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Sammenlignende fagdidaktik: 
Genstandsfelt, perspektiver og 
dimensioner 

Frede V. Nielsen

Indledning
Den fagdidaktiske forskning og forskningsrelaterede uddannelse både i Danmark 
og internationalt har udviklet sig forskelligt afh ængigt af fagområde og fag, 
institutionel tilknytning, funktions- og anvendelsesorientering samt tilgrundlig-
gende begrebsstruktur og basal teoretisk og metodologisk forankring. Bag denne 
mangfoldighed gemmer sig forskellig forståelse af de centrale begreber ’didak-
tik’ og ’fag’ og bl.a. som en konsekvens af det ikke mindst af sammensætningen 
’fagdidaktik’. Forenklet udtrykt placerer fagdidaktik sig i et dobbelt og interrela-
tionelt spændingsfelt mellem fag og pædagogik (specifi kt didaktik forstået som 
en deldisciplin inden for pædagogik) og mellem pædagogisk teori og praksis. I 
visse sammenhænge fi nder vi således en fagdidaktik i umiddelbar tilknytning 
til den faglige dimension, og fagdidaktik nærmest forstået som praksisorienteret 
formidling af fagets videnskabelige indhold (fx på nogle faglige universitetsin-
stitutt er). I andre sammenhænge fi nder vi fagdidaktik i nær tilknytning til den 
pædagogiske dimension enten i praksisorienteret forstand (fx i professionsorien-
teret læreruddannelse) eller i højere grad teoretisk orienteret (fx på nogle pæda-
gogiske universitetsinstitutt er) og i begge tilfælde eventuelt med et mere fj ernt 
forhold til den specifi kt faglige indholdsside. I ekstreme tilfælde (som måske ikke 
er så sjældne) tenderer fagdidaktikken herved mod at blive enten fagsnæver eller 
fagligt indholdstom. Det synes at være vanskeligt at nå frem til et ligeværdigt 
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gensidighedsforhold mellem den faglige og den pædagogiske dimension, således 
at fagdidaktikken får integrativ karakter og en relativt selvstændig status på lige 
fod med den modsvarende fagvidenskab og den almene didaktik (Nielsen 2004b, 
2005).

I 2009 etableredes et forskningsprogram i fagdidaktik på DPU, Institut for 
Didaktik. En af de bærende søjler i dett e program er defi neret som ’sammen-
lignende fagdidaktik’. Den overordnede hensigt hermed er at bidrage med en 
indsats, der på komparativt grundlag muliggør en fælles og gensidig forståelse 
af den pædagogiske dimension knytt et til forskellige undervisnings- og uddan-
nelsesfag uden at fagenes særpræg og individualitet forsvinder, men tværtimod 
i kraft af den fagdidaktiske undersøgelse synliggøres og kvalifi ceres mht. deres 
pædagogiske potentiale (i dannelsesteoretisk terminologi deres Bildungsgehalt). 
Dett e er et omfatt ende projekt, som kræver en forskningsmæssig indsats på tværs 
af fag og institutioner både nationalt og internationalt. For at strukturere denne 
indsats er det i første omgang vigtigt at etablere et overblik over mulige dimen-
sioner, som indsatsen kan bevæge sig i, dvs. at skabe et struktureret grundlag, 
som efterfølgende kan danne basis for strategiske valg og prioritering af fokus. 

Begrebet ’komparativ pædagogik’ som pædagogisk forskningsfelt har tradi-
tionelt vedrørt sammenligning af pædagogiske forhold over lande og kulturer, 
altså sammenligning i en geografi sk (ikke mindst international) og kulturel di-
mension. Begrebet ’sammenlignende fagdidaktik’ (SFD) trækker umiddelbart i 
en anden retning, hvor sammenligning af fag er det centrale. Som udgangspunkt 
er det imidlertid vigtigt at bemærke, at sammenligning af fag kan foregå i fl ere 
henseender og på betingelse af fl ere forskellige faktorer. Jeg vil derfor forstå 
sammenlignende fagdidaktik i et forskningsperspektiv som en bestræbelse på at 
undersøge og forstå ligheder og forskelle mellem fag i et didaktisk perspektiv og 
på betingelse af givne forhold og dimensioner. Der er således potentielt tale om 
en kompleks og fl erdimensionel struktur med komparativt sigte. Det er denne 
potentielle struktur, jeg vil søge at belyse.

Perspektiver og dimensioner i en sammenlignende 
fagdidaktik 

A: Det analytiske objektfelt

Overordnet skelner jeg mellem, hvad jeg kalder det analytiske og det empiriske 
objektfelt for en sammenlignende fagdidaktik.

I første omgang vil jeg beskæftige mig med det genstandsfelt, som en forsk-
ning i sammenlignende fagdidaktik kan rett e opmærksomheden imod, og som 
er retningsgivende for forskningens problembestemmelse. Dett e genstandsfelt 
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kalder jeg den sammenlignende fagdidaktiks analytiske objektfelt til forskel fra det 
empiriske objektfelt, som jeg derefter vil komme ind på.

Sammenligning over fag: Didaktiske perspektiver

Den mest oplagte og den overordnede komparative dimension i SFD er sammen-
ligning af fag og fagområder. Fag skal her forstås bredt som disciplinære enheder 
i forskning, uddannelse og almen undervisning, herunder interdisciplinære dan-
nelser og saglige interessefelter med reel eller potentiel disciplinær karakter eller 
tilknytning. Vi taler altså om et sagligt struktureret videns- og aktivitetsområde i 
forskning, uddannelse og undervisning. I fagdidaktisk sammenhæng er det især 
uddannelses- og undervisningsfag (eller fag i et uddannelses- og undervisnings-
perspektiv), der er af interesse, men deres relation til et basisfagligt niveau (dvs. 
deres modsvarende videnskabsfag, kunstfag eller håndværksfag)1 vil det altid 
være fagdidaktisk vigtigt at belyse eller forudsætt e og også at problematisere. 

