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Kommentarartikel

Fagdidaktisk forskning –  
mellem punkt 0-diskussioner,  
x-faktorer og kulturbegreber

Karen Borgnakke

Indledning
Jeg håber at artiklen som respons på seminarbidrag om fagdidaktisk forskning 
har bred relevans, da den handler om afklaring af det forskningsfaglige og viden-
skabsteoretiske grundlag. For at tilgodese behov for eksemplificering bliver de 
konkrete nedslag senere i artiklen dog koncentreret om et enkelt bidrag, nemlig 
Nikolaj Frydensbjerg Elfs: Giver det mening at forske i kulturfag? På vej mod et studie 
af skrivning i dansk og engelsk i gymnasiet. Gennem dette bidrag ser man de ka-
rakteristiske henvisninger til flere perspektiver ligesom man aner spændvidden 
mellem positioner som kan tituleres i kulturteoretiske, fagdidaktiske og lærings-
teoretiske vendinger, men også i kultursociologiske vendinger.

At fagdidaktisk forskning repræsenterer ’en vending’ er mere regel end undta-
gelse. I udspringet er fagdidaktik vel en faglig venden sig mod didaktikken. Hvis 
fagdidaktiske projekter, som fx et af de store fagdidaktiske projekter fra 1990’erne 
kaldet Historieformidlings-projektet, skal iagttages for hvordan de vendte sig 
mod didaktikken, så iagttager man hvordan historiefaget, og den bagvedliggende 
historievidenskab som klangbund, åbner sig for didaktiske refleksioner. 

Hvad de fagdidaktiske projekter åbner sig for didaktisk kan iagttages som en 
fælles reference til fx Wolfgang Klafki. Det gennemgående fælles referencepunkt 
(uanset fag) mærkes i det didaktiske forskningsfelt, senest i fx Essay om dannelse, 
didaktik og handlekompetence (Dahl, Læssøe, Simovska 2011). I så fald giver det 
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mening at henvise til en fælles almendidaktisk platform. Men ofte er pointen for 
de fagdidaktiske positioner at de didaktiske refleksioner ikke positioneres selv-
stændigt og ikke går via almendidaktikken, men snarere går via fx filosofiske 
eller psykologiske positioner. Det repræsenterer så endnu en vending, nemlig en 
fagdidaktisk venden sig mod filosofi og psykologi som i) navns nævnelse (det 
være sig fx Heidegger, Kant, eller Vygotsky), som ii) del-disciplin (fx sprogfilo-
sofi og sproghandlingsfilosofferne) eller som iii) positionering (konstruktivisme 
vs. socialkonstruktivisme). Når fagdidaktiske forskningsprojekter agerer som 
piloter, der informerer om ’højde, position og retning’, er vi oplyst. Og når flere 
af seminarbidragene antyder at en ny vending er på vej, nemlig en fagdidaktisk 
venden sig mod kultursociologiske, videnssociologiske og sågar politologiske 
positioner, så er vi også orienteret om de nye blikretninger og positioneringer, 
der bevæger sig fra de klassiske filosofiske og psykologiske positioner til de nye 
sociologiske og samfundsvidenskabelige. At fagdidaktikken kan rumme både 
de videnssociologiske og kultursociologiske positioner er for mig et vigtigt og 
potentielt nyskabende træk 

Lad mig derfor understrege at de spørgsmål om nærmere afklaring af fagdi-
daktisk forskning som seminarbidragene rejser, både er gamle kendinge og nye 
og perspektivrige. Min lyst til at kritisere hænger sammen med dette. Det er altså 
netop fordi det er vigtigt at afklare hvordan de fagdidaktiske forskningsprojekter 
i disse år vender sig mod hhv. de filosofiske, psykologiske og sociologiske positio-
ner, at det er vigtigt at diskutere bestræbelserne. Men dernæst er det også vigtigt 
at kritisere eventuelle mangler, der drejer sig om state-of–the-art, uklarhed i de 
grundlæggende begreber og de forskningsmæssige forankringer.

Den konkrete diskussion af state-of-the-art og af grundbegreber relateret 
til fagdidaktisk forskning er imidlertid vanskelig, erfarede jeg fx da jeg skrev 
bogen Læringsdiskurser og praktikker (Borgnakke 2005), og da jeg sammenfattede 
artikler og rapporter om gymnasie- og universitetspædagogisk forskning (Borg-
nakke 2010, 2011a, b). Det vanskelige handlede om at skulle sammenfatte den 
fagdidaktiske erkendelsesinteresse til et koncentrat, eksemplificere forholdet 
mellem fagdidaktik og pædagogik, samt at skulle karakterisere fagdidaktiske 
forskningsprojekter i de rette forskningsfaglige vendinger. Den største hurdle 
var den brogede skare af videnskabelige referencer og begrebslig flertydighed, 
der præger fagdidaktisk forskning, men også forvirring mellem pædagogiske og 
didaktiske begreber og mellem de forskellige samlinger som fx ’fag, dannelse og 
kompetence’ eller ’fag/viden/læring’. Ofte synes jeg, frem for præcise beskrivelser, 
at møde en rundhåndet henvisning til ’det hele’.

