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Kommentarartikel

Færdigheder og produktion af 
udtryk

Lena Lindenskov

En spejlmodel for sammenlignende fagdidaktik
Forskning i fagdidaktikker og fagområdedidaktikker udvikler sig i forskellige 
institutionelle sammenhænge, og muligheder for at samarbejde med og refl ek-
tere over andre fags didaktikker er mere undtagelsen end reglen. Undtagelsen i 
dansk sammenhæng er et forskningsprogram på SDU og et forskningsprogram på 
DPU. Forskning i matematikkens fagdidaktik, som er mit område, har gennem de 
sidste 40 år etableret sig som et forskningsområde med egne målsætninger, hjem-
megroede teorier og metodologier. Der er på internationalt plan adskillige egne 
konferencefora og tidsskrifter, og det er sjældent, der gives plads til forskning 
om andre fags eller fagområders didaktikker i disse konferencer og tidsskrifter. 
I responsen på fi re artikler demonstrerer jeg nogle af de potentialer, jeg ser for 
sammenlignende fagdidaktik. For mig at se må det anerkendes, at fag- og fag-
områdedidaktikker er forskellige, og at de reagerer forskelligt på strømninger i 
samfund og kultur. Der er både i videnskabsfagene og skolefagene en diversitet 
i fagenes og områdernes forskellige funktioner i samfundet. Potentialer for sam-
menlignende fagdidaktik ser jeg i den befrugtning, som de forskellige fagdidak-
tikker kan indgå gensidigt i. Således ser jeg sammenlignende fagdidaktik som en 
hjælpedisciplin til de enkelte fag- og fagområdedidaktikker med den hensigt at 
give de enkelte fag- og fagområdedidaktikker mulighed for at spejle egne behand-
linger af centrale spørgsmål og begreber i andres behandlinger. 
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Jeg forestiller mig, at sammenlignende fagdidaktik vil kunne udvikle sig gradvist 
på den måde, at der efterhånden etableres spejle, som de enkelte fag- og fagom-
rådedidaktikker kan spejle sig i, parvis eller omfatt ende fl ere. Parvise spejlinger 
kan illustreres som i fi gur 1.

Figur 1: Spejlmodel for parvis spejling

Jeg har tidligere arbejdet med en spejlmodel af analytisk karakter. Det var en 
spejlmodel for udviklingstendenser i læseplaner. Modellen gav mulighed for 
at fortolke temaer som viden, lighed og kompetence i læseplansprojekter som 
samtidige refl eksioner i generelle uddannelsesteorier og teorier i matematik-
kens fagdidaktik af samfundsmæssige strømninger (Lindenskov, 2004: 227-250). 
Spejlmodellen, der her foreslås for sammenlignende fagdidaktik, er derimod en 
normativ model, som er mit foreskrivende bud på den placering, som en sam-
menlignende fagdidaktik efter min mening bør have. Modellen tydeliggør sam-
menlignende fagdidaktik som noget andet end almendidaktik, der har fokus på 
mere almene forhold i formål, mål og aktiviteter i undervisning. 

I responsen eksemplifi cerer jeg spejle, der kan refl ektere temaer, spørgsmål og 
begreber om henholdsvis Færdigheder (1), Produktion af udtryk i kommunikation 
med andre (2). Håbet er, at man ved at se sammenlignende på enkeltartiklernes 
behandling af de tre temaer – såvel som deres ikke-behandling af temaerne – kan 
åbne muligheder for ny inspiration til hver enkelt fag- og områdedidaktik, også 
til dem, der ikke behandles i de fi re artikler. De fi re artikler er:
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• Sven-Erik Holgersen: Færdighedsdimensionen. Færdighed og kropsligt 
betinget læring i sammenlignende fagdidaktisk perspektiv med særligt 
henblik på musisk-æstetiske fag.

• Karen Sonne Jakobsen: Færdigheder i fremmedsprogsfagene 
• Mie Buhl: Visualisering og visualiseringsstrategier i et fagligt tværgå-

ende og sammenlignende fagdidaktisk perspektiv. 
• Jens Dolin: Centrale naturfagsdidaktiske problemstillinger og deres 

relationer til andre fagområder.

