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Kommentarartikel

Og flere dikotomier: Den 
bekymrede og den konstruktive? 
Eller: Vi kan bare tage 
udgangspunkt i praksis! 

Tina Høegh

Responskommentar til artiklerne af Frederik Pio, Frede V. Nielsen og Nikolaj F. 
Elf.

Min respons omhandler tre af artiklerne i dette nummer af Cursiv. Jeg problemati-
serer Frederik Pios modstillinger af dannelse og læring, tilslutter mig Nikolaj Elfs 
analytiske overvejelser om homogeniserende og heterogeniserende tendenser og 
foreslår en reorganisering af ideerne i Frede V. Nielsens model over fagdidaktik 
som integrativt relationsfelt, idet jeg flytter practica-feltet sådan at det kobles til 
både natura-, ars-, scientia- og didactica.

Jeg kan sagtens være bekymret som Frederik Pio, men jeg vil absolut foreslå 
en anden vej for argumentationen og den fænomenologiske tilgang end Pios 
dikotomiserende. Jeg kan sagtens være enig med ham i at vores evner som selv-
overskridende og nysgerrige i forhold til verden, hinanden og kunsten netop 
bør dyrkes og forfines ved sanselig-æstetisk opmærksomhed, og at vi i skole og 
uddannelse ikke varetager dette behørigt. Det er katastrofalt at de praktiske og 
sanselig-æstetiske fag udgrænses eller får så ringe et timegrundlag at de reelt, 
som Pio skriver, er rekreative subjektive oplevelsesfag uden faglighed. Som 
danskfagsdidaktiker kan jeg sagtens bekymres over at der i den 2010-reviderede 
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gymnasiereform i danskfagets formål stryges et afsnit om æstetisk bevidsthed, og 
at det ser ud til at være udskiftet med at eleven skal vise formidlingsbevidsthed. 
Ligeledes forstår jeg fuldt ud Pios kritik af den konstante measuring, en metrik-
kultur hvor måling af kompetencer og uddannelser på tværs af kulturer og ud-
dannelsessystemer er mål i sig selv. 

En voldsom dikotomisering af læringsparadigme over for dannelse mener 
jeg dog ikke fremmer analyse, indsigter og argumentation. Jeg foreslår at vi fra 
Nielsens model over fagdidaktik som integrativt relationsfelt tager practica som 
analysekategori for at få øje på vores eget forståelsesprojekt her. Jeg mener nemlig 
ikke at vi kan forlægge praksis til enden af en række af faglige og pædagogiske 
dimensioner og kun sætte practica i relation til didactica sådan som Nielsen skitse-
rer det med sin model. Practica er så allestedsnærværende at det ER vores fagsyn. 
Såvel sammenligningen mellem fagene som fagene selv, deres ydre og indre vir-
kelighed viser at natura, ars, scientia og didactica indebærer praksisformer. Jeg må 
uddybe lidt for der er mange eksempler på dikotomier i denne bog. 

Skitser af modsætningsforhold er ganske velegnede til at vise forståelsen af 
hvad der brænder på. Der ligger indsigter og venter når vi skitserer "spændingen 
mellem» to forhold. Men det er spændingsfeltets kompleksitet der i reglen er det 
interessante, som i Nielsens redegørelser for hvad der brænder på i musikken, 
poesien, kunstfagsdidaktikken i det hele taget: musikalsk spænding (se fx Nielsen 
2007: 78). I Nielsens artikel i dette nummer af Cursiv ses et andet spændingsfelt, 
eller kontinuum, mellem Fag og Pædagogik, og grader af fp og pf til FP imellem 
disse, men jeg er ikke sikker på at disse abstrakte opstillinger af virkelig store og 
komplekse felter som Fag over for Pædagogik egentlig hjælper os grundlæggende 
i sammenlignende fagdidaktik. Vi har brug for at være mere konkrete.

Spændende dialektiske forhold, fx binære forhold, der fremmer forståel-
sesprocessen, er begreber der selv indeholder bevægelse. Elfs fremhævelse af 
homogeniserende og heterogeniserende tendenser som analytiske redskaber har 
dette potentiale. Bevægelsesdimensionen i hvert enkelt begreb får ”spændingen 
imellem” dem til at vise høj kompleksitet, som M. M. Bachtins syn på sproget 
og sproghistorisk udvikling der indebærer både centripetale og centrifugale 
kræfter (Bachtin 2003: fx 58ff). De centripetale kræfter er sammenlignelige med 
homogeniseringstendenser der samler omkring en autonom magt, eller ensretter 
og strømliner, og den heterogene bevægelse er sammenlignelig med centrifugale 
kræfter der spreder, udvider, inddrager og inkluderer mange træk i sig.