Karen Borgnakke



211

Er der et punkt 0, en x-faktor eller ’hvad snakker vi om’?
Inden jeg giver konkrete eksempler, skal jeg uddybe den vanskelighed, der som 
antydet handler om at trods oplysninger om ’højde, position og retning’ er det 
svært at aftvinge præcise svar fra det fagdidaktiske forskningsfelt. Det er svært 
at se de givne projekters placering i det videnskabsteoretiske spektrum eller i 
den fagdidaktiske triangel eller på det faglige pædagogiske kontinuum. Man får 
derfor lyst til at skyde en kile ind og i det mindste lade spørgsmålet være kontant 
som fx: hvad er forskningsprojektets punkt 0? 

Man får altså lyst til at spørge til forudsætningernes forudsætning, eller 
spørge til x-faktoren (den ubekendte faktor, der gør hele forskellen) eller bare 
bruge den milde version: ’hvad snakker vi om?’. 

Jeg synes afgjort det er en mulighed, som Frede V Nielsen gør det i sit bi-
drag, at vende tilbage til den såkaldte Nymark-redegørelse og det kontinuum, 
der strækker sig fra udpræget fagorientering (F) til udpræget pædagogisk (dvs. 
almenpædagogisk) betoning (P), noteret som F < ----- Fp ----- FP ----- Pf ----- > P. 
Noterede man, inspireret heraf, seminarbidragenes referencer til forskningspro-
jekter, opdager man dog hurtigt, at man er lige vidt. Det karakteristiske for fagdi-
daktiske projekter er nemlig at der kan slås så mange krydser på alle FfPp-linjer at 
man ender med at sige ’fuldt hus’ med hhv. dansk-, engelsk-, musik-, biologi- etc. 
-faget som udgangspunkt. 

I så henseende ville jeg have mere tillid til mine egne kortlægningsstrategier 
og her bruge enten den strategi, der knytter sig til indplaceringer i det interdisci-
plinære forskningsfelt (mellem pædagogik, psykologi, sociologi, filosofi, antro-
pologi) (se Borgnakke 2002: 7, 2011b: 22), eller den der indebærer udfyldning af 
forskningens paradigmekort (se Borgnakke 2011b: 17). Jeg ville også have tillid 
til en indplacering af de fagdidaktiske forskningsprojekter efter temaer og efter 
eventuel tilknytning til de store fag og til ’literacy’-studier. Fx har de fagdidaktiske 
projekter, der knytter sig til de store fag som dansk (og herigennem modersmåls-
didaktikken) og matematik, stærke bindinger til en traditionsrig forskerposition. 
Denne forskerposition kan samtidig siges at have et fornyet fælles omdrejnings-
punkt, fx i relation til PISA-undersøgelserne. 

Forskningsfagligt betyder det at disse fagdidaktiske projekter har et hus at 
være i med selvstændige bidrag og sessioner på kongresser, tidsskrifter, interna-
tionale og nordiske netværk og med selvstændige state-of-the-art redegørelser og 
forskningsoversigter. Et enkelt friskt eksempel herpå er Monica Reichenbergs arti-
kel i Acta Didactica fra 2012, med titlen ”Texter, läsförståelse och läsundervisning i 
Norge och Sverige”. I artiklen giver Reichenberg en komparativ litteraturoversigt 
med reference til den fælles baggrund i resultaterne fra PISA 2009. Det teoretiske 
fundament for forskningen giver Reichenberg følgende karakteristik:
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”Det teoretiska fundamentet för att undersöka läsförståelse varierar såväl 
bland norska som svenska forskare. Följande teoretiska ramverk har kun-
nat urskiljas vad svenska forskare beträffar (a) sociokulturell teori (Molloy, 
2002; Liberg m.fl., 2011), (b) en kombination av sociokulturell teori och so-
cialsemiotisk modalitetsteori (Selander, 2010), (c) en kombination av socio-
kulturell teori och kognitivt psykologiskt perspektiv (Lundberg & Reichen-
berg, 2011; Reichenberg, 2008a, b), (d) utbildningssociologi (Norlund, 2009) 
och (e) ett medie-pedagogiskt fokus (Erixon, 2010).” (Reichenberg, 2012) 

Jeg skal ikke gå i yderligere detaljer, men blot i forlængelse af det citerede kon-
statere at når først den fagdidaktiske forskningsinteressen er fokuseret på et af 
de store fælles temaer, her literacy-studier, så har forskningen erklæret tilhør og 
kan iagttages for en eventuel karakteristisk vending. Og af citatet fremgår det 
tydeligt at den nordiske literacy-forskning vender sig mod ’socio- ’ i den forstand 
at orienteringen karakteriseres som sociokulturel, socialsemiotik, uddannelses-
sociologi og mediepædagogik. 