Nytolkning af færdigheder
Jeg mener, at der ligger betydelig inspiration til gentænkning af færdigheder også 
for andre fag- og områdedidaktikker i Holgersens og Jakobsens udfoldning af 
muligheder for gentænkning af færdigheder inden for musik og inden for frem-
medsprogene. Gentænkningen giver færdigheder en positiv klang. Specielt vil jeg 
pege på mulighederne for at inspirere naturfagenes og matematikkens didaktik, 
hvor færdigheder som didaktisk begreb har været udsat for massiv kritik. Inden 
for matematikkens didaktik beskrives færdigheder først og fremmest med nega-
tiv klang. Færdigheder modstilles med forståelse og kompetence, som beskrives 
med positiv klang. Færdigheder, forståelser og kompetencer ses ikke som noget 
gensidigt støtt ende, men som noget man må prioritere imellem. Der eksisterer 
imidlertid en moddiskurs, hvor elever taler om matematik som et konkret gørefag 
med overskuelige opgaver og praktiske aktiviteter, som endda nogle gange er 
sjove. I moddiskursen beskrives færdigheder med en positiv klang. 

Det er forventeligt, at Dolin ikke i sin artikel bruger færdighedsbegrebet. 
I stedet er det kompetencebegrebet, der anvendes. Dolin bruger kompetence-
begrebet i stedet for færdighedsbegrebet med henblik på at lægge vægt på det 
produktive aspekt af læringen: Fagene skal ikke længere blot hjælpe eleverne til 
at opbevare viden, men også til at få specifi kke måder at producere viden på i 
samspil med andre. I en sådan produktion må den kendte viden kunne anvendes 
og transformeres til nye situationer. Dolin fremfører, at en udvikling i den retning 
imidlertid især kan sætt e ikke-hermeneutiske fag under pres. Som i Jakobsens 
beskrivelse af sprogfag fi ndes der i Dolins beskrivelse en stærk kritik af gældende 
undervisningspraksis, der beskrives som ”regning af standardopgaver, indlæring 
af formler og udførelse af standardøvelser”. Løsningen beskrives som ”opstilling 
af nye problemstillinger og brug af viden på ukendte områder og i kontekstrige, 
autentiske situationer.” I en sådan drejning af undervisningens mål fra færdighe-
der til kompetencer er det hensigten er at øge elevers muligheder for at udvikle 
”videndannelsesprocesser og give eleverne greb om fagets vidensforståelse.” 
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Lignende beskrivelser ville kunne gives for matematikkens didaktik, hvor kompe-
tencebegrebet også står som central dynamo i fagets aktuelle udviklingsprocesser. 
Men måske kan en nydefi nering af færdigheder og mestring i naturvidenskab 
inspireret af nydefi neringer af færdigheder i musik og sprog give fornyede betin-
gelser for at børn og unge øger deres interesse for naturvidenskab. 

Produktion af udtryk i kommunikation med andre
Buhl giver en historisk redegørelse som baggrund for udviklingen af billed-
kunstfagets didaktikker de seneste ti år på DPU. Jeg fi nder forskydninger mel-
lem produktion og konsumption af udtryk tankevækkende, og for mig at se er 
der tale om tre step. Første step er, at alle lærere uafh ængigt af fag producerer 
visuelle udtryk, mens eleverne er konsumenter, der tænkes at forbruge lærerens 
udtryk som input i deres læring. Det var tidligere en selvfølgelig almen undervi-
serkompetence at kunne illustrere undervisningsindholdet med kridtt egninger 
på tavlen og med anskuelsestavler. Andet step er en gradvis uddiff erentiering af 
den visuelle kompetence, indtil der dannes et selvstændigt billedkunstfag i 1992 
om og med kunstnerisk udtrykskompetence. Kunstorienteringen udvides til in-
teresse for visuel kultur, hvor begrebet blik bliver et centralt begreb. Der tales om 
visuelle fænomener og visuelle begivenheder; men visuel kultur er ikke alene et 
felt. Det er også konstruktioner af blik, hvor fagligheden bliver omgangen med 
billedkunstværket funderet på viden og færdigheder. Tredje step er en fornyet 
almengørelse af visualiseringsaspekter i alle fag- og fagområdedidaktikker godt 
hjulpet på vej af teknologiske udvikling og udbredelsen af digitale teknologier. 

