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Kommentarartikel

Sammenlignende fagdidaktik 
forstået som kvalitative studier 
af multiple cases – nogle 
perspektiverende kommentarer

Nikolaj Frydensbjerg Elf

I de større forskningsbidrag der er givet til denne antologi om mulighederne for at 
etablere en sammenlignende fagdidaktik, er det karakteristisk at nogle er overve-
jende synkront anlagt, andre er overvejende diakront anlagt. Enkelte forsøger, som 
Frede V. Nielsen, at anskue projektet ud fra en universel systematik med henblik 
på at etablere en overgribende model for studier i sammenlignende fagdidaktik. 
De fl este forsøger imidlertid at anskue projektet som en mere partikulær fortæl-
ling om den historiske udvikling af en enkeltstående fagdidaktik, hvorfra man så 
kigger i sammenlignende retning mod andre fags didaktikker. 

Det er samtidig karakteristisk for alle bidragene at de som udgangspunkt 
bevæger sig fra et ekspertkendskab til ét fags didaktik (fx matematikdidaktik, 
som hos Lindenskov, eller danskfagets didaktik, som hos Krogh) eller en områ-
dedidaktik (fx fremmedsprogsdidaktik, som hos Jakobsen) i retning mod andre 
fags didaktikker eller andre områdedidaktikker. Alle bidragyderne (be)mærker 
en vanthed ved at beskrive sit eget fags didaktik/områdedidaktikken og en frem-
medhed ved at beskrive andre fags didaktik. 

*

I en vis forstand spejler de fagdidaktiske forskeres tilgang til sammenlignende 
fagdidaktik en erfaring som praktiserende lærere må opleve når de er tvunget til 
at forholde sig til andre fags didaktik. Det at tænke i et sammenlignende fagdi-
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daktisk perspektiv er blevet en del af dagligdagen for gymnasielæreren når han el-
ler hun i samarbejde med andre lærere er tvunget til at forholde sig til, planlægge, 
gennemføre og evaluere fagligt samspil-forløb (i stx betegnet AT). Som fl ere af 
bidragyderne er inde på (fx Dolin), opfatt er gymnasielærere sig traditionelt som 
faglærere, og det er ganske svært for dem – ofte af gode historiske, uddannelses-
mæssige og epistemologiske grunde – at kunne se forbindelser mellem ’mit fag’ 
og ’de andres’ fag. 

Så hvad stiller man op som lærer for alligevel at få samspillet til at give me-
ning? Det gives der ingen lett e svar på. Ellen Krogh har i anden sammenhæng 
foreslået den generelle strategi at man ikke som gymnasielærer skal holde op 
med at se sig selv som faglærer. ”Tværtimod består udvikling af fagdidaktisk 
refl eksion netop i at søge ned i fagene og derigennem kvalifi cere blikket ud over 
fagets grænser” (2009). Man må altså som lærer anskue fagsamspillet med ud-
gangspunkt i ekspertkendskabet til sit eget fag og så (under)søge mulighederne 
for at få sit fag til at byde ind med en faglighed der kan forbindes med andre fags 
fagligheder omkring en fælles problemstilling. Men det er ikke gjort med det. 

Gymnasieeleven skal nemlig også – og måske allervigtigst – vejledes til at 
kunne forstå hvordan en problemstilling kan anskues i et fl erfagligt og sammen-
lignende fagdidaktisk perspektiv. Det kræver i høj grad kommunikation om og 
refl eksion over hvad fagene går ud på hver for sig og sammen.

Man kunne ud fra et forskningsmæssigt perspektiv spørge om den strategi 
Krogh foreslår for lærere, ikke også kunne gælde for fagdidaktiske forskere der 
ønsker at etablere og praktisere en sammenlignende fagdidaktik. Man kunne kal-
de det en videnskabsantropologisk strategi for SFD. Strategien går ud på at man som 
fagdidaktisk forsker bevæger sig fra studiet af én case – det fag man nu engang 
er fagdidaktisk ekspert i – til studiet af andre fagdidaktiske cases. Mange, hvis 
ikke alle, bidragene i denne antologi forsøger at følge en sådan strategi. Dermed 
lægges der mere generelt op til at praktisere sammenlignende fagdidaktik som en 
art kvalitative videnskabsantropologiske feltstudier af to eller fl ere fagdidaktiske 
cases. 

* 

Hvordan kan man (videre)tænke en sådan sammenlignende fagdidaktisk viden-
skabsantropologi? Hvordan gøres det i bidragene til antologien?