Som det forstås er der flere mulige rammer for at stipulere den fagdidaktiske 
forsknings state-of-the-art og for at kortlægge og placere fagdidaktisk forskning i 
det videnskabsteoretiske spektrum mellem filosofi, psykologi og sociologi. 

Indplacering af de konkrete fagdidaktiske projekter ville selvsagt tage mere 
tid end jeg har her, men jeg kan allerede ane et produktivt svar, i betydningen: 
et konkret illustrativt svar. Men jeg kan også ane en uløselig konflikt som hand-
ler om fejlplaceringer, ikke mindst når vi nærmer os koblinger til de engang så 
traditionsrige pædagogisk-psykologiske positioner og de i dag så perspektivrige 
diskursanalytiske, socialkonstruktivistiske og pædagogisk-sociologiske positioner. 
Konflikten synes at være at fremhævelser af forskningens binding til psykologiens 
’de tre store udviklingspsykologer’ (Piaget, Vygotsky, Bruner), eller fremhævelsen 
af bindingen til tidens Foucault og diskursanalyser, eller fortsatte bindinger til 
dannelsesteorier (fra Klafki til Ziehe?), eller bindingen til de store læringsteorier 
(fra Dewey og frem, til Lave og Wenger?) og endelig en fremhævelse af bindingen 
til de specifikke fagdidaktiske positioner, risikerer at blive opfattet som en fejlpla-
cering. Så stor betydning blev ’dén position’ trods alt ikke tillagt af det fagdidak-
tiske projekt, så konsekvent skulle den faglige vending ikke forstås! 

Sagt lidt kortere har jeg ved flere lejligheder måttet sande at forsøg på at 
placere det fagdidaktiske projekt blev tilbagevist (og for så vidt med rette!) som 
en fejlplacering. Jeg har derfor kaldt sådanne placeringsvanskeligheder for ’ægte 
vanskeligheder’ (Borgnakke 2011b) og de løses selvsagt ikke ved pennestrøg. I re-
spekt for ikke farbare veje (og for fagdidaktisk forsknings ofte rundhåndede svar) 
har jeg i stedet forsøgt mig med en variant af punkt 0 og x-faktor-afgørelser og 
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forsøgt at håndhæve hvad man måske kan kalde den forskningslogiske argumen-
tation: ’Har man sagt A, må man også sige B’. Eller: udnævner man ’x-begrebet’ 
til grundbegreb, så ’skal’ det have konsekvenser, eller bringer man y-skolen og 
deres forskningspositioner i erindring, så kan vi andre forvente en ajourføring og 
indplacering af state-of-the-art.

Nu har jeg bragt kanonerne i stilling, og det er min tur til at give et konkret 
eksempel. Jeg har her kun plads til, med Nikolaj Frydensdal Elfs bidrag som an-
ledning, at diskutere to spørgsmål, nemlig 1) kulturbegrebet og positioner ’a la 
Jerome Bruner’ og 2) forskningsmetodologiske forankringer og analysepositioner 
’a la Social Cultural Studies’.

Da jeg gennemfører den kritiske gennemgang af ’siger man A, må man også 
sige B’, med punktnedslag, vil jeg, så kortfattet som muligt, gengive A-udgangs-
punktet og dernæst mine kritiske kommentarer. 

Kulturbegrebet 
Nikolaj Frydensberg Elf (fremover NFE) tager udgangspunkt i en kulturel ven-
ding og sigter på dels at foretage sammenligninger mellem elevskrivning og 
skriftkultur i fag, dels at udvikle hvad der benævnes som ”sammenlignende 
fagdidaktik”. 

En længere argumentation om nøglebegrebet fører os først til de vigtige kon-
stateringer, nemlig at kultur er et ”hyperkomplekst begreb” (Fink, 1988), samt 
at den pointerede antropologiske forskningsinteresse tendentielt rettes mod ’de 
mange kulturer’. Dernæst går vejen til NFE’s kulturpædagogiske standpunkter. 
Vejen går via Jerome Bruners The Culture of Education (1996), via John Dewey og 
Lev Vygotsky, men også via den forskningsdisciplin, der kaldes Cultural Studies. 