Et eksempel på en homogeniseringstendens ses i Frederik Pios modstillinger 
når han trækker fløjene op og er bekymret for om en etisk rationalitet i pædago-
gisk tænkning er ved at blive erstattet af en teknisk rationalitet. Jeg skitserer kort 
Pios egen position og vender derefter tilbage til både Elf og Nielsen.
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Den fænomenologiske fløj som Pio placerer sig selv på, bekymrer sig i lighed 
med Løgstrups og Wilhelms tese om udgrænsning i skolens verden af de kunst-
værksrettede fag (Pio i dette nummer af Cursiv), og Pio vil i stedet at kunstværket, 
musikværket, udfoldes som den afgørende bidragyder til den kulturkreds’ selvbe-
skrivelse som kunsten er (Pio), så "at undervisning (in casu: musik) trækker eleven 
tilbage i et træf med et sanseligt indhold og en fænomenverden". Pio videre: "Det 
betyder, at der potentielt set kan overføres en indsigt. Sådanne eksemplariske 
sange og værker kan med andre ord give anledning til en erfaringsdannelse i os. 
Heidegger taler direkte om at det i kunsten er ’sandheden der sætter sig selv i 
værk'." Her er klare retnings-metaforer i spil: trække elever tilbage til det gamle, der 
overføres kulturelt indhold, og de eksempler som Pio forklarer musikkens åbne 
sanselige indsigter med, har form af normerende dannelsesindhold, en europæisk 
Bildung som forsvar mod ”Globaliseringen og multikulturaliseringens uendelige 
nivelleringer” (Pio) der gør mennesket hjemløst. Pio anvender konsekvent forestil-
lingen om at undervise som modstilling til læring der kun foregår i eleven:

”Man kan sige, at undervisning i et fag som musik med sit indhold og sin 
iboende rettethed mod en fænomenverden (derude) hinsides uddannelses-
institutionen handler om en orientering rettet mod verden. En spørgen til 
verden som et levet rum, hvori musik som fænomen kan åbne sig for en. 
Løgstrup – der jo var optaget af skolens formål – kaldte denne besindelse 
på grundfænomer og livsytringer for ”tilværelsesoplysning” (Løgstrup, 
1993: 50). Læringen derimod peger ikke på disse fænomener i verden, som 
Løgstrup taler om. Læringen oplyser ikke nødvendigvis – men risikerer 
måske i et vist omfang til dels at måtte fordunkle sagen, når læringsfoku-
seringen trækker det hele indad mod learnerens indre midtpunkt.” 

Jeg finder at Løgstrup vrides i maskinen her, og at et levet rum i Pios optik altså 
ikke er hvem som helst’s rum, ikke studerendes levede rum fx. Grundlæggende er 
selve kunstarten musik først og fremmest ifølge Pio så et færdigt (?) fænomen i 
verden, nogens musik og værk, og ikke netop i særlig grad en inter-relationel af-
fære, en tolkning eller forståelse på tværs af tider og mennesker i og med bevidst 
tilgang til egen situation, tid og kontekst. 

Pios didaktiske position forklarer han i anvisningen af at værker bør ind-
drages for at give eleven den erfaring og indsigt værkerne har bibragt tidligere 
generationer, og som har synliggjort at "hvordan verden pludseligt rummer løftet 
om at kunne begynde på ny" (Pio), fx Wagner, Beatles, Jimi Hendrix. En didak-
tisk position hvor en gældende forståelse og kulturelle erkendelser er vejen til 
historisk bevidsthed. Dette er en særlig hermeneutisk, analytisk, intellektuel brug 
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af kunstneriske værker som eksempler. En forståelseshandling i mødet mellem 
subjekt og objekt (fx i Nielsen 1994: 137). En didaktisk position som "Musik som 
sag-fag" (Se fx Nielsen 1994: 191 ff), og én tilgang ud af i alt seks at arbejde med 
musik på ifølge Nielsen. 

Jeg kunne ikke være mere enig i at uddannelser skal have dannende formål, 
men for det første skal enhver diskussion af ethvert dannelsesprojekt stille spørgs-
mål til hvilken dannelse man bekender sig til: ingen lærer og ingen skolekultur 
i sig selv, hvor dygtige og vidende alle end er, kan normere og ”danne” det hele 
billede. I den homogeniserende, kulturoverdragende proces som Pio går ud fra, 
skal vi altid være opmærksomme for eget etnocentriske udgangspunkt. Det er 
ikke i overensstemmelse med en udfoldet hermeneutik hvis vi bruger kulturel 
dannelse og ballast til at lære os selv at kende, blot for at blive stående forskræk-
ket over for det Pio kalder globalisering og multikulturaliseringens uendelige 
nivelleringer. Det kan ende med at vi så indtager et uoplyst, og langt fra tilværel-
sesoplyst ståsted i en flerkulturel virkelighed.

