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Kommunikationsformer 
som didaktisk kategori 

Vibeke Hetmar

I et projekt om sammenlignende fagdidaktik må første skridt være at etablere 
et grundlag hvorpå sammenligningerne kan foretages. Og valg af grundlag må 
hænge sammen med det formål som projektet er forankret i. Andre artikler i dett e 
nummer af Cursiv giver et overblik over mulighederne for sammenligningsgrund-
lag mens jeg i denne artikel alene fokuserer på og argumenterer for det grundlag 
som matcher min tilgang til fagdidaktiske forskning.

Dett e grundlag fi ndes i fagdidaktisk forskning der som empirisk og teoretisk 
forankret grundforskning har til formål at udvikle et relevant fundament for 
uddannelsespolitiske tiltag, for underviseres begrundede valg i forbindelse med 
planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning og for opstilling af 
forandringsstrategier. Det er en forskning der opererer i feltet mellem basisfag, 
institutionen skole og hverdagslivets videns- og forståelsesformer, og dens op-
gave er at forstå og beskrive den dynamik der udfolder sig inden for dett e felt. 
Til denne opgave hører etablering af et antal velbeskrevne, empirisk og teoretisk 
forankrede kategorier der sætt es i relation til hinanden og tilsammen danner en 
(fag)didaktisk model.

Didaktiske modeller fi ndes der mange af. Nogle er ganske enkle som den 
didaktiske trekant der med sin enkelhed er umiddelbart forståelig, men som til 
gengæld kun tilbyder tre kategorier til forståelse og beskrivelse af den komplek-
sitet som institutionaliseret undervisning i fag repræsenterer. Andre modeller er 
mere komplekse som strukturmodellen hos Jank & Meyer (Jank & Meyer (1991) 
2005: 63-64) der består af fem kategorier og deres indbyrdes relationer. Denne mo-
del kan, skriver de, ”zur Analyse von Unterricht genutz t werden“ (Jank & Meyer 
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(1991) 2005: 64) – en påstand der må stå til diskussion idet kategorierne henviser 
til fænomener på forskellige niveauer, fx kategorierne mål og handlinger. Senere 
har Hilbert Meyer i bogen Was ist guter Unterricht? præsenteret en model som han 
betegner Didaktisches Sechseck (Meyer (2004) 2008: 25). Denne model adskiller sig 
fra den didaktiske trekant og strukturmodellen ved at have et anvisende sigte idet 
den omfatt er ti principper for god undervisning. Til forskel fra de to andre didak-
tiske modeller har den således til formål at være præskriptiv i forhold til praksis.

Den modelkonstruktion jeg har i tankerne, har først og fremmest et deskrip-
tivt formål, men det er klart – og det må jo nævnes – at ingen model kan fraskrive 
sig en normativ forankring. Intentionen bag konstruktionen er at udvikle et 
redskab til at forstå de mekanismer der udfolder sig i klasserum, som grundlag 
for de valg som lærere og andre beslutningstagere træff er i forbindelse med tilret-
telæggelse, gennemførelse og evaluering af undervisning. Ét krav til modellen er 
at den empirisk er forankret i konkret didaktisk praksis, både når den udvikles 
og afprøves, et andet at der kan redegøres for den teoretisk.

Modellen udspringer af min forskning inden for litt eraturdidaktik, men mit 
samarbejde med naturfags- og matematikdidaktikere i Program for fagdidaktik 
ved DPU om faglig læsning og skrivning har ført mig til den antagelse at model-
lens kategorier – ikke mindst kategorien kommunikationsformer – har relevans 
der rækker ud over litt eraturdidaktisk praksis. Til denne antagelse fi nder jeg 
desuden støtt e i international literacy-forskning som ofte anvender aspekter af 
naturfagsundervisning som eksempelmateriale. Som konsekvens heraf har jeg 
valgt at illustrere artiklens pointer med eksempler fra såvel litt eraturundervisning 
som naturfagsundervisning. Jeg indleder med eksempler og refl eksioner over 
litt eraturundervisning, introducerer derefter nogle centrale pointer hos Michael 
Carter som refererer til naturfag, og fortsætt er med eksempler fra naturfagsunder-
visningen. Det afslutt ende eksempel, hentet fra kategorien kommunikationsformer i 
min litt eraturdidaktiske model, skal illustrere at det er muligt at give kategorien et 
indhold der har relevans for litt eraturdidaktikken, lige som literacy-forskere har 
givet deres bud på et indhold med relevans for naturfagsdidaktikken.

Kommunikationsformer i litt eraturundervisningen
Nedenstående uddrag fra et båndudskrift af litt eraturundervisningen i en 6. 
klasse er hentet i Birte Sørensens Litt eratur – forståelse og fortolkning (Sørensen 2001: 
66). Den tekst der tales om, er Tove Ditlevsens Natt ens dronning. L står for Lærer:

L: Hvad er det, moderen gør, når hun tager parykken på og alt det tøj på?
Elev: Så gemmer hun sig.
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L: Det gør hun da faktisk. Hvad er det, hun gemmer sig i?
Elev: I noget andet (?).
L: Hvad kan man kalde sådan noget?
Flere taler med.
[Elev]: Sine drømme.
L: Ja, hun gemmer sig i en drøm om at være Natt ens Dronning. Hun laver 
sin egen lille verden …
(…)
L: Hvis man kigger på alt det der, som moderen bygger op af en drøm, 
hvad kan man så sige om faderen?

Uddraget er tilfældigt valgt, og det er netop pointen. Det repræsenterer en kom-
munikationsform der er så udbredt i folkeskolens (litt eratur)undervisning at den 
kan karakteriseres som en arketype blandt kommunikationsformer i skolen. I den 
internationale klasserumsforskning har formen fået en betegnelse, IRE/F (Initia-
tiv, Respons, Evaluering/Feedback), samt en grafi sk fremstilling som i Skema 1 
(Cazden 2001):

Initiativ Respons Evaluering/Feedback
L: Hvad er det, mode-
ren gør, når hun tager 
parykken på og alt det 
tøj på?

Elev: Så gemmer hun sig. L: Det gør hun da 
faktisk. 

