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INDLEDNING

Hvad der forstås ved fag og faglighed, danner et af de gennemgående
temaer i denne bog. De to termer hører til blandt vor tids honnørord,
de er blevet intet mindre end et megahit inden for dansk didaktisk og
uddannelsespolitisk tænkning. Det kan belægges på en enkel måde.
En google-søgning af web-sites på dansk gav følgende resultat: ‘fag’
ca. 1.900.000 hits, ‘faglig’ ca. 1.700.000 hits og ‘faglighed’ ca.
530.000 hits.1 Det er ikke muligt at underkaste alle de tekster, der
gør brug af termerne ‘fag’, ‘faglig’ og ‘faglighed’, en nærmere
undersøgelse; selv et større forskerteam kunne ikke magte en sådan
opgave. Trods det vil jeg gøre et forsøg på at kortlægge og forklare
de utilsigtede konsekvenser, som faglighedsbegrebets enorme suc-
ces har ført med sig. Hvordan den opgave gribes an, gøres der rede
for om lidt, men inden da vil jeg fortælle en historie fra det virkelige
liv.

Det er en historie om fag og faglighed, om utilsigtede konse-
kvenser, og om hvordan der reageres, når fagfolk peger på, at uddan-
nelsessystemet præges af utilsigtede konsekvenser. Der er flere
grunde til at bruge et sådant afsæt. Bogen handler om fag og faglig-
hed – især om en forståelse af fag og faglighed, som mange tager helt
for givet. Den handler om utilsigtede konsekvenser – især om dem,
der er en følge af den succes, som faglighedsbegrebet har haft de
seneste årtier. Når det med de utilsigtede konsekvenser fremhæves,
er det for at angive, at den efterfølgende analyse helst skulle læses
som en historie uden skurke. Men samtidigt antyder historien, at jeg
er helt på det rene med, hvor uhensigtsmæssigt der undertiden rea-
geres, når fagfolk vil blotlægge de utilsigtede konsekvenser, der gør
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sig gældende inden for uddannelsessystemet. Jeg antyder derfor en
profeti i det lønlige håb, at den vil gå hen og blive dementeret.

EN HISTORIE FRA FAGENES VERDEN 
“Discountuniversiteter uddanner dumpekandidater.” Sådan stod der
at læse på forsiden af dagbladet Politiken onsdag den 9. juni 2004,
og det fremgik af artiklen, at uddannelser ved et universitet i dag kan
sammenlignes med, hvad der foregår på en pølsefabrik. Baggrunden
for den bastante udmelding var, at fem professorer samme dag havde
en kronik i avisen, hvor de – med journalist Line Aarslands ord – ret-
tede “et skarpt angreb mod, at universiteterne præmieres for at få flest
mulige igennem. Det har sænket fagligheden, så der slipper stude-
rende igennem, som ikke ville have bestået tidligere.”2

Titlen på fagfolkenes kronik var Disneyland er et dårligt forbil-
lede og var et nøje gennemtænkt forsøg på at få rettet såvel offent-
lighedens som myndighedernes opmærksomhed mod, hvad de
betragtede som et påtrængende problem inden for det danske uddan-
nelsessystem. Dens forfattere var ikke alene repræsentanter for uni-
versiteternes faglige ekspertise; de hørte til blandt ‘sværvægterne’
inden for den didaktiske og uddannelsespolitiske debat. De havde
alle været formænd for de arbejdsgrupper, som Uddannelsesstyrel-
sen havde nedsat med henblik på at få udmøntet forudsætningerne
for, at en ‘ny faglighed’ kunne etableres inden for fagområderne
matematik, dansk, fremmedsprog og naturfag. De fem fagfolk var
Nils O. Andersen (fysik), Frans Gregersen (dansk), Peter Harder
(engelsk), Mogens Niss (matematik) og Per Øhrgaard (tysk).

Interventionen gjorde en forskel. Debatindlægget blev lanceret
på en sådan måde, at offentlighed såvel som myndigheder (ministre,
embedsmænd, folketingspolitikere og universitetsrektorer) blev
opmærksomme på sagen, og det fik udløst en offentlig debat og