Jeg kunne ikke drømme om at kritisere at de ovennævnte inddrages, og slet 
ikke kritisere påmindelsen om at kulturbegreberne er hyperkomplekse og man-
getydige. Min kritik handler om at repetitionen og påmindelsen ikke fører til 
yderligere præcision, samt at NFE’s argumentation snarere end at føre os tæt på 
forskningsspørgsmålene fører os fjernere fra dem. Jeg kritiserer også at NFE al-
mengør diskussionen og glemmer den præcision som de oprindelige kilder havde.

Lad mig give et enkelt centralt eksempel vedrørende Jerome Bruner. Hvis vi 
går bag om NFE-bidraget, er der potentielt to vigtige fremstillinger at henvise til, 
nemlig fremstillinger i bogen The Culture of Education (Uddannelseskulturen 1998) 
og i bogen The Act of Meaning (Mening i handling 1999). Om begge fremstillinger 
gælder at skal vi karakterisere det videnskabelige grundlag, fornemmer vi at 
psykologien er udgangspunkt og klangbund. En af Bruners bevæggrunde er da 
også at rejse grundkategorier for psykologien. Her kommer kategorien ’meaning’ 
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ind sammen med Bruners argumentation, der allerede i forordet til Act of Meaning 
understreges som:

”(…) et forsøg på at illustrere, hvordan en psykologi ser ud, når den sætter 
mening i centrum for sine betragtninger, hvordan den uundgåeligt bliver 
en kulturel psykologi, og hvordan den må vove sig ud over de målsætnin-
ger, der konventionelt har været den positivistiske videnskabs med dens 
idealer om reduktionisme, årsagsforklaringer og forudsigelse.” (Bruner, 
1999: 16)

Vi skal hæfte os ved Bruners konsekvensdragning og titulering ’en kulturel psy-
kologi’ i samspil med de forskningsmæssige begrundelser. Bruner uddyber det i 
indledningskapitlet ved at tage udgangspunkt i den kognitive revolution og give 
tydelige referencer til hvordan det tænkes i forskningsmiljøet. For som Bruner 
skriver i indledningen til Act of Meaning:

“Lad mig nu først fortælle, hvad jeg og mine venner tænkte os, revolutio-
nen drejede sig om, dengang i slutningen af 1950’rne. Det var, tænkte vi os, 
et forsøg på over en bred front at indføre mening som det centrale begreb i 
psykologien, ikke stimuli, og responser, ikke åbenlyst observerbar adfærd, 
ikke biologiske drifter og deres transformation, men mening. Det var ikke 
en revolution imod behaviorismen med det mål at gøre behaviorismen til 
en bedre måde at drive psykologi på ved at tilføre den lidt mentalisme.” 
(Bruner, 1999: 20)

For at runde Bruners egen argumentation af, så understreger han selv om kultur-
begrebet at det skal tillægges en konstituerende rolle. For en videnskabsteoretisk 
placering ligger argumentationen lidt på linje med Jürgen Habermas med refe-
rence til de tre niveauer, kulturel overlevering, social integration og socialisering, 
eller med referencen til tre-klangen sprog, kultur og samfund (Habermas 1981). 
Pointen, som den fx også forfølges af Thomas Ziehe (1987, 2004), er afklaringer 
af samfunds- og kulturbegrebernes konstituerende roller, samt af dialektikken 
mellem de objektive og subjektive faktorer i analysen af hverdagskulturen, ung-
domskulturen og de unges egen livsverden, som det hedder i den zieheske optik. 

Afklaringen af kulturbegrebet indebærer et begrebsligt kredsløb mellem de 
kultursociologiske, antropologiske og psykologiske inddragelser. Men Bruner 
har en interessant regibemærkning i den forbindelse, fordi det indplacerer de 
involverede videnskaber og psykologiens plads i rækken:

Karen Borgnakke
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”Som Clifford Geertzs udtrykker det, er vi uden kulturens konstituerende 
rolle ”funktionsudygtige misfostre … ufuldstændige eller ufuldendte dyr, 
der fuldstændiggør eller fuldender os selv gennem kulturen”. I dag er dette 
alt sammen banale konklusioner inden for antropologien, men ikke inden 
for psykologien”. (Bruner 1999: 27-28)

Når Bruner mener at kulturens konstituerende rolle er banal for antropologien, 
men endnu ikke inden for psykologien, så ville jeg ikke nødvendigvis konfrontere 
de forskere, der lod sig inspirere af Bruner med afgørelser af graden af banaliteter. 
Men forsker man i skæringen mellem antropologi, pædagogik og psykologi (og 
det gør NFE og forskergruppen vel netop), er det afgjort af interesse om pæda-
gogikken kan siges at have erkendt kulturens konstituerende rolle sammen med 
antropologien, eller om pædagogikken snarere som psykologien skal have ’kultur’ 
(og ’mening’) som nye grundkategorier. 