Først og fremmest må man som forsker søge ned og tage afsæt i det enkelte 
fags didaktik som en selvberoende social og diskursiv praksis, en fagkultur. Og 
man må gøre sig klart at det er den position, sagt med et antropologisk udtryk 
(Hastrup, 2003), man i et sammenlignende perspektiv ser andre fags didaktik 
fra. Dermed kan man forsøge at afk lare sin fagdidaktiske ’forforståelse’, som 
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Nielsen formulerer det. Men samtidig må man som fagdidaktisk feltarbejder 
bevidst fremmedgøre sig selv i forhold til denne (nogenlunde velkendte) position 
for i stedet at kaste sig ud i et møde med andre fags kulturer. Målet er at erfare, 
søge at forstå og refl ektere over hvordan de andre fag kan være i sig selv – og i 
forhold til hinanden. 

I den almene teori om kvalitative casestudier opererer man med en skelnen 
mellem studiet af enkeltcases og studiet af fl ere eller ’multiple’ cases (Bryman, 
2004), som måske kan være nytt ig i denne sammenhæng. Studiet af den enkelte 
case har til formål at fordybe sig i den intense beskrivelse af én afgrænset case – vi 
ville her sige en fagdidaktisk case – med det formål at beskrive casen bedst muligt 
og sætt e denne beskrivelse i forbindelse med mere almene teorier og modeller. 
Som fagdidaktikere vil vi netop typisk foretage sådanne enkeltcase-studier, idet vi 
inden for rammerne af det enkelte fags didaktik empirisk og teoretisk undersøger, 
fortæller om og systematiserer fagets særegne begrundelser, indhold, undervis-
nings-læringsprocesser, videns- og kompetencebegreber, paradigmer mv. 

I og med at vi foretager disse fortællinger og generaliseringer, etablerer vi 
imidlertid samtidig et grundlag for mulige sammenligninger mellem fl ere fags di-
daktikker. Sammenligningen af fl ere fags didaktikker må nødvendigvis fokusere 
på sammenligninger af ligheder og forskelle mellem de forskellige fagdidaktikker. 
Det er netop styrken ved sammenlignende casestudier generelt set: De relativerer 
den enkelte cases unikhed. Eller sagt i forhold til denne sammenhæng: De kon-
tekstualiserer den enkelte fagdidaktik. Svagheden er omvendt at man ved studiet 
af fl ere fagdidaktiske cases reducerer en del af kompleksiteten ved enkeltcasen.
 

*

Man kan spørge sig selv om sammenlignende fagdidaktik altid vil være et studie 
af fl ere cases hvor det enkelte fags didaktiske kompleksitet reduceres. Paradoksalt 
nok vil jeg hævde at sammenligninger tværtimod også muliggør en ny dybere 
forståelse af det enkelte fags didaktik, netop ved at man opdager hvad det enkelte 
fags didaktik ikke gør som andre fag gør. 

Omvendt muliggør sammenligninger også at man ser ligheder man ikke havde 
forestillet sig fandtes, hvilket kan føre til en nytænkning af fagenes didaktik i et 
’off ensivt’ perspektiv (Ohman Nielsen, 2003). 

Lad mig være konkret. Et af de udsagn man hører oftest når man sidder i en 
forsamling af sammenlignende fagdidaktikere, og refl ekterede praktikere, er at 
matematikdidaktik er noget helt specielt, nærmest en usammenlignelig fagdi-
daktik, en fagdidaktisk anomali. Jeg er skeptisk over for en sådan forestilling. Ud 
fra et sammenlignende fagdidaktisk perspektiv, der anskuer fags didaktikker i 
et videnskabsantropologisk perspektiv, er det måske mere hensigtsmæssigt at 
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betragte matematikdidaktikken som en art ’ekstrem case’ (Flyvbjerg, 2010: 475f.), 
som vi imidlertid må insistere på kan sammenlignes med andre fagdidaktiske 
praksisser og diskurser ud fra forskellige teoretiske og begrebsmæssige optikker. 
Eksempelvis kunne det være interessant at anlægge et sammenlignende studie 
af matematikfagets og danskfagets repræsentations- og kommunikationsfor-
mer. Dér hvor de to fags didaktikker måske mødes i en første fællesnævner, er 
i spørgsmålet om hvilket begrebsapparat der kan beskrive dem begge. Det har 
multimodalitetsforskningen tilbudt nogle interessante nye svar på (Kress & van 
Leeuwen, 2001).