FAG OG FAGLIGHED – ET DIDAKTISK MORADS

6

2 Den følgende historie er baseret på artikler i dagspressen. Det drejer sig om Poli-
tiken 09.06.2004, 10.06.2004, 13.06.2004, 21.06.2004, 02.07.2004, 04.07.2004,
& 09.07.2004 og Information 03.07.2004 & 09.07.2004. De indflettede citater
er alle taget fra disse avisartikler. Se endvidere “Sander: En tilståelsessag”, For-
skerforum, nr. 179, december 2004.
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iværksat en undersøgelse.3 En forudsætning herfor var, at en af pro-
fessorerne viste civilcourage ved at vedgå, at han “som studieleder
var ansvarlig for at forringe uddannelsen for at være økonomisk
effektiv”. Det var dog ikke omkostningsfrit at vedgå noget sådant
offentligt. Tilståelsen fik den ansvarlige minister – Helge Sander –
til straks at opfordre universiteternes ledelse til at skride ind og “sætte
tingene på plads” overfor de ansatte, hvis de havde “devalueret den
faglige standard på universiteterne.” En sådan disciplineringsaktion
ville den dog ikke iværksætte. 

Striden drejede sig om følgende spørgsmål: har det statslige
taxametersystem haft utilsigtede konsekvenser? Fagfolkene var om-
hyggelige med ikke at hænge nogen person eller myndighed ud for
ansvarsforsømmelse, tværtimod fremhævede de, at “regeringen
[Fogh Rasmussen] uden tvivl har et reelt ønske om at skabe et bedre
uddannelsessystem, herunder et system, der kan skabe bedre faglige
resultater.” Når de skulle forklare, hvordan det pågældende problem
var opstået, blev der peget på, at der godt kan være “langt mellem
tegnebordet og virkeligheden”.

Vi vil gerne pege på et punkt, hvor virkeligheden kan for-
vandle gode hensigter til faglige katastrofer. Det drejer sig
om markedsstyring af uddannelserne (…). Uddannelsesom-
rådet påduttes det samme succeskriterium som Disneyland:
Det drejer sig om, hvor mange man kan drive igennem tæl-
leapparaterne. Det faglige niveau er økonomisk irrelevant
og i værste fald endda modproduktivt.4

Taxameterhistorien skal illustrere, hvordan der reageres, når fagfolk
peger på, at uddannelsessystemet præges af utilsigtede konsekvenser.
At tale om utilsigtede konsekvenser forudsætter, at historisk-sociale
processer forstås med afsæt i en handlingsteori – dvs. at mennesker
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3 Det var anledningen til, at Dansk Magisterforening i samarbejde med Jyllands-
Posten i august 2004 gennemførte en web-baseret spørgeskemaundersøgelse
blandt universitetsansatte om undervisningsforholdene på universiteterne – jf.
Politiken 18.09.2004 og “Taxameter sænker eksamenskrav – oplever halvdelen
af universitetslærere”, Forskerforum, nr. 177, oktober 2004.

4 N. O. Andersen m.fl. “Disneyland er et dårligt forbillede”, Politiken 09.06.2004.
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– enkeltvis eller i grupper – har projekter, som de vil virkeliggøre.
Det kan dreje om at bygge en skole eller gennemføre en uddannelse,
men også vedrøre større kollektive opgaver som en reform af folke-
skolen. En del af disse projekter virkeliggøres; skoler bygges, uddan-
nelser gennemføres, reformer føres ud i livet, men deres virkeliggø-
relse fører ikke altid frem til netop det resultat, der var skitseret ved
opstarten. Når et projekt føres ud i livet, vil det ofte føre til, at util-
sigtede konsekvenser dukker op.5

Et eksempel. Da det politiske flertal bag Folkeskoleloven af 1993
besluttede sig for at indføre et princip om undervisningsdifferentie-
ring, udgjorde det en måde at få etableret et uddannelsespolitisk kom-
promis mellem tilhængere og modstandere af en niveaudelt folke-
skole (dvs. elevdifferentiering). Eftersom hverken de pædagogiske
eller de ressourcemæssige forudsætninger for den reform var gen-
nemarbejdet forud for lovens vedtagelse, er det ikke overraskende,
at det har vist sig vanskeligt at få en undervisningsdifferentiering til
at blive en velfungerende praksis i skolens hverdag. Her pegede kronik-
kens forfattere på en væsentlig, men utilsigtet konsekvens:

(…) alting kobles på hver elevs helt individuelle lærings-
dagsorden. Problemet er ikke så meget selve tanken (…).
Det værste er den manglende bevidsthed om, hvad det koster
i lærertimer, hvis man skal følge hver enkelt elevs helt person-
lige mål. Det er en radikal overanstrengelse af lærerne, navn-
lig i en tid hvor presset på lærernes arbejdstid er voksende.6

For de fem fagfolk var det afgørende at fremstille taxameterstyrin-
gens virkninger som et sæt utilsigtede konsekvenser. De lagde dermed
op til, at den historie om det danske uddannelsessystem, de fortalte,
var en historie uden skurke. Dermed havde de sikkert håbet, at de
berørte parter ville føle sig tilskyndet til at drøfte problemet med et
åbent sind og uden at begynde at beskylde hinanden for ansvarssvigt.
Men den måde, hvorpå sagen blev lanceret på forsiden af Politiken
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5 En redegørelse herfor findes i B.E. Jensen Historie – livsverden og fag, 2003
især kap. 14 & 22.