Hvad vi her skal hæfte os ved, er at i det øjeblik kulturbegrebet reflekteres 
som grundkategori, er det placeret i forskningsmiljøet, eller i videnskaben (og via 
Bruner altså i psykologien) af specifikke grunde. Bruner lægger både op til en kritik 
og en overskridelse af de behavioristiske paradigmer, hvor en kulturel psykologis 
grundkategori er ’menneskets mentale udvikling, og hvad der driver mennesket’. 
Og med et sådant blik behandles i øvrigt også ‘fortidens de store’ med en hyldest 
til forskelligheden hos de to store udviklingspsykologer, som Bruner i oven-
nævnte bøger kalder Piaget og Vygotsky (Bruner 1998: 307ff). Og her understreger 
Bruner om Vygotskys fokus at han iagttager hvordan menneskers individuelle, 
intellektuelle evner afhænger af vores evne til at appropriere menneskelig kultur 
og historie som værktøjer for bevidstheden.

Der er således ingen tvivl om at vi har fået begrebet ’kultur’ ind i argumenta-
tionen på meget vigtige punkter. Men der er ej heller tvivl om hvem der i forsk-
ningsmæssig henseende skal bydes trods, nemlig den amerikanske behaviorisme, 
psykologiens naive tro på laboratorieforskning og psykologiens begrænsede syn 
på individet. 

Hvis jeg nøjes med ovenstående referencer til Bruners egen argumentation, 
kan jeg gå skridtet videre med følgende konklusion. Med blikket for kulturens 
konstituerende rolle befinder vi os på et grundkategorialt niveau hvor det afgjort 
lader sig gøre at sidestille en argumentation om ’det konstituerende’ (nemlig 
sprog, kultur og samfund) for menneskelig udvikling og læring, der bringer 
fremstillinger af Dewey, Vygotsky, Bruner og (lægger jeg til) Habermas på 
samme argumentative niveau. Til gengæld, og undskyld det brutale spring, er vi 
kommet meget langt fra NFEs forskningsspørgsmål og hans tilnærmelser til en 
kulturpædagogik. 
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Det er sympatisk når NFE henviser til Bruners kulturpædagogiske tænkning 
og dobbelttænkningen (som afgjort er en Dewey inspiration) med formulerin-
ger om Bruners ide om doing culture sat op over for et mere indholdsfokuseret 
knowing culture, og når NFE understreger at Bruners tilgang kan kaldes kultur-
pædagogisk fordi den anlægger en bred tilgang til sammenhængen mellem kultur 
og læring, uden at forholde sig til fags didaktik. Men er det sympatisk, er det 
også faretruende tomt. ’Kulturpædagogik’ hvad er det? Hvis Jerome Bruner og 
fastholdelser af kulturens konstituerende rolle er ’punkt 0’ og man dermed siger 
’A’ – og dét kan den brunerske platform vel afgjort bære, hvad er så ’B’ og det 
næste mere forskningsprojektkonkrete standpunkt? Det kan næppe være Dewey 
(det er nemlig et nyt punkt 0 og afgjort et selvstændigt ’A’ i den pædagogiske 
teorihistorie). Og hvis vi blot følger kulturbegrebet, de grundkategoriale reflek-
sioner og det konstituerende, så opdagede både Dewey og Vygotsky (om end 
på hver deres måder) kulturens konstituerende rolle for pædagogik. Moderne 
pædagogik er ’kulturpædagogik’ i den almene forstand, at hele samfundet 
og dets skolesocialisation (over tre-klangen sprog, kultur og samfund) vidner 
herom. Men så har vi allerede besindet os på at ’kultur’ ikke er et plusord, men 
blot potentielt nøgternt og deskriptivt og potentielt knyttet til de sociokulturelle 
studier, som den empiriske pædagogiske forskning har mange koblinger til. Vi 
har også besindet os på at de mellemregninger, som NFE springer over, knytter 
kritikken af de videnskaber, som kom sent til socio- og til kultur, til psykologien 
og dens konventionelle bindinger til individualpsykologien og til behavioristiske 
testmodeller. Om de pædagogiske dimensioner og deres grundlag, må vi derimod 
snarere hævde, at pædagogik ganske længe har befundet sig sammen med kul-
turbegreber, afgjort også i de kritikværdige koblinger til konventionel finkultur 
eller til åndsfilosofiske dannelsesbegreber. Men at få kritikken i spil kræver jo at 
man præciserer koblinger til de dele af fagdidaktisk forskning og pædagogisk 
forskning, der faktisk opererede med kulturbegreberne, og dermed knyttede sig 
til kultur i form af litteratur, film, kunst og medier, eller bredere knyttede sig til 
børne- og ungdomskultur.

