relevansen af denne måde at spørge på). Men så enkelt er det naturligvis 
ingenlunde.

Der er nemlig ganske andre relevanskrav fra den kontekst, som indrammer 
fagområderne og deres aktører. Lad mig blot skitsere nogle stykker: globalisering, 
øget konkurrence, herunder også øget videns-konkurrence; alt sammen vilkår, 
omstændigheder eller krav, der, særlig fra politisk hold, befordrer en kontrol- og 
test-kultur, opblomstring af eliteskoler, raffi  nerede ranking-teknikker krydret med 
diff use ønsker om at ”stramme op”. 

Hvilke muligheder giver disse relevanskrav for rammesætning af undervisning, 
der udvirker, at elever opøver ”en indre distance” eller, ”endnu bedre en fantasi”, 
der kan fungere motiverende, som Ziehe anførte?

Giver de plads for og rum til interaktionen mellem peers, der jo som Sonne 
Jakobsen anførte det, er ”den mest eff ektive ekspertise”, der kan skabes? 

Er det i denne atmosfære, at naturfagspædagogikken får muligheder for at 
bevæge sig fra ”overvejende deduktiv til udforskningsbaseret” (Dolin)?

Disse spørgsmål afspejler jo voldsomme paradokser. I sig selv er beskæftigelsen 
med og påvisningen af dem et felt, som den sammenlignende didaktik bliver nødt 
til at besinde sig på, hvis den (også) skal have en dagsordenssætt ende funktion. 
Med andre ord: Hvad kunne den samlende fagdidaktiske respons være på så-
danne øgede krav om eff ektivisering og individualisering i globaliseringens navn, 
når man samtidig skal tage udgangspunkt i de enkelte elevers subjektivt oriente-
rede relevansbetingelser? Og hvorledes agere adækvat på promoveringen af en 
(på mange måder forældet udgave af) management-tænkning i undervisnings-
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systemerne og de sammenstød og nederlag det giver de unge, der på den ene side 
fremtræder stærke og markerede og på den anden afvisende og identitetssvage.
 

Sammenlignende fagdidaktik: dagsordenssætt ende 
for en uddannelsespolitisk agenda?
Én måde at agere imødegående kunne være - med udgangspunkt i såvel fagdi-
daktisk forskning som klassisk komparativ fagdidaktik - at beskæftige sig med 
at opstille en synergetisk, nytænkende fagdidaktik; kort sagt opstille (gerne evi-
densbaserede) visioner og utopier baseret på hoved- og sidegevinster ved den 
sammenlignende fagdidaktik.

Lad mig kort eksemplifi cere

Måske kunne fagdidaktisk blending være en vej; for hvad sker der, når vi overfø-
rer et fags didaktiske selvforståelse til et andet? Ved at anvende én fagdidaktisk 
optik på et helt andet fagdidaktisk felt kunne man opnå en slags verfremdungsef-
fekt, hvor optikken ville tydeliggøre uklare eller slet belyste områder eller uhen-
sigtsmæssige fagdidaktiske selvforståelser. Måske der af denne øvelse ville blive 
behov for at skabe nye fag, andre fagrækker eller nye ”faglige områder” (som det 
til en vis grad er sket i gymnasiet). Alt i alt en øvelse som måske kunne ækvivalere 
en såkaldt kompleks verden. Et sådant ”globalt” blik er i det hele taget den sam-
menlignende fagdidaktiks store mulighed.

Tanken om blending lader sig imidlertid også gennemføre i det små. Hvorle-
des skabe undervisningsrum, der giver mulighed for at begribe samspillet mellem 
sprog i matematik og matematik i sprog? Eller mellem argumentation i matema-
tik og argumentation i dansk: den logiske argumentation over for den praktisk/
retoriske? Hvorledes skabe rum for undervisning, der handler om at undervise 
i ”sprog”; dvs. undervisning på tværs af de enkelte sprogfag. Eksempelvis ved 
at det blev muligt at rammesætt e undervisning (i faget sprog) der som undervis-
ningens genstand havde de kulturelle koder i danske såvel som i engelske/tyske/
franske samtaler, herunder bl.a. de kulturelt bestemte gambitt er.

Til det globale perspektiv hører også styrken i, at man som samlet didaktisk 
vidensdomæne kan hævde nogle fagområders (humanistiske) almennytt ige dan-
nelsesmæssige kompetencer eller potentialer i en tid, hvor transfereff ekter og 
fakturamæssige gevinster er åbenbare værdiparametre. Dett e vil vel at mærke ske 
i samspil med - eller ligefrem med udgangspunkt i - andre områder, der ganske 
åbenlyst har samfundsmæssig nytt eværdi. Fx må forudsætningen for den nyud-
vikling af naturfagsdidaktikken, jeg refererede til tidligere, ske i et forstående 
samspil med andre fagområders anderledes forståelses- og erkendelsesformer.
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Noter
1 Jeg er klar over at man naturligvis kan betvivle det holdbare i denne ret håndfaste diagnose. 

Jeg vil derfor henvise til artiklen, idet det i denne korte replik ikke lader sig gøre at beskrive 
konteksten for karakteristikken. Præmisserne for denne tendens, således som de fremsætt es i 
artiklen, forekommer mig relevante og konsekvensen betydningsfuld.

2 Selvvirksomhed (Se det engelske summary nedenfor).

English summary

A short comment to submissions by Buhl, Jakobsen and Dolin

A short comment to submissions by Buhl, Jakobsen and Dolin focusing on the 
concepts of “independently committ ed work”2 and “exploration” in the didactic 
context. The main focus is on young learners’ paradoxical approach to the mat-
ter of learning, referring to the German educational researcher Thomas Ziehe´s 
recent writings.
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