L: Hvad er det, hun 
gemmer sig i?

Elev: I noget andet (?).

L: Hvad kan man kalde 
sådan noget?

Flere taler med.
[Elev]: Sine drømme.

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

L: Hvis man kigger på 
alt det der, som moderen 
bygger op af en drøm, 
hvad kan man så sige 
om faderen?

Skema 1: En grafi sk fremstilling af IRE/F-formen

I international klasserumsforskning karakteriseres formen ofte som overhøring, 
og den kritiseres for de lukkede spørgsmål som læreren stiller, og som hun selv 
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sidder med svaret på. Men formen bliver ikke desto mindre anvendt af lærere som 
har et ganske andet formål end overhøring, her udtrykt ved en amerikansk lærer, 
Ms. Johnson, som beskriver sin forberedelse på følgende måde:

(…) I take notes, and then I decide what points I need to be sure my students 
understand. Then I work up a lecture and a set of questions to ask the class after 
they’ve read the work, or, in the case of a novel, after they’ve read chapters.
(Small 1992: 16)

Ms. Johnson stiller sine spørgsmål for at hjælpe eleverne til at forstå den litt erære 
tekst, og det samme gør læreren i ovenstående eksempel.

Men spørgsmålet er hvad det vil sige at forstå en litt erær tekst. Tekster læses 
og forstås forskelligt i forskellige sociale domæner, og der er stor forskel på hvad 
der regnes som forståelse henholdsvis inden for og uden for videnskabsfaget lit-
teratur. De læsninger og fortolkninger der realiseres inden for litt eraturfaget, kan 
karakteriseres som specialiserede set i forhold til de læsninger og fortolkninger 
der opererer i hverdagens domæner, og som set i dett e lys må karakteriseres som 
ikke-specialiserede. Det giver derfor mening at se på litt eraturundervisningen 
som et sted hvor specialiserede læsninger (repræsenteret ved læreren og/eller 
lærebogsmaterialet) og ikke-specialiserede læsninger (repræsenteret ved eleverne) 
sætt es i spil med hinanden.

For at studere og illustrere problemstillinger i forbindelse med realisering af et 
sådant samspil i praksis har jeg ofte trukket på et amerikansk undervisningsforløb 
hvor læreren, Ms. Johnson, underviser en 7. klasse i et digt af Emily Dickinson 
(fx i Hetmar 2004). Jeg har brugt Ms. Johnson som eksempel fordi hun er særlig 
klar med hensyn til sine specialiserede referencer, og fordi hun konsekvent an-
vender IRE-formen i kommunikationen med sine elever. Bag hendes spørgsmål 
og feedback er en underviser der er fortrolig med sit (basis)fag, og som vælger 
at præsentere elementer af en fortolkning der er genkendelig inden for et lit-
teraturfagligt specialiseret domæne, gennem en kommunikationsform der er 
genkendelig i skolen.

IRE-formen hvor en person er i kommunikation med en større fl ok personer 
på én gang, er genkendelig i skolen men ikke i nogen domæner uden for uddan-
nelsesinstitutionerne. Den kan derfor karakteriseres som skolsk med en betegnelse 
jeg har hentet fra norsk skrivepædagogisk forskning (vist nok brugt første gang i 
Moslet 1993). Jeg er opmærksom på at denne betegnelse kan opfatt es som udtryk 
for en nedvurdering af det der foregår i skolen, men sådan skal den ikke opfatt es, 
hverken i denne artikel eller hos de norske skrivepædagoger. Den anvendes som 
beskrivende adjektiv om fænomener som ikke optræder andre steder end i skolen, 
for eksempel nogle kommunikationsformer og tekstt yper.
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Ved hjælp af begreberne specialiseret, ikke-specialiseret og skolsk er det muligt 
at følge hvilke domæner et givet undervisningsforløb refererer til, og eventuelt 
sammenholde dett e med lærerens intentioner. I et undervisningsforløb som Ms. 
Johnsons er der tale om to referencer, en reference til det litt eraturfaglige domæne 
og en reference til det skolske domæne, mens de ikke-specialiserede domæner 
stort set ikke er repræsenteret idet elevernes responser er styret af Ms. Johnson 
spørgsmål og feedback. Af Ms. Johnsons kommentarer til forløbet fremgår det 
som nævnt at hendes intention var at hjælpe eleverne til en forståelse af digtet, 
men hun har tilsyneladende haft endnu en intention som kom til udtryk da hun 
bad eleverne læse et andet digt af Emily Dickinson som forberedelse til næste dag. 
Hun tilføjede nemlig følgende:

It’s a harder poem in some ways, but I’m sure you can deal with it. Just remember 
what we did today and you won’t have any trouble. (Small 1992: 9)

Med dette we må Ms. Johnson have haft et fællesskab der i en eller anden 
forstand matcher det specialiserede domæne som hendes læsning og 
fortolkning er forankret i, i tankerne. Men i sin undervisning valgte hun en 
kommunikationsform som ikke er genkendelig inden for fællesskaber af den 
art. Hendes bud til eleverne ”just remember what we did today and you won’t 
have any trouble” er således bærer af to referencer, nemlig en reference til det 
specialiserede domæne som findes i hendes spørgsmål og feedback, og en skolsk 
reference som hun etablerede gennem valg af kommunikationsform som jo var 
det ”we did today”.

En sådan brug af det personlige pronomen vi er ikke enestående i italesæt-
telser af undervisning hvor klasser ofte omtales som fællesskaber. Spørgsmålet 
er hvilken form for fællesskab der dermed henvises til.