Lad mig få dette forskningskonkrete niveau ind i diskussionen ved at gå vide-
re til spørgsmålet om den forskningsmetodologiske forankring og analysepositio-
ner. Eksemplet på at der siges ’A’ er nu med reference til Social Cultural Studies. 
Tre-klangen sprog, kultur og samfund har fortsat betydning som henvisning til 
det konstituerende, men jeg tillader mig at springe de sprogdidaktiske forank-
ringspunkter i NFEs argumentation over og i stedet gå direkte til det spørgsmål, 
som for mig afspejler at projektet mangler at sige B og mangler at ajourføre state-
of- the-art og koblinger til ungdomskulturforskningen.

Karen Borgnakke
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Analysepositioner
I NFE’s fremstilling er der flere forankringer og analysepositioner i spil. Men 
de vigtigste er forankringen i antropologisk kulturanalyse og i fagdidaktik og 
mediepædagogik. Overordnet er der tale om et studie der undersøger dansk- og 
engelskfagenes skriftkultur. Her anlægges en fagdidaktisk analysevinkel, men 
også det der fra kulturanalysen kendes som hhv. en etic-vinkel (analysen udefra 
med analyser af ’fagenes hvad, hvorfor, hvordan’) og en emic-vinkel, der knyt-
ter sig til et indefra-perspektiv (og fx elevperspektivet og interview med eleven). 
En skelnen mellem etic-og emic sættes tillige i spil sammen med begrebsparret 
homogenisering og heterogenisering. Analysepositionerne skal favne et curricu-
lumniveau (styredokumenter ud fra etic-vinklen) kontrasteret af analyser af fx 
enkelte elever, (emic-orienteret analyse af elevers deltagelse i dansk og engelsks 
skriftkultur). Her skal også den mediepædagogiske vinkel fastholdes, inspireret af 
Cultural Studies, og reflekteres som et spørgsmål om udvikling af media literacy 
(eller mediekompetencer) som mål for undervisningen.

I den mediepædagogiske vinkel åbnes der op for flere vigtige aspekter, lige-
som de kultursociologiske studier og ungdomsforskningen får plads (tilbage til 
Birminghamskolen). Problemet er at det benyttes til at udvide antallet af perspek-
tiver, begreber og fortolkninger. Problemet er dernæst, og især, at man mister 
blikket for de fokuserede nedslag, såvel i teoretisk som i forskningsmetodologisk 
forstand. Det er som om vi starter forfra uden at tage præciserede begrundelser 
med os fra tidligere forskningspositioner og – projekter. 

Lad mig give et enkelt eksempel som jeg bevidst henlægger til ’dengang’ 
Birminghamskolen kom med sine analyser1. Det er vigtigt at diskutere om der er 
præciseringer at videreføre. Men det er selvsagt også vigtigt at reflektere om de 
stadig er bæredygtige og derfor skal ajourføres.

Præciseringer – Mellem ungdomskulturer og skolekulturer 

Det vigtigste er måske at Birminghamskolen repræsenterer kultursociologiske stu-
dier af ungdom, Allerede ved forskerpositionen er vi langt fra den konventionelle 
psykologi og dens fokus på enkeltindividet. Men vi er også langt fra de konven-
tionelle kulturfags finkulturelle (som det kunne hedde dengang) forankring, 
ligesom vi er langt fra den pædagogiske. På denne baggrund søgte Birmingham-
skolens forskere begrebsligt fodfæste såvel i de grundlæggende kulturbegreber 
som i de ’nye’ om fx subkultur og antiskolekultur. Og selv om forskerne også 
dengang startede med konstateringer af kultur som et komplekst begreb (det var 
før det blev beskrevet som hyperkomplekst!), er det interessante i sammenhængen 
at de også søgte mere præcise definitioner. Fx understregede Dick Hebdige, som i 
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bogen Subkultur og stil undersøgte punkkulturen at: ” vi har måttet udvide vores 
definition af kultur til at omfatte alle de udtryksformer, der kan give en gruppes 
erfaringer en meningsfuld form”.

Det interessante ved denne definition er at det er en udvidelse og en skær-
pelse på en og samme gang. Udtrykt med reference til kulturprodukter og ud-
tryksformer betyder udvidelsen nemlig at ’kultur’ kan henvise såvel til graffiti på 
gader og stræder, piercinger på krop og ansigter, collager på pladecoveret, tøj, 
mode, stil- og omgangsformer i kammeratskabsgrupperne, kort sagt kan der hen-
vises til netop alt det som vi i dag ’ved’ hører ungdomskulturerne til. Det eneste 
der af gode grunde ikke blev nævnt ’dengang’, var iPhone, facebook og sådanne 
sociale medier. Hvis definitionens udvidelse handlede om at kultur var ’alle ud-
tryksformer’, så var skærpelsens pointe ikke alle, men netop dé der kan give en 
gruppes erfaringer en meningsfuld form. Den del af definitionen forekommer mig 
ikke blot som en skærpelse, men også som en perspektivering af diskussionen.