Man kan ikke sammenligne fag ud i den blå luft, selv om man afgrænser til 
en didaktisk sammenligning. De må sammenlignes ud fra et eller fl ere defi nerede 
perspektiver, som jeg kalder didaktiske perspektiver. Vigtige didaktiske perspekti-
ver, der kan lægges til grund for den sammenlignende virksomhed (fx sammen-
ligning af et kunstfag og et naturvidenskabeligt fag), er 

(a) fagenes basale karakter og dannelsespotentiale (Bildungsgehalt), deres 
grundlæggende begrebsstruktur, kundskabs- og medieform,

(b) relationer mellem basisfag og undervisnings-/uddannelsesfag,
(c) undervisnings-/uddannelsesfagenes begrundelse, formål og legitime-

ring, 
(d) deres mål, typer af indhold og kriterier for valg af indhold, 
(e) fagenes fagspecifi kke aktivitets- og metodeformer,
(f) fagene i et læremiddel- og medieperspektiv.

Hertil kommer perspektiver vedr. organisering, progression og sekvensering, 
m.m.

Det skal samtidig betones, at selve disse begreber og didaktiske perspektiver 
såvel hver især som i deres indbyrdes relation udløser behov for systematisk (og 
også historisk) analyse. Fx er 'indhold' som didaktisk begreb meget komplekst og 
fl ersidigt, sådan som jeg har forsøgt at vise det (Nielsen 2006, 2010a). 
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I dimensionen sammenligning over fag foretages sammenligning af givne fag 
ud fra givne didaktiske perspektiver (fx legitimationsstrategier eller kriterier for 
valg af undervisningsindhold eller faglige aktivitetsformer) på betingelse af eller 
med henblik på sammenligning af en eller fl ere andre faktorer, som jeg vil kalde 
den sammenlignende fagdidaktiks betingelsesdimensioner, og som skal belyses i 
det følgende.

Sammenligning i en aktørdimension

Den mest nærliggende af disse betingelsesdimensioner er, hvad jeg vil kalde ak-
tørkategorien. Det drejer sig om personer, som på den ene eller anden måde har 
direkte eller indirekte betydning for et fags (undervisnings-/uddannelsesfags) 
begrundelse, udformning og udfoldelse. Jeg vil skelne mellem en undervisnings/
uddannelses interne og eksterne aktører. Interne aktører er personer, som er di-
rekte involveret i undervisning (overvejende drejer det sig om elever/studerende 
og lærere). Eksterne aktører er personer, som på anden måde har indfl ydelse og 
mulighed for at rammesætt e eller gribe ind i forhold af betydning for pågældende 
undervisning, fx læreplansforfatt ere, ledere, beslutningstagere, myndighedsper-
soner, politikere, formentlig (forhåbentlig) også forskere, og i skolesammenhæng 
også forældre. I relationen og det konkrete samspil mellem et fag (i et eller fl ere 
af de omtalte didaktiske perspektiver, fx fagets indhold) og på den anden side de 
interne aktører opstår den såkaldte didaktiske trekant (fi gur 1).

Indhold

        Elev         Lærer

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

Selv om den didaktiske trekant ofte og med nogen ret er blevet beskyldt for at 
være en forenklet dannelse, så siger den alligevel noget centralt som grundlag for 
bestemmelse af også en SFD forsknings centrale retning og problembestemmelse. 
Den kan fx medvirke til at tydeliggøre, om og i hvilken grad den faglige sam-
menligning eller forhold i det enkelte fag og dets indhold studeres på betingelse 
af en elevsynsvinkel, en lærersynsvinkel eller en elev-lærer-relationel synsvinkel. 
Eller om undersøgelsen ligefrem er rett et mod aktørerne selv som det primære, fx 
som en sammenligning internt i en aktørgruppe (sammenligning af elever eller 
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af lærere) eller mellem forskellige aktørkategorier (mellem elev og lærer, fx deres 
respektive forståelse af et fagligt undervisningsindhold) på betingelse af, at vi har 
med dett e eller hint fag at gøre. Uddybende svar på sådanne spørgsmål vil kunne 
afk lare fokus for megen fagdidaktisk forskning i et sammenligningsperspektiv.

Virkelighedsdimensionen

Det er en traditionel opfatt else, at forskningens opgave er at afdække ”virkelighe-
den” eller at vise, hvordan noget ”i virkeligheden” forholder sig. Rent bortset fra 
den fi losofi ske og videnskabsteoretiske diskussion, som begreber om virkelighed 
kan udløse, så er det relevant ud fra en anden synsvinkel at problematisere og 
diff erentiere begrebet i relation til forestillinger om undervisnings- og uddan-
nelsesvirkelighed.

En meget grov distinktion kan foretages mellem undervisning, således som 
den er tænkt og planlagt (intenderet), og på den anden side sådan som den faktisk 
udfolder sig ”i virkeligheden”. Fx bruges denne modstilling ikke sjældent til at 
konstatere, at læreplaner kan være ude af trit med faktiske forhold og muligheder. 
Efter min opfatt else har vi imidlertid her at gøre med en for grov kategorisering. 
Dels fordi den næppe yder læreplansfænomenet og dets funktion retfærdighed, 
dels – og ikke mindst – fordi den medfører anfægtelser vedrørende vores tilgang 
til at vide noget om virkeligheden og at bestemme hvilke sider af virkeligheden, 
vi ønsker at vide noget om.

Jeg vil derfor skelne mellem fl g. virkelighedsdimensioner som opmærksom-
hedsfelt for (fag)didaktisk forskning:

(a) Den intenderede virkelighed,
(b) den af nogen oplevede, opfatt ede virkelighed (især de interne aktører, 

elever og/eller lærere),
(c) den af forskeren iagtt agne, observerede virkelighed,
(d) den potentielle virkelighed.

Den intenderede virkelighed kommer typisk til udtryk i læreplaner, bestemmelser 
og vejledninger, men jo også i lærerens planlægning. Der fi ndes således forskel-
lige underkategorier af intenderet virkelighed, og allerede sammenligninger 
herimellem kan give interessant information i et sammenlignende fagdidaktisk 
perspektiv. 

Man kan sige, at hvis vi vil operere med kategorien ”faktisk undervisningsvir-
kelighed”, så fi ndes den i punkt (b) og (c). Men der er tale om fl ere forskellige 
virkeligheder, som må gøre krav på at være lige virkelige, og som alle har rele-
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vans for forståelse af undervisning. Min skelnen mellem (b) og (c) er både meto-
deimpliceret (fx interview over for observation) og genstandsimpliceret, idet man 
i det ene tilfælde rett er opmærksomheden mod nogens (elevens eller lærerens) 
opfatt else af situationen og i det andet tilfælde mod selve denne, sådan som den 
fremtræder for og iagtt ages af forskeren. Ikke mindst sammenligningen mellem 
sådanne ”faktiske” virkelighedsdimensioner vil kunne give dybe indblik i og 
afdække både problemer og muligheder i en given undervisning. Megen pæda-
gogisk forskning går da også ud på det. Det gør dog næppe al denne forskning 
til sammenlignende fagdidaktik. Her vil der være fl ydende grænser, jf. afsnit 
nedenfor om dimensionernes indbyrdes ordningsforhold.