Et perspektiv på kommunikationsformer og domæner

Med betegnelsen domæne henviser jeg til en social gruppering, et fællesskab, der 
– set med et valgt perspektiv – adskiller sig fra andre sociale grupperinger. En 
måde at karakterisere et sådant fællesskab på er at deltagerne deler og færdes 
hjemmevant inden for den eller de samme Diskurser (med stort D) i James Paul 
Gees forstand:

Such socioculturally characteristic ways of being in the world – associations 
among ways of thinking, feeling, acting, interacting, valuing, speaking, dressing, 
gesturing, moving, listening, using particular objects (and sometimes writing and 
reading) that allow people to recognize each other as ‘doing (acting out in thought, 
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word, and deed) being some identity’ – I will call Discourses with a capital ‘D’
(Gee 2001: 27)

Gees defi nition af begrebet Diskurser, som han senere betegner semiotiske domæner 
(Gee 2003), fungerer i min forskning som et perspektiv – en betegnelse jeg anven-
der på linje med Harry F. Wolcott  når han skriver følgende om begrebet kultur: 

Culture is never an explanation for behavior. Like ethnography, culture, too, is a 
way of seeing: it off ers one perspective for examining social behavior.
(Wolcott  1999: 253)

Diskurs (med stort D) er altså i min brug af begrebet en måde at se på, et perspek-
tiv hvormed man kan forstå og beskrive social praksis. Centralt for forståelsen 
af perspektivet er det særlige fokus på genkendelighed, altså på det at blive gen-
kendt eller ikke genkendt som ’doing being some identity’ inden for et domæne. 
Set med dett e perspektiv giver det mening at undersøge hvilke former for ’doing 
being some identity’ der er genkendelige inden for de domæner der spiller en 
rolle i konkrete undervisningsforløb.

Ser man på litt eraturfaget som specialiseret domæne med perspektivet Dis-
kurs, vil man se at genkendelighed ikke alene angår realiseringen af fagspecifi k 
viden, faglige metoder, fagspecifi kke videns- og forståelsesformer, men at man for 
at blive genkendt som deltager i det specialiserede fællesskab tillige må kunne ge-
bærde sig i omgangen med andre på domænerelevante måder. Til et specialiseret 
domæne hører altså ikke kun specialiseret viden og specialiserede metoder, men 
også specialiserede måder at være i verden på, at tænke, vide, forstå og handle 
på, at læse på, skrive på og at kommunikere mundtligt, kropsligt, visuelt, musisk 
og digitalt på.

Inden for det specialiserede, litt eraturfaglige domæne læses litt erære tekster 
ofte med læsemåden fordobling som blandt andet indebærer at læseren rett er sin 
opmærksomhed mod såvel tekstens handling som dens tema og udsagn. Denne 
læsemåde forudsætt er en række specialiserede læsestrategier som sjældent an-
vendes i ikke-specialiserede domæner, men som er afgørende for den form for 
litt erær fortolkning som Ms. Johnson og læreren i det indledende eksempel læner 
sig op ad når de stiller deres spørgsmål. Vil man genkendes som doing being an 
identity som læser inden for dett e specialiserede domæne, må man for det første 
være i stand til at læse med fordobling og for det andet være i stand til at kom-
munikere sin læsning og fortolkning til fagfæller og andre interesserede på fagligt 
genkendelige måder – fx gennem oplæsning, oplæg, oplæg med opponenter og 
kollokvier som eksempler på mundtlige former eller gennem litt erær fortolkning, 
anmeldelse, faglig artikel og essay som eksempler på skriftlige former. 
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Inden for de i forhold til litt eraturfaget ikke-specialiserede domæner læses 
der også litt eratur, men mig bekendt er der ingen der systematisk har undersøgt 
hvordan ikke-specialiserede læsninger og fortolkninger realiseres. To amerikan-
ske litt eraturdidaktikere har forsøgt sig med at skelne mellem to fundamentalt 
forskellige læsemåder som de betegner henholdsvis story driven og point driven 
(Vipond & Hunt 1984), men det viser sig at distinktionen ikke egner sig til at skel-
ne specialiserede læsemåder fra ikke-specialiserede. I forbindelse med et treårigt 
forskningsprojekt har jeg tidligere, inspireret af Jonathan Cullers naturaliserings-
former (Culler (1975) 1997: 140-160), opstillet fi re forskellige forståelsesformer og 
brugt dem som grundlag for at kategorisere de former for forståelser jeg mødte 
på folkeskolens mellemtrin. En af disse forståelsesformer har jeg karakteriseret 
som fi ktionært forankret og henviser dermed til den forståelse at den litt erære 
tekst skal læses som fi ktion. Blandt de elever jeg havde kontakt med, var der 
ikke mange der var i tvivl om at de fi ktionstekster de læste, netop skulle opfatt es 
som fi ktion, men det hindrede dem ikke i med jævne mellemrum at trække på en 
commonsense-forankret forståelsesform som da en gruppe piger i 5. klasse snak-
kede om Bjarne Reuters En som Hodder. Bogen indledes med at drengen Hodder 
får besøg af en engel der fortæller ham at han skal frelse verden, og den oplysning 
aktiverede en commonsense-reaktion hos en af pigerne:

Jeg synes det er en mærkelig ting at skulle frelse verden. Det er der jo ingen der 
kan. Og hvorfor skal den frelses?

De andre piger tilslutt ede sig udsagnet inden de fortsatt e deres bestræbelser på 
at få en sammenhængende mening ud af deres læsninger. Dett e eksempel er 
langt fra enestående, og jeg forstår det som en følge af at der i de domæner hvor 
pigerne færdes mest hjemmevant, i høj grad trækkes på commonsense-forankrede 
forståelsesformer. Mange af mellemtrinseleverne læser fi ktion for at blive klogere 
på livet, og de opsøger gerne bøger der handler om unge i for dem uvante situa-
tioner. De snakker om deres læsninger og anbefaler hinanden bøger, men der er 
ikke megen viden om i hvilke situationer og med hvilke kommunikationsformer 
de gør det. Set med perspektivet Diskurs kan det forhold at de uden videre gen-
kender hinandens commonsense-forankrede udsagn imidlertid forstås som en 
følge af at de færdes hjemmevant i domæner hvor man bliver genkendt som doing 
being an identity som læser når man trækker på disse forståelsesformer.

Læsemåder og forståelsesformer optræder som kategorier i min model.