Den skærper under alle omstændigheder Birgminghamskolens analyser af 
arbejderungdommens subkulturer ved at fremholde hvordan ’afvigerproblema-
tikken’ giver mening og betydning for The Lads (Lømlerne) som repræsentanter 
for en antiskolekultur, som Paul Willis’ berømte studier viser. 

Den forskningsmæssige interesse var at give subkulturerne og ungdomskultu-
rerne en positiv kvalitativ indholdsdimensionering ved at fremanalysere afvigernes 
egen måde at afgive tegn, tekst og betydning på. Forskningsmiljøet udfordres samtidig 
af kvinde- og kønsforskningsmiljøernes grundkategorier og blikket for ’køn’. Her 
må McRobbie og Garber dog kritisere Birmingham-skolens forskningsprojekter 
for en kønsstereotyp omgang med begreber og subkulturer og går dernæst selv 
på jagt efter de piger, der ellers er usynlige i subkulturerne. Det interessante er, 
at de ikke finder pigerne før de leder i mainstreamkulturerne, der så til gengæld 
ikke opfattes som en af de ’autentiske’ ungdomskulturer som en af nøgleformu-
leringerne lyder. 

For en opsummering af den del af forskningshistorien synes status at være, 
at hvis vi erindrer og ajourfører Social Cultural Studies kan vi, som forsknings-
positionens ’A’, tage stærke, nybrydende og bæredygtige begreber med os om 
ungdomskultur og subkultur. Herigennem er der tilsvarende stærke kritiske be-
greber om den konventionelle skole- eller uddannelseskultur. Til gengæld er de 
selvsamme begreber svagere i indkredsningen af køn, og pigekulturerne risikerer 
at repræsentere dét der kaldes den strukturelle andenrangsposition (Borgnakke 
1987), knyttet til den kommercielle, ikke-autentiske og såkaldt passiviserende 
ungdomskultur. 
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 I de danske forskningsmiljøer har der været flere forsøg på at intensivere de 
studier vi i dag forstår som den brede og banebrydende ungdomskulturforskning. 
I empirisk forstand er de i sammenhængen mest perspektivrige formentlig de 
typer af forskning, der kan ajourføre de klassiske kultursociologiske studier ved 
at koble både til spørgsmål om køn og etnicitet2. I kulturbegrebslig forstand er 
de mest præciserende formentlig de begreber, der overskrider den strukturelle 
andenrangsposition ved at koble direkte til de unges kulturelle position i hhv. 
skoleliv og hverdagsliv, eller ved at ajourføre spørgsmålet om dannelse og livs-
færdigheder, fx i en betegnelse som ’digital literacy’ eller technacy. Herigennem 
provokeres, ville jeg mene, den mere almene kulturpædagogiske position som 
NFE gennemgående refererer til.

Kulturpædagogiske potentialer – kan vi sige ’B’ fremprovokeret af medie- og 
ungdomsforskning?

NFE påpeger at den teoretiske interesse i kulturpædagogikken handler om af-
klaring af kulturbegrebet, dets tilknytning til læringsbegrebet, samt opgør med 
en homogeniserende, essentialiserende, naturaliserende kulturopfattelse. De to 
første fremhævelser kan jeg se perspektivet i, men den sidste fremhævelse af 
opgøret er for mig et fejlplaceret ’B’ på en fejl diagnose af ’A’. Så vidt jeg kan se 
har Bruners kritik placeret den amerikanske behaviorisme som en virksom bar-
riere som de kulturpsykologiske positioner må reflektere, men ikke styrke ved at 
fremhæve som fx klangbund for alternativer. Skal opgøret i den kulturoriente-
rede vending af fagdidaktisk forskning derfor forstås som et genuint alternativ 
og kritikbegreb, så kunne det tjene som et opgør ved at gå over i de andre sider 
af det videnskabsteoretiske spektrum og kritisere de endnu alt for almene be-
greber om kulturpædagogik og læring, samt kritisere den manglende empiriske 
forankring. Her kunne NFE og projektet med held koble sig på konkretiseringer 
i forlængelse af Social Cultural Studies med blikket for de dagsaktuelle versioner af 
køn, etnicitet og sammenstødet mellem subkultur, mainstreamkultur, skolekultur, 
og sammenstødet mellem formel og informel læring. I de aktuelle projekter har 
interessen for nye koblinger mellem kreativitet, læring, dannelse og livsfærdig-
heder (life skills) international klangbund. De færdigheder, som mine feltarbejder 
i gymnasiet sætter fokus på, fx gennem IT-nørderne, oftest drenge, placerer jeg i 
mine analyser idealtypisk på linje med literacy og numeracy ved at betegne dem 
som technacy. I beslægtede projekter, som fx det amerikanske projekt Digital 
Youth (2008) bruges betegnelsen Media Literacy eller Digital Literacy (se også 
Sørensen og Olesen 2000, Buckingham 2008, Drotner 2009, Elf 2009). Min pointe 
med at pege på Media Literacy, eller Technacy, som life skills er ikke at bidrage 
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med endnu et alment begreb, eller endnu en dannelsesfordring. Vi har allerede 
rigeligt. Min pointe er at fremprovokere stillingtagen til de specifikke empiriske 
kultur- og læringskategorier og reflektere hvilke kategorier der rammer mest præ-
cist. Af empirisk analytiske grunde finder jeg technacy-betegnelsen mere præcis 
(Borgnakke 2011, 2012). Samtidig knyttes det til traditionen for Social Cultural 
Studies hvor kulturbegreberne både skærper og udvider kulturbegreberne. Den 
empiriske skærpelse, i dette tilfælde af technacy, handler om blikket for at de unge 
’gør noget’ hverdagskulturelt med it-grejet ligesom de bruger hele spektret af me-
dier til kreativt at konstruere den sociale platform og praksis. Desuden udfordrer 
såvel IT-gymnasiernes lærere og elever forståelsen af det særlige samspil mellem 
literacy, numeracy og technacy. I lærernes kollegiale omgang bliver afvejninger 
af samspillet en del af det didaktiske og professionelle handlerepertoire. I de 
unges sociale handlerepertoire bliver såvel literacy som technacy samtidig en del 
af den venskabsorienterede kommunikation, mærkbart præget af den specifikke 
ungdomskulturelle kontekst (Ito 2008). 