Det skal bemærkes, at de opstillede kategorier (a), (b) og (c) er beslægtede 
med kategorier, som John I. Goodlad foretager i relation til læreplanbegrebet 
(curriculum): Skelnen mellem den ideologiske (”ideological”), formelle, opfatt ede, 
realiserede og erfarede læreplan (Goodlad 1979).

Måske vil nogen undre sig over kategori (d), ”potentiel virkelighed”. Med det-
te begreb sigter jeg til en intentionel dimension i genstandsfeltet for at betegne det, 
som ikke blev virkeliggjort og måske end ikke eksplicit intenderet. Det kan kaste 
lys på den ikke udnytt ede mulighed, som ikke er realiseret, men som teoretisk 
set godt kunne være blevet det. Lidt mere diff erentieret vil jeg skelne mellem den 
umiddelbart og den middelbart potentielle virkelighed. Den førstnævnte betegner 
den virkelighed, som måske nok var intenderet (fx i lærerens planlægning eller 
som udtrykt i en læreplan), men som ikke blev virkeliggjort. Den sidstnævnte 
betegner den mulighed, som end ikke blev intenderet, og hvis potentiale først 
synliggøres i forskningsprocessen. Den potentielle virkelighed forstået på denne 
måde kommer først til syne som et resultat af forskningen. Måske er det noget af 
det vigtigste set i et ændringsperspektiv baseret i forskning.

Endelig bør det overvejes at tilføje (e) begrebet ”refl ekteret virkelighed” som 
en selvstændig kategori for at markere de tilfælde, hvor den videnskabelige el-
ler i hvert fald systematisk artikulerede refl eksion er genstand for forskning (fx 
forskning om forskning).

Sammenligning over institution

Et fags centrale begreber, indhold, begrundelse, metode etc. (eller med Phenix: 
dets ’substantiviske’ og ’syntaktiske’ struktur), afh ænger ikke blot af ”selve” faget, 
men tillige af den institutionelle sammenhæng, hvori det optræder. Med musik-
faget som eksempel har jeg opstillet nogle distinktioner til bestemmelse af et fags 
”kerne” (jf. Uddannelsesredegørelse 2000) i et institutionelt perspektiv (fi gur 2), 
se i øvrigt Nielsen (2004a).
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Figur 2: Kriterier for bestemmelse af et fags kernefaglighed (væsentlighed) set ud fra forskel-
ligt institutionelt perspektiv (jvf. Nielsen 2004a)

En sammenlignende fagdidaktik kan vælge at sammenligne givne fag anskuet 
på betingelse af en given institutionstilknytning eller at sammenligne givne insti-
tutioner på betingelse af givne fag. Det er altså spørgsmålet, om det er faget eller 
institutionen, der er den primære genstand for sammenlignende udforskning. 
I førstnævnte tilfælde (faget som det primære) kan det fx gå ud på at sammen-
holde to folkeskolefag, lad os sige historie og matematik, mht. deres begrundelse, 
struktur og funktion som obligatorisk skolefag og evt. skolefagene set i relation 
til deres respektive videnskabelige basisfag på universitetsniveau. Som bekendt 
har i historiefaget forholdet mellem skolefag og universitetsfag givet anledning 
til betydelig didaktisk kontrovers og ny didaktisk begrebsdannelse (’historisk 
bevidsthed’). Opstillingen i fi gur 2 tydeliggør også, at et fag i læreruddannelses-
sammenhæng (fx som linjefag på en professionshøjskole) hverken er identisk 

Basisfaglig væsentlighed
 - videnskabsfag
 - kunstfag
 - håndværksfag

Uddannelsesfaglig væsentlighed
 - læreruddannelse
  - på lærerseminarium
  - på universitet
  - på faglig højskole (fx musikkonservatorium)
 - faglig uddannelse, fx musikeruddannelse
 - anden faglig musikuddannelse (fx musikforsker, 
   musikbibliotekar)

(Alment) undervisningsfaglig væsentlighed
 - skolefaget
  - i folkeskole, grundskole
  - i gymnasium, videregående skole
  - ...
 - fritidsundervisningsfaget
  - i musikskole
  - på MGK (konservatorieforberedende kursus)
  - ...

Lærerprofessionen, ”lærerfaglig” væsentlighed
 - i folkeskolen, grundskolen
 - (i gymnasiet)
 - (i musikskolen)
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med det modsvarende basisfag eller det tilsvarende skolefag, fordi uddannelse 
og professionalisering som underviser i et givet skolefag indebærer særlige og 
specifi kke indholdsproblemer med konsekvenser for den indholdsmæssige struk-
tur i læreruddannelsesfaget. På den anden side har et linjefag i læreruddannelse 
nødvendige relationer til både det basisfaglige og det skolefaglige niveau. Var 
det ikke tilfældet, ville den faglige side af læreruddannelse havne i et tomrum og 
blive en veritabel ghett odannelse. Flere projekter i DPU’s fagdidaktiske program 
fokuserer den antydede problemstilling, som er central for al læreruddannelse.

Et af det nævnte DPU-programs satsningsområder er museumsdidaktik. 
Det er min opfatt else, at dett e område hører til i denne institutionsdimensionelle 
sammenhæng. ’Museum’ er netop et institutionsbegreb, og en fagligt orienteret 
’museumsdidaktik’ som forskningsfelt implicerer studiet af givne fag og ind-
holdsområder i dett e særlige institutionsperspektiv, der adskiller sig fra andre og 
sammenlignelige institutionelle perspektiver, i fi guren fx antydet ved distinktion 
mellem almen undervisning i en skolemæssig og en fritidsundervisningsmæs-
sig sammenhæng. I Danmark i øvrigt for tiden svarende til hhv. en undervis-
nings- og en kulturministeriel kontekst. Jeg ser derfor museumsdidaktik som et 
institutionsdidaktisk anliggende og hermed led i denne særlige dimension i en 
sammenlignende fagdidaktik.

