
169

Kommentarartikel

Formål og ambitionsniveau i 
sammenlignende fagdidaktik

Torben Spanget Christensen

Hvad er formålet med sammenlignende fagdidaktik?
Diskussionen om sammenlignende fagdidaktik (SFD) mangler, så vidt jeg kan 
se, en tydelig diskussion af, hvorfor vi skal bruge kræfter på en sammenlignende 
fagdidaktik. For det første må SFD ses som et fagdidaktisk forskningsprojekt 
eller det, som Frede V Nielsen (FVN) kalder en didaktologi (Nielsen 2007), og 
ikke et fagdidaktisk praksisprojekt (som i Nielsens terminologi ville hedde en 
didaktik). Selvom det formentlig er indlysende for alle fagdidaktiske forskere (di-
daktologer), kan det, for det andet, være på sin plads, af hensyn til omverdenens 
forståelse af projektet, at slå fast, at formålet ikke kan være at afskaff e de enkelte 
fags didaktik til fordel for en faglig fællesdidaktik. Det ville være en absurditet på 
denne måde at se bort fra fag og dermed de enkelte fags egenart. På trods heraf 
har SFD blikket rett et mod fælles problemstillinger for de forskellige fagdidaktik-
ker. Hvis der skal være perspektiv i SFD, må det nemlig forudsætt e, at fagdidaktik 
på tværs af fag deler problemstillinger, og hermed at fagdidaktik i de enkelte fag 
har relevans for fagdidaktik i andre fag. Det kan begrundes med, at fagene deler 
grundbetingelser i form af elever, skoler og politisk styring. Det kan også begrun-
des med, at fagene i et vist omfang deler redskaber, hvoraf nogle (måske) er gene-
relle (forstået som ikke fagspecifi kke), sådan som det forstås i den norske skolere-
form fra 2006, Kunnskapsløftet1. Her skal alle elever trænes i fem grundlæggende 
færdigheder (brug af redskaber) på tværs af fag: at kunne udtrykke sig mundtligt, 
at kunne læse, at kunne regne, at kunne udtrykke sig skriftligt og at kunne bruge 
digitale værktøj. Det kan også begrundes med, at en uddannelse altid indeholder 
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fl ere fag, og at fagene derfor er i en konstant samarbejds- og konfl iktsituation i 
løsning af den fælles opgave, der hedder uddannelse. Hertil kommer endelig et 
fælles træk i fagdidaktikkernes grundlæggende opgaveløsning, nemlig at de alle 
har som opgave at fastholde et fagligt moment i undervisningen (at koble fag og 
undervisning). Det giver fi re arbejdsfelter for SFD:

1. fælles betingelser
2. fælles redskaber
3. fælles uddannelser
4. fælles grundopgave.

Forslag til formål med SFD:

a. Det overordnede formål med SFD kan i forlængelse heraf formuleres 
som at undersøge de fælles betingelser, redskaber, uddannelser og 
grundopgaver for fagdidaktikken med henblik på at skabe et input til 
refl eksioner i de enkelte fagdidaktikker.

b. Som et heraf afl edt formål kan man tænke sig, at SFD kan bidrage til 
tværfaglig didaktik og fagsamspilsdidaktik.

Som illustration kan vi tage et eksempel (som vedrører punkt 4, den fælles grund-
opgave) fra det fagdidaktiske symposium i november 2010. Her problematiserede 
Frede V. Nielsen udviklingen i billedkunstfaget i forlængelse af Mie Buhls (MB) 
indlæg om den nyere udvikling i faget (se MB’sartikel andetsteds i dett e nr. af 
Cursiv). Jeg lytt ede med stor interesse til kritikken, fordi den viser, hvordan fa-
genes didaktik ved systematiske sammenligninger med andre fags didaktikker 
vil kunne opnå viden om alternative måder at forstå sig selv på. I diskussionen 
mellem FVN og MB er det mit eget fagområde, samfundsfagsdidaktik, som pro-
fi terer af at lytt e til sammenligningen mellem musik og billedkunst. Jeg gengiver 
her samtalen på grundlag af de noter, jeg tog: 

MB havde talt om billedkunstfagets engagement i it og fremlagde en tese om, at 
billedkunstfaget var ved at redefi nere sig selv i en tidligere rolle, hvor billedkunst 
var en del af alle fag. FVN påpegede, at billedkunstfaget havde skiftet karakter fl ere 
gange, illustreret ved modsvarende navneskift (tegning, formning, billedkunst), og 
nu talte MB om faget som visualisering, som en funktion i alle fag, og sammenlig-
nede denne funktion med anskuelsesbilleder mv. i tidligere tiders undervisning. I 
FVN’s kommentar lå en meget klar kritik heraf, samt en påpegning af den modsatt e 
tendens i musikfaget i form af fastholdelse af en kerne. Hvis musikfaget skulle følge 
trenden i billedkunst, skulle det ifølge FVN hedde audiologisering og beskæftige 
sig med lyd og ikke musik. 
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Skolefaget musik begrunder sig ud fra fænomenet musik, som både er kunst 
(normativ fastlæggelse) og genstandsområde for musikvidenskab. Skolefaget 
musik har dermed samme genstandsområde (i hvert fald samme kerneområde) 
som musikvidenskab. Både musikvidenskab og musik som kunst bliver herved 
forankringer for musik som skolefag. 