Jeg er sikker på at den nævnte skærpelse kan finde en form for genklang i 
NFE’s optik fordi det implicit også er en henvisning til koblingerne mellem kul-
tur- og læringsbegrebet og emic-vinklen. Jeg er mere usikker på den nedenstående 
sidste pointering, som jeg måske driver for vidt, fordi der både er en markant 
skærpelse og en (ny?) udvidelse på tale. I mine empiriske studier handler det 
nemlig om at koble spørgsmål om hvordan IT-gymnasierne dyrker omgang 
med literacy, numeracy og technacy (og teknokulturen) til yderligere studier af 
Ledelsesniveau, Kolleganiveau og Undervisnings- og læringspraktisk niveau 
(Borgnakke 2011c). De kommende analyser vil vise om technacy-betegnelsen 
holder hele vejen og også dækker de organisationskulturelle og pædagogisk kul-
turelle aspekter. Min pointe er, at der er empiriske grunde til at gå fra A, dvs. de 
mere almene begreber om kultur, pædagogik og læring, til B, de mere specifikke, 
her it-baserede eller tekno-kulturelle, hverdagskonsekvenser. Pointen er også at 
de empiriske positioner overskrider individorienteringen, som kommer fra den 
kulturelle psykologi, samtidig med at de sociokulturelle studier på ny skærper 
og udvider kulturbegreberne - nu ved at omfatte analyserne på organisations- og 
pædagogikudviklings-niveauerne. Hvad der herefter står til diskussion handler 
om denne B-situation: holder karakteristikken, holder kultur- og læringsbegrebet 
og holder perspektivet?
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på et kontor” - Forstadsliv, pigekultur, arbejdsløshed. Samfundsfagsnyt 1985, henvisningerne samlet 
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2 Udover Willis egne studier, 1977 og 2004, ajourføringer gennem perioderne, se fx Mac An Ghail, 
M. 1988. Skeggs 1997,2005. I de hjemlige oversigter se fx Rasmussen 1998, Illeris, Katzenelson, 
Simonsen, Ulriksen, 2002, samt se de empiriske nedslag i ph.d.-afhandlinger senest fx Præstmann 
Hansen 2009.

English summary
Subject oriented didactic research – between point 0-discussions, x-factors and 
concepts of Social Cultural Studies 

The article presents critical reflections on the dilemmas for subject oriented didac-
tic research, suggesting clarification of the scientific basis. The focus on culture, 
learning and the new life skills described as media literacy or technacy represents 
an open minded cultural sociological interest. But the research basis in terms of 
methodology and theories is still too broad and suffering from an empirical weak-
ness. As shown in the article this lack of precise description and concepts may be 
exemplified through the research project presented by Nikolaj Frydensbjerg Elf, 
which is as such inspired by the cultural turn in subject didactic research. But this 
project also mirrors the new and fruitful combinations of Social culture studies 
and subject oriented didactic research concerned with literacy and challenges by 
the cultural turn. 

Keywords: subject oriented didactic research, life skills, media literacy and tech-
nacy, social culture studies. 
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