Sammenligninger kan således rejse spørgsmålstegn ved hvor forskellige fags 
didaktikker egentlig er, og om forskelligheden så at sige er mere markeret end 
nødvendigt.

Generelt kan man konkludere ud fra bidragene i denne antologi at nogle 
fagdidaktikker formentlig ligner hinanden mere end andre. Vi ser det bl.a. ved 
at nogle fags didaktikker (og dertil relaterede forskningsdiscipliner) bliver tænkt 
sammen. Man taler således om ’naturfagenes didaktik’ og ’fremmedsprogenes 
didaktik’, selv om de fagdidaktiske eksperter (henholdsvis Dolin og Jakobsen) 
slår sig lidt i tøjret. Man kunne også tilføje ’kulturfagenes didaktik’, som ud fra 
samme områdedidaktiske perspektiv kunne have været repræsenteret i symposiet 
og antologien. Fagenes didaktik er, som vi ser, allerede blevet etableret diskursivt 
og institutionelt som fagdidaktiske ’familier’. 

Spørgsmålet fra et videnskabsantropologisk perspektiv må være hvad der 
gør dem til fagdidaktiske familier; hvad beror deres sammenhængskraft på? I et 
kritisk perspektiv kunne man spørge om det er de rett e fagdidaktikker der er sat 
sammen som familier, med andre ord om de fagdidaktiske domæner og demar-
kationslinjer er ridset fornuftigt op. Man kan også spørge hvorfor nogle af disse 
fagdidaktiske familier af og til i mere eller mindre ufrivillige sammenkomster 
med andre fagdidaktiske familier fører til det man passende kunne kalde fagdi-
daktiske familiesammenstød.

*

Det er værd at bemærke at bidragene på kryds og tværs beskæftiger sig med og 
kommenterer fl ere forskellige fælles tilgangsvinkler og problemstillinger. 

Én af dem er spørgsmålet om hvad en model kan bidrage med i forhold til 
forståelsen af et fag. Fagdidaktiske modeller er ret udbredte, men man kan spore 
en vis utilfredshed på både didaktisk og didaktologisk niveau med hensyn til 
modellernes forklaringskraft. Man får den epistemologiske tanke at man måske 
i fremtiden ikke skal spørge hvad en model er, men snarere hvad den kan bruges 
til i et fagdidaktisk og sammenlignende fagdidaktisk perspektiv.
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En anden problemstilling der berøres på tværs, er spørgsmålet om fagenes 
integration af literacy i bred forstand (Street et al., 2010). Såkaldte ’Nye literacy-
studier’ er et interdisciplinært felt som anskuer læring af kommunikative kompe-
tencer i relation til sociale og kulturelle praksisser, herunder fag i skolen. Fagdi-
daktiske literacy-studier interesserer sig således for og refl ekterer over repræsen-
tations- og kommunikationsformer som kan gøres til genstand for undervisning 
og læring i fag. Det er interessant at se at literacy-spørgsmålet er i fokus i fl ere af 
bidragene, nogle gange eksplicit med præcis dén betegnelse, andre gange med 
lignende betegnelser, såsom ’færdigheder’. 

Det ses fx i fremstillingen af naturfagenes didaktik, hvor Jens Dolin taler om 
scientifi c literacy, parallelt med andre naturfagsdidaktiske forskere (Wellington, 
2001). Det ses også i bidragene om musikfagets didaktik og fremmedsprogenes didak-
tik, hvor henholdsvis Sven-Erik Holgersen og Karen Sonne Jakobsen ud fra deres 
meget forskellige fagdidaktiske interesser undersøger færdighedsbegrebet og 
ender med at efterlyse en udvidet mere semiotisk, fænomenologisk og ny literacy-
orienteret forståelse af færdighedsaspektet i fagundervisningen. Ligeledes ses 
det i Mie Buhls artikel om visuelle færdigheder, eller ’visual literacy’, som hun 
betegner det, i et fagligt tværgående didaktisk perspektiv. Et af dilemmaerne for 
den visuelle pædagogik, som jeg læser Buhl, er om det er adækvat i forhold til en 
aktuel multimodal tekstvirkelighed og en fl ermedial kunstnerisk værkvirkelighed 
at fokusere på visuelle modaliteter som tværgående undervisnings- og forsknings-
disciplin. Måske er man netop nødt til at tænke det visuelle i et multimodalt per-
spektiv som forholder sig til literacy i et bredt semiotisk, multimodalt perspektiv.