Kritikken er meget interessant og har også relevans for samfundsfag. Sam-
fundsfag knytt er sig godt nok ikke til et, men til fl ere videnskabsfag. Alligevel er 
faget i meget stort omfang begrundet uden for disse. Samfundsfag som skolefag 
er nemlig begrundet i fænomenet samfundsdeltagelse eller samfundsproces. Analogt 
med musik-eksemplet er dett e fænomen fælles for samfundsvidenskaberne og 
undervisningsfaget. Samfundsdeltagelse er også normativt fastlagt, og derved 
bliver både samfundsvidenskab og demokratisk dannelse forankringer for sam-
fundsfag som skolefag. Faget ville tabe sig selv og billedligt talt risikere at ’fl yde 
med strømmen’, hvis det primært forankrede sig i den samfundsmæssige aktua-
litetsproces, og skulle derfor – hvis vi følger den sproglige logik fra eksemplet 
med billedkunst – benævnes participatiering og beskæftige sig med deltagelse 
og aktualitet. Det ville ikke systematisk kunne levere redskaber til at kvalifi cere 
arbejdet med denne proces, og eleverne ville dermed være overladt til udøvernes 
(lærernes) tilfældige viden og interesser, hvilket bringer tankerne hen på de nu 
afskaff ede folkeskolefag ’samtidsorientering’ og ’orientering’, som netop var så 
fagligt utydelige, at det var vanskeligt at tale om dem som ’fag’. Et fag er ifølge 
denne tankegang nødt til at defi nere sig uden for det fænomen, det studerer, hvis 
det skal kunne lægge kritiske blikke ind på fænomenet, og som den tyske sam-
fundsfagsdidaktiker Wolfgang Hilligen (1976) udtrykker det, kan der på grundlag 
af fagvidenskabelig viden og fagkategorier opbygges et stillads for elevernes 
forståelse af fænomenet. Derfor er den fagvidenskabelige forankring så vigtig.

Objektfelt for SFD
FVN opstiller i sin artikel i dett e nummer af Cursiv et spændende forslag til 
forskningsprogram for SFD. I hvert fald opstiller han en ambitiøs model for et 
analytisk og empirisk objektfelt for SFD. Jeg opfatt er hans empiriske objektfelt som 
ukontroversielt, hvorimod hans analytiske objektfelt nok kan kalde på en del dis-
kussion. I midten af modellen for det analytiske objekt har vi fag (skolefag) og 
det didaktiske perspektiv, hvilket er oplagt, da fag (i fl ertal) og disses didaktiske 
perspektiver netop er SFD’s genstandsfelt. Dett e genstandsfelt indlejres i FVN’s 
model i en række dimensioner, som jeg ikke vil gå nærmere ind på her, udover 
at nævne, at jeg fi nder dem særdeles relevante. Men jeg vil pege på, at modellen 
ikke er lige velegnet til at indfange alle de arbejdsfelter for SFD, jeg har opstil-
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let ovenfor. Det er i forhold til de fælles redskaber og især i forhold til den fælles 
grundopgave, at modellen kommer til kort. Problemet med de fælles redskaber 
kan måske klares ved at tilføje dem som en dimension i modellen, men problemet 
med den fælles grundopgave kan ikke løses så enkelt. Den fælles grundopgave 
handler om at koble basisfag og andre faglige forankringer i undervisningens 
praksis (illustreret ved eksemplet ovenfor), og et interessant forskningsspørgs-
mål kunne være, hvordan forskellige skolefag kobler basisfag og andre faglige 
forankringer i undervisningen. Koblingens karakter er udtryk for et didaktisk 
grundsyn. I samfundsfag vil det være en katastrofe alene at koble undervisnings-
faget til videnskabsfaget, fordi det normative element (demokratisk dannelse) og 
handlingselementet (aktiv deltagelse i civilsamfundet) ville forsvinde. Ligeledes 
ville det være en katastrofe alene at koble faget til det normative eller alene at 
koble det til handlingsorienterede. Faget ville enten blive et pegefi ngerløftende 
moralistfag eller et lalleglad aktivistfag. Det er netop den balancerede kobling til 
alle tre elementer og den fortløbende didaktiske diskussion om balancen mellem 
dem, der er afgørende. Man kan argumentere for, at forskningsspørgsmålet om 
koblingen af fag og undervisning kan indeholdes i det FVN i sin model betegner 
didaktisk perspektiv. Men dett e fremstår i modellen som en deskriptiv kategori. 
Hvis SFD skal blive i stand til at sætt e en forskningspolitisk dagsorden, må model-
len suppleres med fx med de formål, jeg har opstillet ovenfor.