Sammenligning i en curriculær dimension

Den curriculære dimension skal her forstås som en undervisnings eller uddan-
nelses forløbsmæssige dimension i et tidsperspektiv af kortere eller længere 
varighed, herunder stadier i dett e forløb og sammenligning herimellem. I kort 
tidsperspektiv drejer det sig fx om forløbet over et undervisningsår i en given 
skoleklasse eller for den sags skyld et studieår på DPU. Her kommer spørgsmålet 
om progression og sekvensering af et fagligt indhold ind i billedet, dvs. spørgs-
målet om hvad der bør komme før hvad set både i relation til det faglige indholds 
struktur og til elevers og studerendes forudsætninger, udviklingsmuligheder og 
læringspotentiale. I et mellemlangt tidsperspektiv kan det fx vedrøre forløbet af 
en faglig undervisning (lad os sige læsning) set over klassetrin. I et langt tids-
perspektiv drejer det sig fx om forholdet mellem skoleformer eller mellem skole 
og uddannelse. Her kommer det centrale spørgsmål om overgange i uddannel-
sesforløb ind som noget af særlig interesse, fx overgang mellem folkeskole og 
gymnasium, mellem gymnasium og videregående uddannelse på universitet eller 
andetsteds og generelt mellem skole og erhvervsuddannelse. Den curriculære 
dimension griber hermed kraftigt ind over den institutionelle dimension.
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Det ses umiddelbart, at fl ere strategiske satsningsområder i den pædagogiske 
forskning (fx læsning og overgange) har fokus på den curriculære dimension også 
i et sammenligningsperspektiv. For at denne interesse kan ses som led i en sam-
menlignende fagdidaktik kræver det, at problemer i relation til det faglige indhold 
har en primær fokusering. Dett e er jo fx tilfældet i læseforskning.

Sammenligning i en historisk dimension

Som noget helt elementært er det vigtigt at afgøre, om en sammenlignende fag-
didaktisk forskning rett er sig mod eller eventuelt sammenligner forhold, sådan 
som de

(a) var på et eller andet tidligere tidspunkt (historisk er forekommet),
(b)  er på nuværende tidspunkt (aktuelt forekommer),
(c)  tager sig ud i et fremtidsperspektiv (fremover kan/vil blive).

Det er samtidig klart, at muligheden for at rett e en sammenlignende fagdidak-
tik mod historiske forhold i direkte forstand (forhold i fortiden) er forskellig alt 
efter, hvilket tidsrum og hvilken form for undersøgelse, der er tale om. Det er et 
spørgsmål om forekomst og tilgængelighed af kildemateriale. Jeg skal ikke gå 
nærmere ind på det. 

Det er også vigtigt at huske på, at al undervisning er ”historisk” i en videre 
betydning af dett e begreb (indvævet i sin historicitet) og situationelt impliceret. 
Det gælder også den forskning, som undersøger den pågældende undervisning 
og dens pædagogiske forhold. Denne dobbelte historicitet – vedrørende både 
genstandsfeltet, som opmærksomheden rett es imod, og forskningen selv – med-
fører imidlertid ikke nødvendigvis, at vi er afskåret fra at søge mod viden, der 
rækker ud over snævre historiske og situationsbestemte betingelser. Men det er 
en diskussion, som primært hører hjemme i anden sammenhæng. Det gør den 
ikke mindre vigtig.

Sammenligning i en geografi sk og kulturel dimension

Her er vi tæt på den traditionelle forståelse af komparativ pædagogik, nemlig 
som en sammenligning af pædagogiske forhold på tværs af landegrænser og 
kulturer, ikke mindst i et internationalt perspektiv. Denne dimension forstår jeg 
altså i den aktuelle sammenhæng som en af fl ere, der kan retningsbestemme op-
mærksomheden og også kan trækkes i front i konkret projektsammenhæng, men 
som ikke desto mindre må bestemmes af eller spejles i det forhold, at vi har med 
en sammenlignende fagdidaktik at gøre. Selv om vi forudsætt er sammenligning 
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af fag inden for en afgrænset geografi sk og kulturel ramme, så er det vigtigt at 
eksplicitere denne betingelse. Dett e aktualiserer også spørgsmålet om mulig gene-
ralisation og almengyldighed af forhold og viden om fag og relationer herimellem 
ud fra bred geografi sk og kulturel synsvinkel. 

I vor aktuelle historiske situation kan man oven i købet sige, at topografi sk, 
kulturel og situationel afgrænsning og ligefrem begrænsning spiller en principiel 
rolle i relation til et overordnet, ”postmodernt” farvet teorigrundlag. Men man 
kan også sige, at der vel kan være behov for at problematisere denne (formentlig 
tidsbestemte) betoning og insisteren på det ”lokalt” afgrænsede i vor syns- og 
videnshorisont. 

Dimensionernes indbyrdes ordningsforhold

Som jeg sagde indledningsvis, må man betragte sammenligning af fag som det 
primære anliggende i en sammenlignende fagdidaktik. Denne dimension har 
altså overordnet karakter. De opstillede didaktiske perspektiver og retningsbe-
stemmende betingelsesdimensioner i øvrigt vil være med til at konkretisere, hvad 
den faglige og fagdidaktiske sammenligning går ud på. De forsyner problemfeltet 
med kød og blod så at sige. 

Men i konkret projektsammenhæng har de retningsbestemmende perspek-
tiver og betingende dimensioner ikke samme vægt. Noget vil være overordnet 
andet. Sammenligning af fx indholdsbestemmende faktorer i to fag kan nærmere 
specifi ceres på betingelse af det institutionelle, det curriculære, det historiske og 
det geografi sk-kulturelle niveau, og såmænd også på aktørniveauet og i relation 
til virkelighedsdimensionen, og hver enkelt af disse dimensioner kan trækkes 
frem som del af det primære problemfelt.