Disse fag- og områdedidaktiske dybdeboringer tyder under alle omstæn-
digheder på at literacy-aspektet er et centralt tema at forholde sig til i fremtidige 
sammenlignende fagdidaktiske studier. De tyder også på et behov for udveksling 
af allerede vundne fagdidaktiske indsigter som kommunikeres internt inden for 
fagets didaktik i de respektive udgivelsesorganer.

*

Afslutningsvis kan man spørge: Hvem skal sammenlignende fagdidaktik egentlig 
gøre godt for? Jeg tror bl.a. den skal gøre godt for forskerne selv. 

For mit eget vedkommende som yngre fagdidaktisk forsker der overvejende 
identifi cerer sig som dansk-/modersmålsdidaktiker, har det at lytt e til, læse og 
se bidragene til dett e symposium været med den ovenfor beskrevne blandede 
oplevelse af fremmedgørelse og momentvis genkendelse som fører til dybere 
forståelse. Man står i udgangspunktet uden for de andre fags didaktik og indta-
ger en lett ere ydmygt lytt ende position; man får af eksperterne i de andre fags 
didaktik nogle gange ligefrem eksplicit at vide at man kun vil kunne forstå meget 
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lidt eller ingenting fordi fagets didaktik netop er et helt særegent vidensdomæne; 
og det viser sig da ofte også at holde stik, man forstår faktisk ingenting! Men der 
etableres ikke desto mindre også af og til igennem disse kommunikative møder 
en mulighed for og nogle gennembrud af at forstå faget bedre, og man begynder 
at se nogle forbindelser mellem fl ere fags didaktik. 

Sådanne erkendelser kan føre til at man efterhånden bliver overbevist om at 
en sammenlignende fagdidaktik rent faktisk eksisterer, ikke bare som teoretisk 
mulighed, men som en vigtig erfaring i praksis – ikke kun for forskerne i deres 
arbejde, men også for faglærerne og eleverne. 

I aktuel fagdidaktisk forskning i Danmark og det øvrige Norden er der en 
interessant tendens til at man undersøger fl ere fags didaktik ud fra samme tvær-
gående problemstilling. Fagdidaktiske forskere bringer således i stadig stigende 
grad sig selv i situationer hvor de skal foretage feltarbejde i fl ere fag – med de 
udfordringer og interessante muligheder det indebærer. 

Jeg deltager selv i to projekter af den type. Det ene, ledet af Ellen Krogh og 
støtt et af Det Frie Forskningsråd, omhandler forholdet mellem faglighed og skrift-
lighed i fl ere fag og undersøger i et elevperspektiv hvordan der skrives i fagene 
og udvikles skriveridentitet (se www.sdu.dk/fos). Det andet projekt fokuserer 
på hvordan det visuelle integreres i fl ere fag på en ny hf-uddannelse der kaldes 
Visuel hf (Ebbensgaard, 2011). Begge projekter kan siges at undersøge literacy som 
overordnet problemstilling, eller rett ere sagt: Et literacy-aspekt undersøges ud fra 
en sammenlignende fagdidaktisk vinkel. 

Af samme grund har det været umiddelbart berigende at have læst og lytt et 
til hvordan literacybegrebet bliver forstået i fl ere af bidragene til symposiet/an-
tologien. Sådanne bidrag må alt andet lige gøre fagdidaktiske forskeres blik for 
literacy-praktikker og -kulturer i de enkelte fag og mellem fag mere skærpet. Og 
dermed må de også have potentialet til at forskningen kan bidrage til en større 
og bedre forståelse af praksis der kan informeres tilbage til og inspirere lærere og 
elever som står med udfordringerne til daglig.
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English summary

Comparative subject oriented didactics as qualitative studies of multiple
cases – a few comments

In this response I argue that the contributions to the anthology refl ecting how 
comparative subject oriented didactics can be theorized and practiced, employ 
a knowledge producing strategy that can be described as a qualitative and an-
thropological study of multiple cases. As a specialized subject oriented didactics 
researcher, one necessarily has to study and be an expert in one particular case of 
subject oriented didactics or a domain of subject oriented didactics. On the other 
hand, the contributions demonstrate that in a comparative perspective one also 
has to use the well-known anthropological strategy of defamiliarization in order 
to try to understand other cases of subject oriented didactics.
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