Kommunikationsformer som didaktisk kategori



82 

Rekontekstualisering

I want to sharpen the concept of the principle which constitutes pedagogic dis-
course, by suggesting, formally, that pedagogic discourse is a recontextualising 
principle. Pedagogic discourse is constructed by a recontextualising principle 
which selectively appropriates, relocates, refocuses and relates other discourses to 
constitute its own order. In this sense pedagogic discourse can never be identifi ed 
with any of the discourses it has recontextualised. (Bernstein (1996) 2000: 33)

Ifølge Basil Bernstein er rekontekstualisering et princip der gennemsyrer skolens 
praksis. Som illustration af hvordan rekontekstualisering fungerer, henviser han 
til erfaringer fra sin egen skoletid hvor han gennem en periode på tre år i sløjd-
lokalet fi k fremstillet en stabel forarbejdet træ. Han kommenterer sin erfaring på 
denne måde:

Well, what I was doing was this: outside pedagogy there was carpentry, but inside 
pedagogy there was woodwork. In other words, here was a transformation of a real 
discourse called carpentry into an imaginary discourse called woodwork.
(Bernstein (1996) 2000: 33)

Denne konstatering er hverken overraskende eller i sig selv interessant, og det 
er langt fra alle der ser det som et problem at fag og diskurser transformeres når 
de trækkes ind i skolen. Tværtimod hævdes det indimellem at det er en fordel at 
skolen er isoleret fra det omgivende samfund. Men det er uheldigt at et så funda-
mentalt princip ikke er synligt i italesætt elser af skolens virksomhed, heller ikke i 
de fagdidaktiske forskningsmiljøer. Der tales om fag, men det er ofte ganske uvist 
om betegnelsen fag henviser til fag inden for et specialiseret domæne eller til et 
skolefag. Der tales om at fagligheden skal styrkes i skolen, men det er ofte uvist 
om det er en specialiseret form for faglighed eller en skolsk form der henvises til. 
IRE-kommunikation omtales som klassesamtale selv om den kun deler ganske få 
træk med de kommunikationsformer der uden for skolen betegnes samtale.

Der fi ndes ingen tilbundsgående undersøgelser af hvordan rekontekstualise-
ringen forvaltes i forskellige klasserum, måske fordi der endnu kun er forholdsvis 
få forskere der som Bernstein tillægger rekontekstualiseringsprincippet særlig 
vægt, og måske fordi der endnu ikke er udviklet et teoretisk grundlag som giver 
forskerne mulighed for at forholde sig undersøgende til rekontekstualiseringer i 
skolens praksis. Men der fi ndes forskning som handler om at undersøge mulig-
hederne for at ændre praksis inden for skolen med henblik på at den i så høj grad 
som muligt skal matche praksis i relevante domæner uden for skolen. Jeg tænker 
her på dele af literacy-forskningen og på den internationale fagdidaktiske forsk-
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ning der fokuserer på fagspecifi kke kommunikationsformer, herunder på faglig 
læsning og skrivning. Denne forskning vender jeg tilbage til efter et kort rids af 
nogle perspektiver i litt eraturdidaktikken.

Perspektiver i litt eraturdidaktikken
Et formål med litt eraturundervisning er at hjælpe eleverne til at blive bedre lit-
teraturlæsere, og det er da også spørgsmål der angår dett e formål, som største-
delen af de litt eraturdidaktiske og litt eraturpædagogiske publikationer har taget 
op til behandling. De svar som litt eraturdidaktikere har givet gennem de sidste 
100 år, har i høj grad taget udgangspunkt i litt eraturteoretiske perspektiver som 
er etableret inden for litt eraturfagets specialiserede domæner. Vilhelm Andersen 
formulerede i 1912 med udgangspunkt i sin egen forskning en skitse til en lit-
teraturdidaktisk praksis i gymnasiet ifølge hvilken lærere skulle føre eleverne 
gennem de fi re læsemåder som litt eraturforskeren på det tidspunkt anvendte som 
grundlag for analyse og fortolkning af det enkelte værk (Andersen (1912)1970). 
Det andersenske perspektiv blev senere afl øst af en nykritisk tilgang til læsning 
og fortolkning af litt eratur, importeret fra anglo-amerikansk litt eraturteori – en 
tilgang som den læserorienterede litt eraturteori senere delvist gjorde op med ved 
at sætt e fokus på læserens rolle. Med de læserorienterede litt eraturteorier fulgte en 
voksende litt eraturpædagogisk og litt eraturdidaktisk produktion – internationalt 
og senere nationalt – der interesserede sig for elevernes læsninger og forståelser, 
og for hvordan disse kunne komme til udfoldelse i klasserummet, men som til 
gengæld aldrig for alvor fi k besvaret spørgsmålet om hvordan undervisningen 
kunne sikre at eleverne udviklede sig fra uerfarne til mere erfarne læsere. Inden 
for den anglo-amerikanske litt eraturpædagogik blev de 10-15 års læseroriente-
rede fokuseringer senere italesat som ”fi rst wave of reader-response practice” 
(Corcoran 1994: 18), og fokus blev fl ytt et fra læseren som subjekt til tekster og 
læsninger som kulturelt forankrede fænomener. Under vores nordlige himmel-
strøg var vi i 1990’erne optaget af at diskutere forholdet mellem tekst og læser og 
at afprøve og diskutere forskellige former for meddigtning og for litt eratursamta-
len inspireret af Aidan Chambers’ bogsamtaleprincipper (Chambers (1993) 1998), 
men ved indgangen til det nye årtusinde syntes denne interesse at dø ud. Siden 
er der ikke udviklet nogen litt eraturteori der har for alvor har fået indfl ydelse på 
den litt eraturpædagogiske praksis.

Jeg selv var at fi nde blandt de forskere der arbejdede på et læserorienteret 
grundlag i 1990’erne hvor jeg søgte at forstå og beskrive litt eraturundervisning 
som et samspil mellem elevfaglighed og lærerfaglighed (Hetmar 1996) ud fra 
forestillingen om at faglighed kan optræde i fl ere forskellige forklædninger: som 
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en åben, vurderende og eksperimenterende form for faglighed som jeg mødte den 
hos de mellemtrinselever der bidrog til min forskning, og som en disciplineret, 
metodisk og systematisk form som jeg kendte fra videnskabsfaget litt eratur. Men 
i forbindelse med et længerevarende empirisk forskningsprojekt blev det klart at 
jeg med et sådant perspektiv ikke var i stand til se en række af de forhold jeg iagt-
tog i skolens litt eraturundervisning. Med inspiration fra tilstødende fagområder 
valgte jeg derefter et perspektiv der gjorde det muligt at se klasserumsdynamik 
på en anden måde og at arbejde litt eraturdidaktisk uden at have begge fødder 
plantet i et litt eraturteoretisk perspektiv.