Det vil oven i købet være sådan, at både de enkelte didaktiske perspektiver og 
de enkelte betingende dimensioner kan udgøre det overordnede problem på en 
sådan måde, at sammenligning af fag blot får belysende eller eksempelgivende ka-
rakter. Fx studiet af forhold vedr. overgang mellem folkeskole og gymnasium (og 
i denne sammenhæng sammenlignende undersøgelse af disse skolekulturer) som 
det overordnede problem, hvor forskellige fag indgår på underordnet betingende 
niveau og eventuelt blot perifert som fx i sociologisk eller psykologisk fokuseret 
forskning. Eller sammenligning mellem to institutionstyper (eksempelvis folke-
skole og museum) ud fra et aktørsynspunkt på betingelse af fag x og/eller dett e 
fag set i forhold til fag y. Men det er klart, at vi her kan nærme os grænsetilfælde, 
hvor det ikke mere er meningsfyldt at tale om sammenlignende fagdidaktik.
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Foreløbig model: Det analytiske objektfelt 

De skitserede didaktiske perspektiver og betingende dimensioner udgør samlet, 
hvad jeg kalder det analytiske objektfelt i en sammenlignende fagdidaktik, dvs. 
perspektiver og dimensioner, der bestemmer den forskningsmæssige synsvinkel 
og defi nerer, hvad det er opmærksomheden kan rett es imod. De har derfor særlig 
betydning ved tydeliggørelse og skærpelse af det problem, man er interesseret i 
at undersøge. Det analytiske objektfelt for en sådan forskning kan sammenfatt es i 
en model, der har karakter af en fl erlaget drejemodel (fi gur 3), hvor de forskellige 
perspektiver og dimensioner har interrelationel karakter og kan kombineres på 
mangfoldig vis. De belyser og betinger gensidigt hinanden, og deres indbyrdes 
hierarkiske relation er ind til en vis grænse relativ, dvs. betinget af individuelle 
projektprofi ler.

Figur 3: Det analytiske objektfelt for en sammenlignende fagdidaktik. 
 

Beskrivelsen af det analytiske objektfelt er imidlertid blot det første trin. Man 
må nemlig yderligere spørge, hvilke muligheder af mere konkret art, der er for 
at trænge ind i feltet. Hvilke typer af tilgange fi ndes der? Det vil jeg nu gå lidt 
nærmere ind på. 

Fag

Didaktisk perspektiv

Aktør dimension
Virkeligheds dimension

Institutions dimension
Curriculær dimension

Historisk dimension

Geografisk kulturel dimension
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Dimensioner i en sammenlignende fagdidaktik 

B: Det empiriske objektfelt

Jeg vil nu spørge: Hvilke typer af konkrete undersøgelsesobjekter (kilder til at 
opnå viden) fi ndes der, som kan åbne vejen ind i det analytiske objektfelt og til 
de enkelte didaktiske perspektiver og betingende dimensioner heri? Jeg er nået 
frem til, at der groft inddelt fi ndes fi re hovedtyper, nemlig

- tekster, dokumenter
- ikke-tekstlige artikulationsformer, adfærd
- fysiske fænomener,
- egen refl ekterende forestilling (erfaringsbaseret og ofte holistisk præget).

Samlet vil jeg kalde disse tilgange og datatyper til studiet af det analytiske objekt-
felt for det empiriske objektfelt.

I princippet svarer disse fi re hovedtyper til, hvad der gælder for fagdidaktisk 
forskning i almindelighed og måske endnu mere bredt til faglig-pædagogisk 
forskning. Men i perspektivet af en sammenlignende fagdidaktik vil de kunne 
fungere og anvendes med et sammenlignende formål for øje. Dels kan empiri-
ske data hentet fra hver af de fi re datatyper sammenlignes, fx med henblik på 
gensidig kontrol og triangulering. Og dels vil de under alle omstændigheder 
blive farvet af, at de tages i anvendelse i relation til sammenligningsaspekter i 
det analytiske objektfelt, dvs. det eller de sammenligningsaspekter der indgår i 
problemstillingen. 

Tekster, dokumenter

Med ”tekster” mener jeg fænomener, meddelelser, udtryk og erkendelsesindhold, 
som er fastholdt i en eller anden form for notation, det være sig af sproglig eller 
ikke-sproglig art. De vil ofte være udformet af en eller fl ere ophavspersoner med 
henblik på kommunikation til andre, herunder ukendte personer. Der indgår et 
væsentligt moment af intention om fastholdelse af tekstens indhold og teksten 
selv over tid (varighedsaspekt). Dett e moment kan eventuelt overskygge den 
umiddelbare meddelelseshensigt (man noterer for at fastholde, huske det note-
rede eller det, som notationen henviser til).

En grov inddeling af tekstt yper, som forskning vedrørende undervisning 
kan rett es konkret mod, kan gøres på grundlag af det tilgrundliggende medium:

(a) Konceptuelle, begrebslige tekster,
  - verbale tekster (skriftsproglige),
  - formelle (matematiske),
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(b) Ikke-konceptuelle/begrebslige tekster,
  - audiografi ske, fx musikalske, lydlige (notation af noget auditivt),
  - ikonografi ske (notation af noget visuelt, billedliggjort notation),
  - koreografi ske (notation af noget kropsligt bevægelsesmæssigt).
(c) Multimediale, multigrafi ske (som kan omfatt e både noget skriftsprog-

ligt, formelt og noget ikke-konceptuelt).

NB: Det er tankevækkende, at der ikke fi ndes standardiserede notationsformer for 
lugt, smag og følelse/berøring. Ingen olfaktoriske, gustografi ske eller sentografi ske 
notationsformer som standardiserede. Det er samtidig tankevækkende, at der er 
en sammenhæng mellem etablerede kunstformer og eksistensen af standardise-
rede notationsformer.

Ikke-tekstlige artikulationsformer, adfærd

Når man empirisk undersøger forhold i konkret undervisning, som har med im-
plicerede elever og lærere at gøre (de interne aktører), er man i vid udstrækning 
henvist til iagtt agelse, analyse og tolkning af de pågældende personers adfærd, 
handling og udtryk som symptomer på det forhold, man vil undersøge.

Sådanne artikulationer fremkommer ikke nødvendigvis bevidst eller med 
hensigt. De kan være helt umiddelbare og spontane, men kan også være bevidste, 
velovervejede og mere eller mindre planlagte.

Jeg vil skelne mellem følgende ikke-tekstlige artikulationsformer som studieob-
jekter:

(a) Verbal-sproglige (talt sprog).
(b) Ikke-verbale,
  - lydlige, musikalske
  - ikoniske, billedlige
  - kinæstetiske (bevægelsesmæssige).
(c) Kombinationsformer (multimediale).