For det andet er det vigtigt at vedkende sig sin didaktiske forståelse og brug af 
hermeneutisk horisontsammensmeltning. Nielsen skriver tidligere: 

”Den nyere hermeneutik betoner sammenhængen mellem forståelse og 
interpretation. Interpretation af ikke-sproglige udtryk (som fx musik) er 
imidlertid undergivet særlige og vanskelige vilkår p.g.a omsætningen fra 
noget ikke-verbalt-begrebsligt til noget verbalt-begrebsligt. De begrænsninger, 
der gør sig gældende ved overgangen fra den musikalske forståelse til den 
begrebslige interpretation, er det vigtigt at holde sig for øje. Det betyder 
ikke, at man skal afvise interpretation som systematisk, tolkende virksom-
hed, fordi den traditionelle, skarpe modsætning, som har gjort sig gæl-
dende mellem kunst og videnskab, mellem oplevelse og analyse, mellem 
rent intuitiv forståelse og positivisme, mellem ars og scientia er ufrugtbar.” 
[Nielsens kursivering] (Nielsen 1994: 332)

Netop fordi vi skal være opmærksomme for at arbejdet med en verbalisering og 
analyse af det ikke-verbalt-begrebslige ikke skal slippe sit tilhør til både intui-
tionen og den æstetiske erfaring (oplevelsen), mener jeg at det burde ligge lige 
til højrebenet i musikfaget (og for Pio) at virkeliggøre kravet om styrkelse af det 
æstetisk-sanseliges status i vores uddannelser ved netop at inddrage læringsdi-
mensionen: at øve sanserne og tænke undervisning et spadestik dybere ind i (eller 
ud i, om man vil) verden, dybere end en repræsenterende forståelse kan bidrage 
med (når man fx arbejder i en (generations)fortolkende historisk tilgang som Pio 
fremstiller). Vi skal mere end repræsentere, vi skal præsentere (Høegh, 2008: 38-
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41, eller 2010: http://poetiskpaedagogik.dk/ ibid.). Vi er nødt til at skærpe elevers/
studerendes sanser og motorik i udøvelse og praktisk, motorisk erkendelse for 
at give dem erfaringer der kan kvalificere beskrivelse af netop deres omgang og 
erfaringer med musikken/poesien/billedet/ eller yndlingsretten i madlavningen. 
De skal gives sanseligt erfaringsgrundlag til dén verbale beskrivelse der er deres 
egen, for den supplerer den intellektuelle, faglige begrebsverden som læreren 
kommer med, med en anden og langt dybere erkendelse. En fænomenologisk di-
daktisk tilgang sætter i særlig grad fokus på det at mærke det sanseligt-æstetiske 
i praksis: Hvad finder jeg mon? Kan det smages, lugtes, synges? Og hvordan gør 
det mon? I motorik og sansetræning lægges grunden for en tilværelsesoplysning 
der belyser eget kulturelle udgangspunkt ved at øve færdigheder og inddrage 
kropslig betinget læring, sådan som Sven-Erik Holgersen har redegjort for det i 
(Holgersen 2011). Altså, vi kan tilstræbe en tilværelsesoplysthed så vi kan begå 
os i og møde en globaliseret virkelighed, også en medievirkelighed, der langt fra 
nivellerer, men netop viser kompleksitet. Her kommer heterogeniseringen i prak-
sis ind og interesserer sig ikke blot for eleven og elevens egen læring, selvfølgelig 
subjektiv, men bruger den som oplysningsredskab til at møde, erkende og måske 
endda gå i uforskrækket samspil med den øvrige verdens kompleksitet.

Det er en både-og-position som Nikolaj Elf er talsmand for i denne bog. Elf 
skriver: 

”Forholdet mellem homogenisering og heterogenisering markerer et 
handlingsfelt og [herfra citeres Claus Haas] udgør på sæt og vis polerne i 
en skala, der går fra fremkomsten af nye kulturelle og sproglige hybridfæl-
lesskaber i den ene ende af skalaen til (re)produktionen af kulturel homo-
genitet i den anden.”

Underfundigt er det her at Elf viser vejen for en analytisk position der tager ud-
gangspunkt i at uddannelse og undervisning selvfølgelig har homogeniserende 
tendens, altså Bildungs-praksis, men at han på sin side kritiserer kulturforsknin-
gen for at tage udgangspunkt i den modsatte værdiladning af Pio. Kulturforsk-
ningen finder at homogeniseringstendenserne er af det onde. 

Min pointe er at eksemplificeringen af Pios position her underbygger Elfs 
ide om undersøgelse af hetero- og homogeniseringstendenser som et velvalgt 
analytisk værktøj. Hvorvidt en sådan transformalistisk (Elf) position nogensinde er 
magtfri som Elf berører, vil jeg lade være udiskuteret her, men vi kan arbejde ud 
fra at der altid er sameksisterende centripetale og -fugale kræfter. Uddannelses-
sektorens fornemste opgave må være at give vej for det hele. 
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Sammenlignende fagdidaktisk forsknings fornemste opgave må være at 
kunne beskrive de værktøjer vi graver med, i undersøgelsen af fag og pædagogisk 
praksis.