6 N.O. Andersen m.fl., “Disneyland er et dårligt forbillede”, Politiken 09.06.2004.
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den 9. juni 2004 – altså under overskriften “Discountuniversiteter
uddanner dumpekandidater” – trak i den anden retning, og det kan
forklare, at de berørte parter straks gik i gang med at befæste deres
forsvarsbastioner eller forfølge strategien om, at det bedste forsvar
er et modangreb. 

Formanden for rektorkollegiet – Linda Nielsen – var hurtigt på
banen med en udmelding om, at “taxametersystemet er grundlæg-
gende det mindst ringe system. Problemet er, at selve taksterne er for
lave”. Men samtidigt afviste hun, at “de lave bevillinger har fået uni-
versiteterne til at slække på kravene”. Den udmelding fremstod som
en blank afvisning af, at de fem fagfolk havde blotlagt et påtræn-
gende problem. Hun lagde snarere op til, at de havde set syner, når
de pegede på, at en taxameterstyring kunne bidrage til “at forringe
uddannelsen for at være økonomisk effektiv.”7 Der var også andre
måder at imødegå en åben, men ubekvem drøftelse af spørgsmålet
om taxametersystemets virkninger. Videnskabsministeren gjorde det
på denne måde:

[Helge Sander] har i sit svar til Folketinget understreget, at
kvalitet og faglighed ikke reguleres via taxametersystemet,
men via universiteternes ledelse, censorkorps og evaluerin-
ger. Taxametret forringer kun kvaliteten, hvis undervisere
og ledelse tilsidesætter reglerne og kompromitterer deres
egen faglighed.8

Forsøget på at få igangsat en drøftelse af, om et statsligt afregnings-
system havde haft utilsigtede konsekvenser, havde hermed ført til, at
professorerne blev anklaget for forsømmelighed og for at kompro-
mittere deres status som ansvarlige fagfolk. Men samtidigt leverede

FAG OG FAGLIGHED – ET DIDAKTISK MORADS
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7 Der var en betydelig forskel mellem rektor Nielsens offentlige udmelding og det
resultat, som Dansk Magisterforening i samarbejde med Jyllands-Posten nåede
frem til gennem en web-baseret spørgeskemaundersøgelse. Ifølge Politiken
18.09.04 svarede henholdsvis 48% ‘ja’ og 35% ‘nej’ på spørgsmålet, om taxa-
meterstyringen havde sænket eksamenskravene, og på et spørgsmål om effekten
af taxameterstyringen på undervisningsniveauet svarede 77%, at det var faldet,
medens 21% tilkendegav, at det var hverken steget eller faldet. 

8 L. Aarsland, “Minister angriber professorer”, Politiken 02.07.2004.

fag.qxp12  29/01/07  10:21  Side 9

www.undervisere.dk april 2007



Sander – tilsigtet eller utilsigtet – en nærmest eksemplarisk bekræf-
telse af den hypotese, som de havde fremlagt i deres kronik, da de
skulle forklare, hvorfor så få universitetsfolk talte åbent om taxame-
terstyringens utilsigtede virkninger. 

Når taxameterstyringens uheldige konsekvenser ikke står klart
for enhver, er det, fordi de, der administrerer dem, typisk ikke
har lyst til at fortælle om, hvor det går galt. Den ledelse, der er
nødt til at gøre uddannelserne dårligere, fordi tælleapparaterne
kører for langsomt, skynder sig ikke at fortælle alverden om
det.9

Indtil nu er opmærksomheden fæstnet ved de punkter, hvor stridens
parter var uenige. Det er en følge af, at taxameterhistorien skal vise,
hvordan der reageres, når fagfolk peger på, at uddannelsessystemet
præges af utilsigtede konsekvenser. På andre punkter var parterne
helt eller mestendels enige. De ønskede alle at fremstå som fortalere
for fag og faglighed. Hvad der blev forstået herved blev der ikke gjort
rede for; fag og faglighed var snarere et sæt størrelser, hvis betyd-
ning alle tillod sig at tage for givet. Sådan vil det imidlertid ikke være
i det følgende, hvor der skal fremlægges en didaktisk nærlæsning af,
hvordan fagfolk faktisk omgås begreberne ‘fag’ og ‘faglighed’. 