Med det ændrede perspektiv blev det for eksempel muligt at undersøge hvor-
dan rekontekstualiseringer forvaltes i litt eraturundervisningen, i og med at man 
kan følge de domænereferencer der realiseres i et undervisningsforløb. Samtidig 
er det muligt at overveje om de valgte domænereferencer er relevante i forhold til 
de læringsmål der er styrende for tilrett elæggelse af undervisningsforløbet. Og i 
den sammenhæng spiller valg af kommunikationsformer, mundtlige og skriftlige, 
en afgørende rolle fordi det er gennem dem deltagernes muligheder for at posi-
tionere sig som doing being genkendelige identiteter etableres.

Ved at anvende kommunikationsformer som en didaktisk kategori vil jeg 
samtidig bidrage til at nedbryde skellet mellem undervisningens indhold og un-
dervisningsformer – et skel der legitimerer at beslutninger om undervisningsfor-
mer først og fremmest drejer sig om variationer mellem undervisning på klassen, 
gruppearbejde eller individuelt arbejde, og som betyder at mange kommunikati-
onsformer slet ikke kommer til udfoldelse i skolen. Samtidig følger en forpligtelse 
til at give kategorien krop ved at beskrive en række kommunikationsformer som 
det er muligt at anvende i skolen, og til opfyldelse heraf er der inspiration at hente 
i den internationale literacy-forskning. 

Literacy i domæner 
Inden for literacy-forskningen og dele af den internationale fagdidaktiske 
forskning er der sat fokus på kommunikationsformernes betydning for fag og 
faglighed. Perspektivet ”Literacy is best understood as a set of social practices” 
(Barton & Hamilton 2000: 8) synes at vinde fodfæste i nationale og internationale 
forskningsmiljøer, og i den forbindelse henvises der ganske ofte til James Paul Gee 
som i 1996 stillede spørgsmålet: ”How does one acquire the ability to read certain 
type of text in a certain way?“ og besvarede det på følgende måde:

… one does not learn to read texts of type X in way Y unless one has had experi-
ence in sett ings where texts of type X are read in way Y. (…) One has to be social-
ized into a practice to learn to read texts of type X in way Y, a practice other people 
have already mastered. (Gee (1996) 1998: 41)
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Flere literacy-forskere har vendt blikket mod de former for literacy som prakti-
seres i domæner uden for skolen. I et review fra 2001 over out-of-school literacy 
bringer Hull & Schultz  en oversigt over forskningsspørgsmål fra de projekter som 
er gennemgået i reviewet. Langt de fl este spørgsmål angår forholdet mellem liter-
acy uden for og inden for skolen, for eksempel: Hvorved adskiller literacy i hjem 
og samfund sig fra literacy i skolen? Hvordan kan out-of-school-læringsmiljøer 
stimulere til at gentænke praksis i skoler og klasserum? Hvilke aspekter af social 
praksis uden for skolen kan kobles til læringssituationer i skolen? (Hull & Schultz  
2001: 602-603).

Andre forskere har undersøgt undervisningsforløb der var tilrett elagt ud fra 
intentionen om at tilbyde eleverne læse- og skrivesituationer der i så høj grad som 
muligt matcher tilsvarende situationer uden for skolen. Hos Purcell-Gates, Duke 
& Martineau (2007) er det faktiske læse- og skrivesituationer uden for skolen der 
er i fokus (eleverne skriver fx en brochure til en naturskole), hos Hynd, Holschuh 
& Hubbard (2004) er det tekstvalg, læsemåder og kommunikationsform i histo-
rieundervisningen der er tilrett elagt med henblik på at demonstrere praksis i et 
historiefagligt specialiseret domæne, og hos O’Neill (2001) sætt es high school-
elever i mailkontakt med naturfagsforskere i forbindelse med udarbejdelse af 
naturfagsrapporter. 

Inden for anglo-amerikansk skrivepædagogik har der siden 1980’erne eksiste-
ret en bevægelse med betegnelsen Writing Across the Curriculum (WAC) under 
devisen ”When people write about something they learn bett er” (Fulwiler 1987: 
9). Citatet er fra bogen The Journal Book, en antologi med bidrag om logbogsskriv-
ning i forskellige fag. WAC er udviklet på den antagelse at det at elever skriver 
notater og refl eksioner i forbindelse med undervisningen, bidrager væsentligt til 
deres læring, uanset hvilke skolefag der undervises i. WAC er siden blevet sup-
pleret med WID, Writing In the Disciplines, som opererer med et andet perspektiv 
på læring uden dog nødvendigvis at forkaste antagelsen bag WAC. Set med et 
fagdidaktisk blik fi ndes de mest produktive potentialer i WID – uden dermed at 
forkaste potentialerne i WAC.