Som det ses, er der - når vi ser bort fra formelle (matematiske) tekster som en sær-
skilt kategori - her tale om kategorier, som svarer til den gruppering, jeg foretog 
mht. tekster og notationsformer. Forskellen vedrører ikke-tekstlig (= ikke-skriftlig) 
artikulation i modsætning til skriftlige eller evt. elektronisk fastholdte udtryk 
(populært udtrykt: ”mundtlighed” over for skriftlighed). Der følger en række for-
skelle heraf, som har indfl ydelse på de forhold i undervisningen, man som forsker 
får tilgang til, og de metoder og teknikker, som må anvendes (fx tekstanalyse over 
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for analyse af talt sprog eller musikalske lydforløb). Der impliceres også i en vis 
udstrækning forskelle mht. udtrykkets grad af velovervejethed og strukturerings-
grad (fx overvejet og skriftligt fi kseret udsagn over for relativt spontant udtryk i 
selve situationen). Det sidstnævnte forhold får fx direkte indfl ydelse på mulighe-
den for historisk orienterede undersøgelser, selv om elektronisk registrering af 
øjeblikssituationer i stigende grad indvirker på denne begrænsning.

Fysiske genstande

Som eksempler på fysiske genstand eller fysiske aspekter ved genstande, som kan 
give oplysning om forhold i undervisning, kan nævnes

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

Hvis man gør begrebet ”fysiske aspekter ved …” meget rummeligt, er det muligt 
at opstille en rigtig lang liste, som alligevel næppe ville kunne gøres udtøm-
mende. Der er fx oplysende fysiske aspekter ved trykte tekster, lydobjekter, 
elektronisk udstyr, stemmeføring i en interviewsituation, skriften i udfyldte 
spørgeskemaer, læreres påklædning og bevægelsesmønster, etc. Alle sådanne 
fænomener vil i given sammenhæng kunne være relevante studieobjekter i et 
komparativt perspektiv. Kun fantasien sætt er grænser.

Der er et fællestræk ved alle de anførte eksempler, nemlig at de er menneske-
skabte. De vil derfor alle kunne studeres ud fra formålet med at frembringe dem.

Studiet af fysiske genstande (eller fysiske egenskaber ved genstande som 
man måske primært vil studere ud fra andre synsvinkler) vil kunne give oplys-
ning om hoved parten af de analytiske genstandsdimensioner i det pædagogi ske 
under søgelsesfelt, som er sammenfatt et i fi gur 3. De vil ofte have en geogra fi sk og 
kulturel tilknyt ning. De vil kunne oplyse om både historiske og nutidige forhold i 
givne fags undervisning, og de vil ofte også kunne antyde fremtidige udviklings-
mulig heder. De vil kunne føre til indsigt i både inten derede, opfatt ede, iagtt agne 
og mulige virkelighedsdimensioner. De vil også kunne vedrøre både elev-, lærer- 
og indholds perspekti vet i sammenlignelige fags undervisning og uddannelse.
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Egen refl ekterende forestilling

Med ”egen refl ekterende forestilling” mener jeg forskerens tænkning, refl eksion, 
fantasi, fornemmelse, oplevelse og erfaring som tilgang til indsigt i forhold ved-
rørende  undervis ning. Forskeren kan rett e sin opmærksomhed mod sin egen 
indre fore stilling og virkelighed som undersøgelsesobjekt og infor mationsgiver.

Det følgende er foreløbig udformet i relation til musikfaget (se Nielsen 1999), 
men jeg tror det er relaterbart til andre fag og kan danne grundlag også for sam-
menlignende undersøgelser.

I en artikel om fænomenologi i relation til musikpædagogisk forskning (Nielsen 
1995), har jeg argumenteret for og søgt at vise, at et udvidet empiribegreb må 
omfatt e egen refl ekterende forestilling som undersøgelsesobjekt (introspek tion), 
jvf. også Molander (1993: 152), der omtaler introspektion som ”skå dande av en 
inre objekt”. Især visse forhold af be tydning for musikundervis ning vil kunne 
drage fordel af at anlægge denne synsvinkel (fx musikople velse). Man kan eventu-
elt indvende, at denne tilgang til indsigt vil føre til viden af meget subjektiv art, 
som man ud fra et alment gyldighedssynspunkt ikke kan fæste lid til. Selv om 
det kan for holde sig på denne måde, er jeg ikke generelt enig i det. Til for skning 
på fænome nolo gisk grundlag knytt er der sig andre kriterier for videnskabelig 
gyldighed end til forskning på em piristisk grundlag. 

Når det drejer sig om at opnå indsigt i forhold vedrørende undervis ning, er 
det nødvendigt at skelne mellem forskellige funktioner og be tingelser for forske-
rens indre univers som informationsgiver:

- Man undersøger ydre forhold (fx vedr. musikundervisning), bearbejder sine 
indtryk og fortæller andre om dem på en refl ekterende måde. Dett e er så at sige 
den ”normale” forskningssituation.

- Forskeren har gjort særlige (unikke) erfaringer med egen undervis ning, som 
vedkommende fortæller andre om og bibringer dem herved indsigt, som de ellers 
ikke ville få adgang til.

- Forskerens erfaringsunivers vil altid være medbetingende for hans/hendes for-
for ståelse (i hermeneutisk betydning) og hermed for tolkning og forståelse af det, 
som opmærksomheden rett es imod. Denne for-forståelse kan eksplici teres mere 
eller mindre og vil herved kunne medvirke til relativering af indsigten og til en 
mere sand (betinget) opfatt else af den.

- Man kan også forsøge at sætt e parentes om egen for-forståelse og teoretisk for-
udindtagethed. Det forudsætt er, at man er i stand til at gennemskue den (for at 
neutralisere den), således som det antages i den strenge fænomenolo gi.
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- På grundlag af egen livserfaring kan man føle sig ind i andre personer (empati) 
og ydre situationer (eller situationer som man selv er del af). Det indre univers 
beriger opfatt else og forståelse af det ydre (det som ligger uden for en), som her-
ved kan beskrives på en måde, som er kundskabs mæssigt berigende for andre.