Jeg mener at Nielsens model af fagdidaktik som integrativt relationsfelt 
mellem en pædagogisk og en faglig dimension har potentiale som beskrivende 
værktøj, som jeg indledte med at antyde. Modellen giver os i sammenlignende 
fagdidaktisk virksomhed mulighed for at opdage eget projekt, men for at model-
len får tilstrækkelig anvendelighed og for at opfylde mit eget krav om at vi er nødt 
til at blive mere konkrete, er det vigtigt at tage udgangspunkt i practica, at placere 
practica helt primært i relationerne:

Figur 1. PRACTICA-model

Nielsen placerer practica yderst og kun i relation til didactica. Jeg foreslår i stedet at 
vi lader practica stå som over- eller underbegreb, som analyseposition til at se på 
den reelle handlen i de andre felter: Hvordan handler fx videnskabsfagets praksis, 
i forskning, i undervisning, hvad betyder metode fx i forskellige fag? Eller hvilket 
fagsyn finder man i skolelærerens undervisningspraksis? Eller hvordan beskrives 
fagligheden og pædagogikken i de forskellige styredokumenter fra ministeriet? 
Min pointe er at der praktiseres didaktisk i forhold til alle Nielsens opstillede fag-
didaktiske dimensioner og på alle tre niveauer. I praksis viser vores fagsyn sig 
for alvor, både meta-, inter- og intradisciplinært. Således kan vi fx placere Pio i et 
musikfagligt mellemværende der udspiller sig, dvs. praktiseres, mest i scientia, og 
det er Pios praktiske udførelse der fortæller om dette didaktiske tilhør. Jeg selv 
skal måske snarere placeres imellem natura og ars-fagsynet, mens Elfs forslag til 
analyse af hvad der foregår imellem lærer og elev, er praksis for didaktologien. 
Elf diskuterer således didacticas praksis når han overvejer hvilke redskaber og 
analytiske udsigtspunkter han har behov for i undersøgelse af undervisningens 
og læringens former.
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Der er ikke plads til yderligere udfoldelse her, men måske er her nok til at 
udfordre til en diskussion af vores forehavende i sammenlignende fagdidaktik. 
Jeg ser især frem til at møde de andre fakulteters praksisser. Hvordan ville fysik-
faget fx beskrive sammenhængen mellem fysikforsøg og dertilhørende rapport fra 
henholdsvis praktiseret scientia-vinkel, ars-vinkel og natura-vinkel? Eller jeg kunne 
tænke mig at vide hvordan der arbejdes med den æstetiske erfaring i fysikfaget?
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English summary
And more dichotomies: the anxious and the constructive? Or: we can look at it 
from the position of practise!

Response related to the articles by Frederik Pio, Frede V. Nielsen and Nikolaj F. 
Elf in this volume of Cursiv.

In this response article I aim at showing how and why Nikolaj Elf’s suggestion 
of an analytical viewpoint in homogenizing and heterogenizing processes and 
Frede V. Nielsen’s model of the field of relations between subject and pedagogics 
allow us to recognize our own points of departure when discussing comparative 
disciplinary didactics. I illustrate my point referring to the highly dichotomised 
landscape of good Bildung and bad learning paradigms painted by Frederik Pio in his 
article. Pio is worried that global constructivism and systemic paradigms of com-
paring and measuring competences will supersede a Bildung-paradigm and lead 
to a loss of cultural identity and historical knowledge. Pio’s critique is important, 
but goes too far. I endorse Pio’s view that music should occupy a central position 
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in any school culture, but I reject his arguing for a Bildung-oriented school at the 
expense of a focus on students’ learning. We need both, and in this viewpoint I 
am inspired by Nikolaj Elf in his (also binary) understanding of homogenizating 
processes in a constant exchange or interchange with a heterogenizing processes. 
The important difference between Pio’s and Elf’s juxtapositions is whether or 
not their understanding implies a movement between the binary positions. In the 
final part of this response I discuss Pio’s, Elf’s and my own didactic positions in 
Frede V. Nielsen’s model. I demonstrate that the model is useful in comparative 
disciplinary didactics, but propose a different organization of its parts. Suggesting 
that we view natura-ars-scientia-didactica from the position of practica, I argue that 
our practice will always show us the “disciplinary view” (Nielsen’s term). For 
instance: in the school subject music the music as art-study demands a different 
practice than music as a historical, theoretical or cultural-study. 

Keywords: practice, didactics, didactology, Bildung, learning, comparative disci-
plinary didactics, homogenization and heterogenization.
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