Michael Carter udgav i 2007 artiklen Ways of Knowing, Doing, and Writing in 
the Disciplines. Hans fokus er på universitetsfag, hans ærinde at gøre sine univer-
sitetskolleger inden for forskellige fag opmærksom på at skrivning skal opfatt es 
som en disciplin-indfældet form for praksis: ”(…), writing in the disciplines is 
founded on an integrative relationship between writing and knowing” (Carter 
2007: 386). Han skriver videre:

One way of understanding the distinction I am drawing between writing outside 
and writing in the disciplines is the diff erence between knowledge and knowing, 
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that is, disciplines as repositories and delivery systems for relatively static content 
knowledge versus disciplines as active ways of knowing. (Carter 2007: 387)

Carter ser WID som en vej til at ændre det syn på fag og faglighed han oplever 
som herskende i omgangen med sine kolleger. Spørgsmålet for Carter er så 
hvordan man i undervisningen gennem skriveaktiviteter kan danne bro mellem 
knowing that og knowing how inden for et fags rammer (Carter 2007: 387). Som 
eksempel på en sådan brobygning vender han blikket mod laboratorieeksperi-
menter i en ikke nærmere defi neret naturfagsundervisning. Et laboratorieeks-
periment har til formål at engagere de studerende i en specifi k form for praksis 
(doing) med henblik på at de lærer om de naturfagsfaglige begreber i praksis 
og udvikler en empirisk baseret form for tænkning om den fysiske omverden. 
I den forstand er laboratorieeksperimenterne ifølge Carter ”a way of doing that 
is directed toward a way of knowing” (Carter 2007: 388). Men det er først når de 
studerende skriver deres lab-rapporter, at “doing becomes knowing” (ibid.) fordi 
de studerende gennem rapportskrivningen transformerer deres praksisbaserede 
viden til en videnskabelig vidensform (way of knowing). Transformationen er 
mulig fordi den videnskabelige vidensform er indlejret i kommunikationsformen 
lab-rapport i og med at den gennem sin konventionelt forankrede form gengiver en 
naturvidenskabelig måde at vide på: introduktion med formulering af hypotese, 
metode, resultat og diskussion der forholder sig til om hypotesen er understøtt et 
eller eventuelt falsifi ceret. Carter konkluderer at

(…): particular kinds of writing are ways of doing that instantiate particular kinds 
of doing by giving shape to particular ways of knowing in the disciplines.
(Carter 2007: 389)

Som eksempler på tekstt yper inden for et fag som zoologi nævner Carter: lab-
rapporter, papers, posters, arbejdsplaner, projektforslag og indlæg i miljødebatt er 
(Carter 2007: 390). På den måde bidrager han – uden at vide det – til at give krop 
til kategorien kommunikationsformer inden for rammerne af en mulig biologi-
didaktisk model. 

En oplagt indvending mod at introducere Carters artikel i overvejelser over 
undervisning på folkeskole- og gymnasieniveau kunne være at Carters eksempler 
er hentet fra universitetet og den undervisning der varetages her, og at de kom-
munikationsformer han præsenterer, skyder langt over målet for undervisning i 
folkeskolen. Men hvorfor egentlig det? Vi ved faktisk ikke meget om hvilke kom-
munikationsformer elever i folkeskolen kan forholde sig til og anvende fordi de 
sjældent bliver præsenteret for dem i domænerelevante sammenhænge. Noget 
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tyder imidlertid på at dett e ændres nu hvor der både uddannelsespolitisk og i 
uddannelsesforskningen er sat fokus på faglig læsning og skrivning. For eksempel 
er der i forbindelse med en norsk indsats omkring faglig læsning og skrivning sat 
fokus på lab-rapporter i grundskole og i videregående skole. Om denne rapport-
type skriver den norske naturfagsdidaktiker Erik Knain:

Laboratorierapporten er en utbredt sjanger i naturfag, og med god grunn. Den 
er knytt et til praktiske og utforskende arbeidsmåter i naturfag, og den oppøver 
fagskriving. Samtidig kan utbytt et fra rapportskrivningen bli større hvis elevene 
utvikler et språk om ikke bare dens indhold, men også om dens form og hensikt. Det 
kan oppnås hvis rapportskrivingen blir del av en lengre arbeidsprosess hvor elevene 
arbeider med tekster i kunnskapsutviklingen. (Knain 2008: 215)

Lab-rapporterne peger ifølge Knain mod et helt afgørende element i naturviden-
skaben, for hvad havde den været uden observationer og forsøg? Og hvad havde 
den været uden tekster? For den udvikling som formede naturvidenskaben, betød 
ikke alene en ændring i synet på hvad den fysiske verden består af, ”det var også 
en tekstlig reform” (Knain 2008: 216). Også i Knains verdensbillede er naturfags-
faglig viden og skriftlig kommunikation to sider af samme sag.

Jeg har som vejleder for en norsk ph.d.-studerende, Anne Håland, haft mu-
lighed for på afstand at følge anvendelsen af lab-rapporter i en 5. klasse. Som 
udgangspunkt for sit (skrivepædagogiske) projekt stillede hun spørgsmålet: 
Hvordan sætt er modeltekster sig spor i elevernes tekster og skriveprocesser? En 
modeltekst er i denne sammenhæng et eksempel på en tekstt ype som eleverne 
senere selv skal anvende. Pointen bag brugen af modeltekster er at eleverne 
gennem omgangen med dem får en viden om hvordan en sådan tekst er skruet 
sammen, samt en mulighed for at fornemme samspillet mellem knowing that og 
knowing how inden for et relevant domæne uden for skolen. Modeltekster skal 
samtidig ses som led i bestræbelser på at iscenesætt e kommunikationssituationer 
der har reference til det domæne som tekstt ypen og (fagligt) emne er indfældet 
i uden for skolen. Brugen af modeltekster i denne sammenhæng har til formål 
at demonstrere et lille hjørne af det Gee i citatet ovenfor omtaler som ”a practice 
other people have already mastered.” De lab-rapport-modeltekster som indgik i 
Hålands projekt, var konstrueret af hende i samarbejde med en naturfagsdidakti-
ker. De blev udleveret og gennemgået i forbindelse med de første eksperimenter 
og fungerede som baggrundsstof da eleverne parvis skrev lab-rapporter i forbin-
delse med nye eksperimenter. I Figur 1 er en gengivelse af en sådan rapport – to 
5. klassepigers debut som rapportskrivere.1
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Figur 1: Lab-rapport skrevet af to drenge i 5. klasse