Ambitionsniveauet i SFD
En anden relevant diskussion i forhold til modellen er den indvending, der indi-
rekte ligger i Ellen Kroghs (EK) artikel i dett e nummer af Cursiv. EK fremfører 
netop den pointe, at fagdidaktik i hendes forskning opfatt es som en “refl ekterende 
videnskabelig praksis der på sin vis undviger disciplinering inden for en videnskabelig 
bygning”. FVN’s model er måske netop et eksempel på en sådan bygning, som 
EK’s refl ekterende videnskabelige praksis søger at undgå? Jeg er ikke sikker på, 
at jeg har det fulde overblik over betydningen af de to positioner, der her toner 
frem. Derimod har jeg en fornemmelse at, at det er meget vigtigt for SFD’s frem-
tidige udvikling, at der fokuseres på de to positioner med henblik på at beskrive 
dem. I første omgang kan vi fastslå, at de i hvert fald er udtryk for et forskelligt 
ambitionsniveau i SFD’s disciplinbygning, og at der derfor inden for projektet må 
gøres plads til begge, hvilket er søgt illustreret i fi gur 1.

SFD må ifølge dett e forslag forstå sig selv i de tre felter i fi guren, der har et 
element af fællesskab inkluderet i ambitionsniveauet. 
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Ambitionsniveau Sammenholdningsfaktor
Segregation Tilfældigheder
Fælles 
forskningsinteresse

Sprog, kognition, blikskifte, kommunikationsformer, 
modeller, forskning i ’sammenhæng’, modvirke 
fagidioti (dannelse, kompetence, fagsamspil etc.)

Fælles 
forskningsprojekter

FoS (Faglighed og skriftlighed), forskningsprojekt på 
SDU med deltagelse af DPU/AU, AU og RUC 
Forskning om forskning i fagdidaktik (forslag)

Fælles 
forskningsprogram

Sammenlignende fagdidaktik, FVN’s model.

Figur 1: Ambitionsniveau og sammenholdningsfaktor i sammenlignende fagdidaktik, SFD. 
Figuren peger på, at der kan tænkes forskellige ambitionsniveauer inden for SFD rækkende fra 
fælles forskningsinteresse til fælles forskningsprogram. Pilen i fi guren er udtryk for et stigende 
ambitionsniveau for en decideret SFD-disciplinopbygning, hvilket ikke er det samme som et sti-
gende forskningsmæssigt ambitionsniveau, men snarere må ses som et stigende organisatorisk 
ambitionsniveau.

Sammenfatning
Det forekommer meget perspektivrigt at arbejde med SFD, og vi får et meget vig-
tigt input hertil fra FVN. Men det er vigtigt, at projektet ikke på forhånd lægger 
sig fast på et bestemt ambitionsniveau for SFD som selvstændig videnskabelig 
disciplin og på en bestemt analysemodel, men er åben over for forskellige impul-
ser, og selv er opsøgende i forhold hertil, og det er vigtigt at arbejde videre med 
udvikling af formålet for projektet. Derfor opfordrer jeg til, at de to positioner, 
som vi måske kan se tone frem som en forskellighed hos initiativtagerne (Frede 
V. Nielsen og Ellen Krogh), undersøges og fastholdes som mulige positioner for 
et frugtbart spændingsfelt for SFD. Vælger vi en snæver afgrænsning til bestemte 
analysemodeller og tilgange til fagdidaktisk forskning, risikerer vi at fj erne dy-
namikken. 
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Note
1 htt p://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/grunnopplaring/kunnskapsloeftet/hva-er-

kunnskapsloftet.html?id=86769.

English summary

Aim and ambition in comparative disciplinary didactics

Why should we engage in comparative disciplinary didatics? Two suggestions 
are made: 1) Investigations of shared conditions, tools, educations and basic 
tasks may create important inputs and new perspectives to the study of didactics 
in the various disciplines and 2) comparative studies could yield a contribution 
to research in interdisciplinary didactics. It is furthermore considered important 
that comparative disciplinary didactics includes research projects at various levels 
of ambition ranging from (explorative) projects tied together only by a common 
research interest to fully integrated research projects.
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