EN DIDAKTISK KONFLIKT 
Jeg har gennem en årrække beskæftiget mig med, hvad der forstås
ved fag og faglighed, og med de vanskeligheder, der kan dukke op,
når de begreber placeres centralt i didaktiske refleksioner vedr.
undervisning i folkeskolen og det almene gymnasium. Det er især
sket i forbindelse med fagene historie og samfundsfag10, og jeg vil
nu bruge den oparbejdede indsigt i en bredere didaktisk og uddan-
nelsespolitisk sammenhæng. Det projekt blev først skitseret i mit

FAG OG FAGLIGHED – ET DIDAKTISK MORADS
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9 N.O. Andersen m.fl., “Disneyland er et dårligt forbillede”, Politiken 09.06.2004.
10 Eksempelvis i Historiedidaktiske sonderinger 1994, “Historiebevidsthed og

historie – hvad er det?” i Historieskabte såvel som historieskabende, 1996,
“Historiemetvetanden – begreppsanalys, samhällsteori, didaktik” i Historiedi-
daktik, 1997 og “Kampen om det historiedidaktiske historiebegreb” i Hvor går
historiedidaktikken?, 2004.
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bidrag til Didaktik på kryds og tværs (2004)11 og skal foldes videre
ud i nærværende bog. Det vil fremme forståelsen af den brugte til-
gang, hvis jeg starter med at skitsere den ramme og de problemstil-
linger, der har dannet afsættet for min didaktiske forskning. 

Ser man på det didaktiske analyse- og refleksionsarbejde, der har
fundet sted de sidste par årtier i en dansk sammenhæng, er det vel-
begrundet at pege på, at to modsatrettede tendenser har gjort sig gæl-
dende inden for henholdsvis historie og samfundsfag. En redegørelse
for den forskel kan bruges til at indkredse, hvad der har været og fort-
sat er et stridspunkt i en didaktisk og uddannelsespolitisk sammen-
hæng. Forskellen kan indkredses ved at sammenligne den didaktiske
tænkning, der søgtes normsat gennem udgivelsen af to af de såkaldte
KUP-rapporter. Min præsentation heraf må blive kortfattet og poin-
teret. Det særlige ved hele KUP-projektet (= et Kvalitets Udviklings
Projekt) var, at rapporterne skulle give en sammenlignende vertikal
analyse af, hvordan et bestemt fag tog sig ud på forskellige niveauer
af uddannelsessystemet – dvs. fra folkeskolen og op til universitetet.
KUP-rapporterne blev udarbejdet af udvalg, der bestod af fagkonsu-
lenter og andre fagfolk; den for samfundsfag blev udsendt i 1992,
den for historie i 1994. 

Skal man i dag forstå, hvad der dengang var på spil i den didak-
tiske og uddannelsespolitiske kamp, må der gøres rede for, hvordan
de to fag var placeret inden for uddannelsessystemet i begyndelsen
af 1990’erne. I folkeskolen fandtes der på den tid to fag, det ene hed
‘historie’og det andet ‘samtidsorientering’. I det almene gymnasium
fandtes der et fællesfag med betegnelsen ‘historie med samfunds-
kundskab’, men det var samtidigt muligt at tage ‘samfundsfag’ som
valgfag i 2. og 3.g. På lærerseminarierne fandtes der både et fælles
fagområde med betegnelsen ‘historie/samfundsfag’ og de to linjefag
‘historie’ og ‘samfundsfag’. 

Fagfolkene bag KUP-rapporten om samfundsfag var fortalere
for en fagdidaktisk tænkning. Deres tilgang kan kaldes en basisfags-
didaktik, eftersom den er baseret på den antagelse, at fag på lavere
niveauer af uddannelsessystemet – fx folkeskole, gymnasier og