Jeg bringer pigernes tekst som afsæt for en pointe der samler op på de ovenstå-
ende refl eksioner over rekontekstualisering og domænereferencer. Teksten har 
en høj grad af overensstemmelse med modelteksterne, bortset fra teksten under 
Diskussion som i modelteksten direkte forholder sig til det spørgsmål der var 
stillet under Introduktion (som altså i pigernes udgave er ændret til Instruksjon), 
men pointen her er ikke sammenligning mellem modeltekst og elevtekst. Det er 
derimod den form for lab-rapport som Håland efter lidt research og en række 
overvejelser valgte at lægge sig fast på. Det er en form der adskiller sig fra de 
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lab-rapporter som man også ser eksempler på, for eksempel gennem det norske 
naturfagscenters hjemmeside. Nedenstående uddrag er fra en sådan rapport, 
skrevet af en elev på ungdomstrinnet om skivesneglen – en tekstt ype der i den 
ledsagende artikel omtales som en lab-rapport:

Skivesnegl
Skivesnegl regnes som en egen art. I fremtiden vil den fortsatt  ha nok planteføde 
til næring og [vi] tror ikke den vil bli særlig påvirket av utslipp fra lagunen. Den 
er ikke så følsom for vannkvaliteten.
De observasjonene vi tok av den var mønstre på huset og vi så hvor den holdt til. 
Håv, sil, pinsett  brukte vi for å fange dem og for å observere dem har vi tatt  til bruk 
mikroskop og petriskål og feltlupe.
Håven slepte vi langs bunden og skylte vekk mudderet. Derett er tømte vi det opp i 
en isboks. Så lett e vi ett er innsekter i isboksen. Mikroskopet brukte vi til å observere 
insektet nøyere.
(...)
(Afskrift fra htt p://www.naturfag.no/artikkel/vis.html?tid=1204944)

Det er første amanuensis Stein Dankert Kolstø der har skrevet artiklen hvori han 
desuden stiller dett e spørgsmål:

Kanskje er lab-rapporten vi prøver å lære elevene ikke en naturvitenskapelig sjan-
ger, men en skolesjanger? Overskriftene i dagens typiske lab-rapport er riktignok de 
samme som i vitenskapelige artikler, men teksten har et annet formål. Formålet er å 
lære etablert naturfaglig kunnskap (og bruk av utstyr), og grunnlaget er oppgitt e 
prosedyrer og teorier, ikke utforskning og nye hypoteser. (Kolstø 2010)

Ja, teksterne – både her og i Hålands projekt – har et læringsformål, men Håland 
har i sine modeltekster lagt vægt på at de i så høj grad som muligt skulle referere 
til et naturvidenskabeligt domæne. Hun har derfor fulgt den klassiske lab-rap-
portstruktur, den såkaldte IMRaD-struktur (Lykknes & Smidt 2008: 206-209), og 
har respekteret en naturfaglig sprogbrug som for eksempel brugen af passiv i me-
todeafsnitt et og udeladelse af personlige pronomener (Martin 1998). Dermed har 
hun villet lægge distance til den tekstt ype som eleven hos Kolstø skrev, med den 
begrundelse at den deler rigtig mange træk med de mange elevtekster der skrives 
under overskriften Min sommerferie eller Min tur til …, og som ofte fremstår som 
tekster der ikke skrives andre steder end i skolen. På den måde kan Hålands og 
Kolstøs teksteksempler illustrere to forskellige tilgange til undervisning i naturfag.
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Kommunikationsformer som litt eraturdidaktisk kategori
Jeg har i en endnu upubliceret afh andling sat mig for at beskrive kommunika-
tionsformer som litt eraturdidaktisk kategori. Et uddrag af denne beskrivelse 
fi ndes i tabellen sidst i dett e afsnit – en tabel som konkretiserer hvad jeg mener 
med at give kategorien krop. Som uddrag omfatt er tabellen kun en del af de kom-
munikationsformer der er relevante i forbindelse med litt eraturundervisning i 
folkeskolen.

I tabellen er kommunikationsformerne opdelt i to underkategorier, nemlig 
former der refererer til et specialiseret domæne, og former der refererer til et 
skolsk. Nogle skolske former opfatt er jeg som rekontekstualiseringer af speciali-
serede former, andre som former der kun optræder i skolen. Det står selvfølgelig 
til diskussion om de skolske kommunikationsformer skal opfatt es som rekontek-
stualiseringer eller som former der er udviklet i skolen, men den side af sagen 
opfatt er jeg som mindre vigtig i denne sammenhæng.

Vigtigere er det at der til en karakteristik af kommunikationsformerne kan 
knytt es en beskrivelse af de positioneringsmuligheder som konventionelt er knyt-
tet til alle former for kommunikation. Betegnelsen positionering bruges forskelligt 
af forskellige forskere, men de der bruger det som et centralt begreb, refererer som 
regel til Rom Harré og Luke van Langenhove der i 1999 udgav bogen Positioning 
Theory. Positioneringsbegrebet hos Harré & Langenhove defi neres på denne måde:

Positioning is a discursive practice. As already indicated above, within a conver-
sation each of the participants always positions the other while simultaneously 
positioning himself. Whenever somebody positions him/herself, this discursive act 
always implies a positioning of the one to whom it is addressed. And similarly, 
when somebody positions somebody else, that always implies a positioning of the 
person him/herself. In any discursive practice, positioning constitutes the initiator 
and the others in certain ways, and at the same time it is a resource through which 
all persons involved can negotiate new positions. (Harré & Langenhove 1999: 
22)

Positioneringer optræder som selvstændig kategori i min model fordi jeg antager 
at der er en sammenhæng mellem elevernes læring og de positioneringsmulig-
heder de tilbydes i undervisningen. Det er den ene side af sagen. Den anden side 
er at der til hver kommunikationsform følger nogle konventionelt forankrede 
positioneringsmuligheder og -fordringer. For eksempel kan man ikke producere 
en litt erær fortolkning der er genkendelig inden for et specialiseret domæne, 
uden samtidig at positionere sig som selvstændig læser, fortolker og formidler. 
Gør man ikke det, genkendes man ikke som litt erær fortolker, men havner i en 
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situation som denne elev fra 8. klasse der blev bedt om at følge et såkaldt analy-
seskema til formidling af sin læsning – teksten her er blot et uddrag:

Ude på marken, hvor kartofl erne gror
Novellen er skrevet af Bent Haller

Synsvinkel:
Novellen er skrevet i en skiftende synsvinkel. D.v.s. at den nogen gange 
er i 3. personsfortælling og andre gange er i jegpersonsfortælling. Det sker 
mest når der bliver beskrevet noget om miljøet.