Nu ligger visualiseringer ikke længere kun i det uddiff erentierede billed-
kunstfag, men i alle fag i en fornyet amorf form. Det giver fornyede muligheder 
for at både lærere og elever kan være producenter af udtryk. Buhl pointerer, at 
elever lærer og bruger visualiseringer og billeder uden for skolen, ligesom mo-
biltelefoni gør bevægelse og dynamisk perception til noget, der kan relateres til 
alle fag og livsområder og ikke kun til idræt. Betingelser for aktiv elevdeltagelse 
blandt andet i produktion af udtryk er hermed kvalitativt ændrede. Tilsvarende 
pointerer Jakobsen mulighederne for at lære fremmedsprog uden for skolen, sam-
tidig med at eleverne som elever i undervisningsinstitutionen synes at foretrække 
den aktive ’selv at tale’, mens de prioriterer kulturelle og samfundsmæssige 
dimensioner som det laveste. Eleverne efterlyser også mere varierede undervis-
ningsformer. Eleverne går videre end tankerne i fagplaner og vejledninger og 
efterlyser nye, gerne fysiske måder at lære sprog på, såsom leg, sang, rollespil. 
Også Dolin fremhæver mulighederne for i en mere udforskningsbaseret natur-
fagsundervisning at lade formelle og informelle miljøer samarbejde. 
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Som tema for sammenlignende fagdidaktik vil jeg på denne baggrund foreslå for-
valtningen i forskellige fag- og fagområder af, at lærerens monopol på produktion 
af udtryk er brudt. Hvordan forvaltes det konkret i billedkunst, engelsk, fransk, 
naturfag osv? Ikke først og fremmest som en samlet sammenligning, men grad-
vist bygget op som parvise sammenligninger der grundes i problemstillinger og 
temaer, som er specifi kt relevante i de involverede fag- og fagområdedidaktikker. 

Afslutt ende kommentar
De fi re artikler omhandler alle mere end et enkelt fag. Artiklerne er fagområde-
didaktisk orienterede og indeholder hver især sammenligninger imellem fag. 
Jeg har i responsen set på tværs af de fi re artikler og fundet potentialer for sam-
menligninger på tværs af artiklerne. Med spejlmodellen som forslag til en generel 
model for sammenlignende didaktik har jeg forsøgsvist gjort mig til fortaler for et 
beskedent formål for sammenlignende fagdidaktik. Sammenlignende fagdidaktik 
bliver således til en hjælpedisciplin, der gennem en gradvis udvikling med små 
skridt bygger på ’små’ sammenligninger af to eller fl ere fag- eller fagområde-
didaktikker. Dett e forslag til en beskeden sammenlignende fagdidaktik sætt es 
hermed til diskussion. 

Referencer
Lindenskov, L. (2004). Viden, lighed og kompetence som temaer i læseplanud-

vikling - med eksempler fra matematikundervisning. In: Scnack, K. (red.). 
Didaktik på kryds og tværs, 227-250. København: Danmarks Pædagogiske 
Universitets Forlag.

English summary

Skills and active production of signs

New conceptions of skills (1) and production of signs in communication with 
others (2) exemplify what the author sees as some of the potentials for refl ection 
in comparative subject oriented didactics. A model of mirrors is presented to il-
lustrate one possible aim for comparative subject oriented didactics, which is to 
inform and inspire the development of specifi c subject oriented didactics. Such a 
quite modest aim for comparative subject oriented didactics turns it into a help 
discipline for individual subject oriented didactics, and with a stepwise develop-
ment with small steps the chances for success are good, the author argues. 
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