- Man kan også ”føle sig ind i sig selv” og ved beskrivelse begrebsliggøre det indre 
erfaringsunivers, således at andre får kendskab til det. Det kan gøres på en privat 
måde, men også således at der fremkommer almengyldig kundskab. Denne funk-
tion – at give det indre liv og erfaringsunivers udtryk på en begrebsliggørende 
eller objektiverende måde – er fælles for videnskab og kunst. Den spiller derfor en 
særlig rolle, når vi forsøger at bevidstgøre (begrebsliggøre) oplevelse – og under-
visning i oplevelse – af kunstområderne (kunstviden skab og kunstpædagogisk, 
herunder musikpædagogisk viden skab).

- Ved perception og tolkning af noget ydre tilføjes der altid noget fra det indre. 
Hvis det ikke var tilfældet, ville vi kun kunne opnå indsigt i yder verdenen, så-
ledes som den umiddelbart fremtræder i kraft af vor sansning. Vi ville kun se 
forsiden af træet og måske slet ikke identifi cere noget som ”et træ”. Vi ville ikke 
opfatt e det, der står ”mellem linjerne”, når vi læser. Vi ville kun høre denne ind-
spilning og dett e akustiske forløb og ikke denne symfoni af Mozart. Vi ville kun 
opfatt e et omrids af elevens bevægelser og lydfrembringelse og ikke den arbej-
dende bevidsthed med at håndtere instru mentet og med en tavs intention om at 
frembringe det musikalske forløb og udtryk.

Den videnskabelige opmærksomhed kan derfor – også når det drejer sig om pæ-
dagogisk forskning – rett es både mod forhold i den ydre og i vor indre verden. 
Også andre har en indre verden, som måske er den, vi aller helst vil vide noget 
om, når vi taler om pædagogisk forskning. Den gode lærer føler sig ind i eleven 
og handler derefter. Den gode pæda gogiske forsker forstår elevens eller lærerens 
ydre udtryk og artikulation som tegn på et indre liv og etablerer eksplicitt e tolk-
ningsforbindelser mellem det ydre og det indre. Vi har mere direkte adgang til 
vort eget indre univers end til andres, som vi kun kan fornemme gennem ydre 
tegn, og vi kan aldrig vide, om vi forstår det helt rigtigt eller fyldestgørende. Et 
vigtigt led i forståelses pro cessen er kendskab til de kategorier og strukturer, som 
fi ndes i os selv, fordi vor selvforståelse herved kan fungere som hypotesegrundlag 
for forståelse af andre. Derfor er en diff erentieret for ståelse af eget indre kombine-
ret med yderst indfølende og lydhør sansning af andres udtryk et af den pædago-
giske forskers stærkeste redskaber. Det betyder, at samspil let mellem den ydre 
og den indre op mærksom hed er noget grund læggende i pædagogisk, her under 
musik pædago gisk for skning.
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Konklusion
I fi gur (4) har jeg udbygget fi gur (3) med de omtalte empiriske objektfelter. Jeg 
forestiller mig, at dett e lag i den del af det didaktiske landskab, som jeg har 
forsøgt at tegne et kort over, kan drejes om den samme akse som de øvrige lag. 
Herved kan et mange spektret netværk af muligheder synliggøres, når forskellige 
lag og dimensioner kombineres. Jeg vil overlade til læseren at fundere videre 
over det. – I den forbindelse skal blot nævnes, at én form for kontrol af, om min 
frem stilling samlet set er rimeligt dæk kende for problem- og genstandsfeltet for 
didaktisk forskning, herunder med et sammenlignende formål, vil være at holde 
et stort antal gennemførte eller tænkte projekter op mod det frem stillede system. 
Også det vil jeg overlade til læseren.

  Figur 4: Det analytiske og empiriske objektfelt for en sammenlignende fagdidaktik

Et eksempel
Lad mig ganske kort illustrere modellens anvendelighed og dens begrænsning i 
et tænkt projekt som eksempel.

Det analytiske objektfelt

- Sammenligning af fag: Jeg vælger, at projektet skal vedrøre en sammenligning 
af fagene musik, dansk, historie og matematik. Dett e kan naturligvis forenkles til 
en sammenligning af blot to eller tre fag.
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- Didaktisk perspektiv: Jeg er interesseret i kategorien undervisningsindhold og 
formulerer to spørgsmål i denne henseende, nemlig vedrørende (a) kriterier for 
valg af undervisningsindhold og (b) en bestemmelse af den type indhold der er 
valgt eller kan vælges.

- Aktør- og virkelighedsdimension: Jeg er interesseret i undervisningsindholdet 
som intenderet, (x) således som det kommer til udtryk i læreplanen (dvs. udfor-
met af eksterne aktører), og (y) således som det kommer til udtryk i lærerens 
planlægning (intern aktør). Det bemærkes, at der her indføres en yderligere 
komparativ dimension. Her vil det være interessant at studere, om relationen 
mellem læreplanens og lærerens intention er forskellig set i forhold til de fi re fag. 
Umiddelbart kan det i det aktuelle eksempel være nærliggende at operere med 
en hypotese om, at læreren forholder sig mere afslappet til læreplanen i musik 
end i de øvrige fag (dett e kan der så være fl ere forskellige årsager til), og at den 
kraftigste binding måske fi ndes i matematikfaget. Mht. det intenderede indhold 
som udtrykt i læreplanen kan man vælge at fokusere på bagvedliggende aktørers 
intentioner og/eller selve teksten per se.

- Institutionsdimensionen: Jeg forudsætt er, at det er grundskolens fag og under-
visning i 4.-6. klasse, der fokuseres på.

- Den curriculære dimension, her er det udviklingen over disse klassetrin, der 
studeres.

- Historisk dimension: Set i relation til det intenderede undervisningsindhold 
som udtrykt i læreplaner vælger jeg at afgrænse undersøgelsen af læreplaner 
til perioden 1994-2009, mens det mht. lærerens intention og planlægning er den 
aktuelle undervisning år 2010-11 set i forhold til den gældende læreplan (2009). 
Her tilføjes altså yderligere en komparativ dimension, nemlig vedrørende lære-
planer 1994-2009.

- Geografi sk og kulturel dimension: Det drejer sig om grundskolen i Danmark. 
Men det vil være interessant også her at tilføje en sammenligning med tilsvarende 
forhold i andre udvalgte lande. 