Genre:
Novellens genre er en slags social realistisk fortælling, fordi at det kunne 
ske i virkeligheden og det handler om deres forehold mellem hinanden.
(…)

Budskabet:
Budskabet med denne novelle er at man skal tage en stilling til noget før 
man bedømmer det.
 Denne novelle er en novelle uden en slutning. dvs. at man selv kan 
forestille sig til slutningen, det gør den lidt mere spændene.

Eleven havde mundtligt formidlet sin læsning og forståelse, men da han blev bedt 
om at udfylde analyseskemaet, blev resultatet et andet. Forskellen kan forstås som 
en følge af at han i samtalen om novellen fi k mulighed for at positionere sig som 
selvstændig læser og samtalepartner, mens han i forbindelse med den skriftlige 
fremstilling positionerede sig som elev, dvs. som en der besvarer en konkret stillet 
opgave. Det skal i den forbindelse nævnes at læreren bad eleven bruge analyse-
skemaet fordi det ifølge hendes opfatt else ville hjælpe ham i skriveprocessen, at 
hendes opfatt else hang sammen med hendes formulerede tilgang til undervisning 
og læring, og at ingen af os ved om analyseskemaet i sidste ende har hjulpet 
denne elev til at udvikle sig som litt eraturlæser.

Som de andre kategorier skal også positionering opfatt es som et redskab til for-
ståelse, beskrivelse, tilrett elæggelse og evaluering af undervisning samtidig med 
at den skal kunne fungere som et grundlag for at tænke i forandringsstrategier.

Skema 2 er et uddrag af min beskrivelse af kategorien kommunikationsformer i 
litt eraturundervisningen.
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Eksempler på kommunikationsformer 
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Litt erær fortolkning
Anmeldelse 1
 Anmeldelser inden for de specialiserede diskurser

x
x

Fortolkning 1
 Rekontekstualiseret form for litt erær fortolkning
Anmeldelse 2
 Boganmeldelse som den kendes i skolen, en 
 rekontekstualiseret form for anmeldelse 1

x

x

Litt eraturhistorisk/ biografi sk tekst
Faglig artikel
Essay 1
 Produceret inden for rammerne af en specialiseret,
 litt eraturfaglig Diskurs

x
x
x

Logbog (x) x
Dialoglogbog x
Fortolkning 2
 Rekontekstualiseret form for litt erær fortolkning
Besvarelse af opgaveark
Essay 2
 Skoleessayet der ofte bruges synonymt med 
 betegnelsen stil

x

x
x

Forelæsning/ foredrag x x
Fortælling/ genfortælling 1
Sammenhængende og selvstændige fremstillinger

x x

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

x

Kollokvium x
Oplæg med opponenter x

Skema 2: Uddrag af kommunikationsformer i litt eraturundervisningen
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Didaktiske modeller som grundlag for sammenligning?
Jeg har i det ovenstående introduceret fi re af de ott e kategorier der indgår i min 
model: kommunikationsformer, læsemåder, forståelsesformer og positioneringer. 
Det er min ambition at man med modellen i hånden skal kunne beskrive, tilret-
telægge og evaluere et hvilket som helst forløb i litt eraturundervisningen, uanset 
den tilgang som mått e være styrende for lærerens valg og aktiviteter. Det bety-
der blandt andet at kategorien kommunikationsformer for at være fuldstændig må 
omfatt e former der refererer til såvel det specialiserede som det skolske domæne 
– også gerne til de ikke-specialiserede domæner i det omfang dett e er muligt.

*

Gennem de modeller der eksplicit eller implicit er i spil, etableres forskellige 
repræsentationer af genstandsfeltet. Modellerne regulerer hvad vi er i stand til at 
se, og hvad vi fokuserer på når vi forholder os til og forsker i feltet. Det er derfor 
afgørende at de kategorier der indgår i modellerne, og de relationer der forbinder 
dem, er eksplicitt e og klart defi nerede, og at de hele tiden er til diskussion.

Som deltager i et sammenlignende fagdidaktisk projekt vil jeg derfor som 
afslutning stille følgende spørgsmål:

• Hvilke kategorier indgår i de forskellige fagdidaktiske tilgange, og 
hvordan er de indbyrdes forbundet?

• Hvordan er kategorierne afgrænset i forhold til hinanden, og hvilke 
underkategorier indgår?

• Hvilke kategorier kan siges at have almen fagdidaktisk relevans, og 
hvilke kategorier må opfatt es som fagspecifi kke?
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denne tekst.

English summary 

Ways of communicating as a theoretical didactic category

In the article, the term ways of communicating refers to the many ways in which oral 
and writt en communication functions in contexts inside and outside of school. 
It also refers to one of eight categories in a didactic model which has been con-
structed in order to provide a solid foundation for the description of classroom 
practices.

The aim is twofold: on the one hand to argue for the collaborative develop-
ment of theoretical didactic models based on the comparative approach, and on 
the other hand to introduce ways of communicating as a category highly relevant for 
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the understanding and description of classroom practices. Drawing on the works 
of researchers in the fi elds of discourse analysis, literacy and educational sciences, 
the main point is that the discipline-specifi c ways of knowing and doing should 
not be seen as separate from the ways in which communication takes place inside 
the disciplines. Within this point of view, didactic research should focus on the 
processes of recontextualising (Basil Bernstein 1996) through which disciplinary 
knowledge and methods are transformed from domains outside school into class-
rooms inside school, i.e. from disciplinary to school-only ways of communicating. 
Some examples from literature and science classrooms are given to provide a basis 
for refl ecting on and discussing the interplay between disciplinary knowledge and 
practice and the ways of communicating in classrooms.

As a kind of conclusion, three questions are posed and addressed to the com-
parative project group:

Which categories are involved in the didactic models used by the diff erent 
approaches represented in the project group and how are they interrelated?
How to distinguish between the categories?

Which categories may be considered as having general didactic relevance and 
which may be characterised as discipline specifi c?

Keywords: ways of communicating; didactic models; literacy inside and outside 
of school.
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