Det empiriske objektfelt

Mit empiriske datamateriale vedrørende kriterier for valg og faktisk valgt under-
visningsindhold vil på læreplanssiden være de konkrete læreplaner for perioden 
1994-2009 (dvs. primært skriftsproglige tekster, som kan indeholde formelle tekst-
indslag (matematik) og audiografi ske eksempler (musik). Også ikonografi ske 
indslag kan tænkes, fx i form af modeller eller illustrationer.
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Til empirisk belysning af lærerens intention i form af planlægning for en 
kortere eller længere periode foreligger fl ere muligheder, fx spørgeskema, logbog 
eller interview. De to førstnævnte er skriftsproglige ytringsformer, mens inter-
viewmetodik hyppigst er talt sprog (ikke-tekstlig), der som led i resultatudvikling 
transskriberes til skriftsprog. Men også andre ikke-tekstlige artikulationsformer er 
mulige, fx musikalske og ved brug af videokamera jo i høj grad kropslige.

Valg af eller konstruktion af teoretisk perspektiv

Projektet fokuserer på kriterier for valg af og faktisk eller muligt valgt undervis-
ningsindhold. Man kan godt tilsigte at gå forudsætningsløst og teorifrit til denne 
opgave og søge på rent empirisk basis at udvikle sådanne kriterier for valg og at 
kategorisere typer af faktisk hhv. muligt valgt indhold. Men dilemmaer vedrø-
rende begreber som ”kriterier for”, ”typer af” og i relation hertil grundbegrebet 
”undervisningsindhold” melder sig hurtigt og ubarmhjertigt. Det betyder, at 
vort sammenligningsprojekt støder ind i behov for grundforskningsorienterede 
fagdidaktiske begrebsanalyser eller konstruktioner som forudsætning for det 
komparative arbejde. 

Men det er samtidig vigtigt at betone, at netop en fagsammenlignende fag-
didaktik i kraft af gensidige belysningsmuligheder har særlige muligheder for 
at bidrage til udvikling, konstruktion og dimensionering af basale fagdidaktiske 
begreber som fx undervisningsindhold, legitimeringsstrategier og faglige aktivi-
tets- og metodeformer. Herved kommer SFD i en interessant dobbeltposition. På 
den ene side forudsætt er den sammenlignende virksomhed en basal fagdidaktisk 
begrebsbestemmelse. På den anden side bidrager den selv til etablering heraf. Det 
er herved, at sammenlignende fagdidaktik får et perspektiv i retning af noget, jeg 
med en vis forsigtighed vil kalde en ”almen fagdidaktik”, nemlig etablering af 
fagdidaktiske begreber og kategorier som gælder på tværs af fag. Den skitserede 
model kan derfor siges at være begrænset ved sin forudsætning af et teoretisk 
perspektiv og en begrebsanalytik, som den på den anden side selv kan bidrage 
til udvikling af eller i hvert fald animere til.

Til slut kan jeg blot opmuntre læseren til at tænke dett e perspektiv igennem 
og måske afprøve det ved en sammenligning af de fi re fag i vort projekteksempel. 
Til brug i dett e arbejde vil jeg henvise til min analyse af didaktikkens indholdsbe-
greb og kriterier for valg af undervisningsindhold (Nielsen 2006, 2010a, 2011), som 
også indeholder visse fagsammenlignende eksempler. Et eksempel på analyse af 
begrundelses- og legitimeringsstrategier i relation til musikfaget, som godt kan 
indgå i et sammenlignende fagdidaktisk projekt, fi ndes i Nielsen (2010b). 

En af vore fremmeste didaktikere af første generation, Carl Aage Larsen, 
indleder en artikel med denne formulering (Larsen 2002/1976): ”At lære er at op-
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dage, især at opdage forskelle og ligheder”. Det gælder også, når vi vil lære om 
undervisnings- og uddannelsesfag og deres didaktik, deres dannelsespotentiale 
og Bildungsgehalt. En sammenlignende fagdidaktisk virksomhed byder på rige 
muligheder i denne henseende.
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Note
1 Begrebet ’basisfag’ skal forstås som den side af et fag, hvor den videnskabelige, kunstneriske 

eller håndværksmæssige erkendelse og kundskab udvikles, disciplineres og medieres (fx 
terminologiseres). Herved skelnes der begrebsligt mellem basisfag og undervisnings- eller 
uddannelsesfag, uanset hvor sidstnævnte er institutionaliseret. Fx er der heller ikke på 
universitetsniveau nødvendigvis identitet mellem den basisfaglige og uddannelsesfaglige side af 
et fag. Det skal understreges, at ordet ’basis’ er en deskriptiv og ikke en vurderende kategori..

English summary

Comparative subject oriented didactics: Object fi eld, perspectives 
and dimensions

The topic of the article is comparative subject oriented didactics (disciplinary di-
dactics) as a research area. This enterprise is defi ned as the comparison between 
teaching/learning (educational) subjects in didactic perspectives on the condition 
of given dimensions. The question dealt with is: What is the conceptual structure, 
and what are relevant perspectives, dimensions and empirical objects in compara-
tive subject oriented didactics as a research area? – Distinction is made between 
the analytical and the empirical object fi elds. The analytical object fi eld concep-
tualizes the problem aspect of given research projects concerning (a) didactic 
perspectives and (b) conditioning dimensions. Important didactic perspectives 
include (a1) the character and the pedagogical legitimization of the subject in 
question, (a2) its aim and rationale, (a3) the educational content and criteria for 
its selection, (a4) the methodology and activity perspectives. These perspectives 
are framed by conditioning dimensions, which are (b1) the agent (internal and 
external agents), (b2) the reality (the intended, the experienced, the observed and 
the potential aspects of teaching/learning), (b3) the institution (including various 
institutional areas), (b4) the curricular (time frames and process), (b5) the histori-
cal (past, present, future), and (b6) the geographical and socio-cultural dimen-
sions. The mutual relations and the interchangeable hierarchy between these 
perspectives and dimensions are discussed. – Distinctions are made between the 
following ‘concrete’ empirical objects of inquiry: (a) texts, documents, (b) non-
textual forms of articulation, behaviour, (c) physical objects, (d) the researcher’s 
own mind and experience. These concepts are ranged into subcategories. – The 
total object fi eld and its main categories are epitomized in an inter-relational, 
stratifi ed model, which may be employed in the planning and the analytic and 
empirical clarifi cation of comparative subject oriented didactic research projects. 
This is shown in a concluding example.
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