FAG OG FAGLIGHED – ET DIDAKTISK MORADS
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11 “Om at skifte (fag)didaktisk paradigme – en eksemplarisk historie?” i K.
Schnack (red.), Didaktik på kryds og tværs, 2004.
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lærerseminarier – skal udformes på en sådan måde, at de søger at
efterligne de universitære videnskabsfag, når sådanne findes. Det er
det universitære videnskabsfag, der har status af basisfag. Når den
didaktiske ramme for et undervisningsfag skal udmøntes, må der
imidlertid tages højde for, hvad børn og unge kan magte på forskel-
lige alderstrin. Det sker ved hjælp af en didaktisk adaptationsproces,
hvorved videnskabsfaget omformes til et undervisningsfag, der er
afpasset til hvert niveau af uddannelsessystemet. Det afgørende er,
at det er fra videnskabsfaget, at definitionen af, hvad der skal forstås
ved fag og faglighed, bliver hentet, og at det er denne videnskabsfag-
lighed, der bruges som målestok, når man skal definere faglig kva-
litet i det pågældende undervisningsfag. Når der arbejdes med et
curriculum på en sådan måde, lægger det følgelig op til en videnskabs-
centreret læseplanstænkning. 

Når samfundsfagsdidaktik er en klassisk eller fuldblods fagdidak-
tik, bliver det umiddelbart forståeligt, at samfundsfagsdidaktikere
har haft betydelig interesse i at få markeret fagets særegne identitet.
I KUP-rapporten om samfundsfag manifesterede den interesse sig på
to måder. Dels ved at der blev argumenteret for, at samme genken-
delige fagbetegnelse skulle bruges på alle niveauer af uddannelses-
systemet. Dels ved at KUP-udvalget for samfundsfag stillede sig kri-
tisk afvisende til brugen af flerfaglige fagbetegnelser. Det gjaldt fx
et forslag om at indføre et nyt folkeskolefag med fagbetegnelsen
‘historie/samfundsfag’, og det gjaldt ligeledes betegnelsen ‘historie
med samfundskundskab’, der var navnet på det daværende fællesfag
i gymnasiet. På begge disse punkter kom det til at gå, således som
samfundsfagsfolkene havde ønsket det. Med folkeskoleloven af 1993
blev faget ‘samtidsorientering’ nedlagt og erstattet af et nyt fag med
betegnelsen ‘samfundsfag’, og med gymnasiereformen 2003 blev det
hidtidige fællesfag ‘historie med samfundskundskab’ opløst og
erstattet af to nye fællesfag, der bærer betegnelserne ‘historie’ og
‘samfundsfag’.12

FAG OG FAGLIGHED – ET DIDAKTISK MORADS
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12 Det samlede billede er ikke entydigt, idet der med hf-reformen i 2003 blev etable-
ret et nyt flerfagligt fag: ‘kultur- og samfundsfagsgruppen’, der skal sammen-
tænke historie, religion og samfundsfag. 
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Den klassiske fagdidaktik vil modellere uddannelsen af lægfolk
(dvs. folkeskole- og gymnasieelever) efter den måde, hvorpå fagfolk
(fx universitetskandidater i samfundsfag) arbejder13. Det er interes-
sant at bemærke de virkninger, som en sådan tilgang kan få for
måden, hvorpå fagdidaktikere tænker om læring og læringsmiljø.
Når en fagdidaktik udgør afsættet, bliver det relevant at spørge: hvor-
dan forestiller fagdidaktikere sig, at børn og unge tænker om og
arbejder med deres fag i skolen? KUP-rapporten om samfundsfag
belyser den problemstilling:

Også den samfundsfaglige elev skal vide, at der er en fag-
verden udenfor hans eget fag, hvor der er viden og problem-
stillinger, som er aldeles afgørende for, hvordan vores fæl-
les samfund er indrettet. Det stiller store krav til det enkelte
fags lærer, når man med sin faglige begejstring i behold skal
erindre eleverne om, at der er andet end litteratur, formler,
parlamentarisme, Mendels love mv. Det fjerner ikke behovet
for faglig fordybelse, men det intensiverer kravet om at stirre
ud over egen næse. Og gøre det hele tiden!14

Underkastes disse udsagn en didaktisk nærlæsning, skulle vi kunne
forestille os, at noget a la følgende optrin kunne finde sted i den dan-
ske folkeskole. Idet Jakob og Julie går ud af lokalet efter en time i
samfundsfag i en 9.kl i folkeskolen, hvor de har arbejdet med dansk
parlamentarisk demokrati, udbryder Julie eftertænksomt til Jakob:
Husk nu på Jakob, at dit liv må omfatte mere end Christiansborg-
politik! 

Den episode vil næppe kunne finde sted i det virkelige skoleliv,
men dermed melder et spørgsmål sig: hvordan skal det da forklares,
at en sådan forestilling optræder i en rapport skrevet af indsigtsfulde
samfundsfagsfolk? Den mest ligefremme forklaring er at opfatte
udsagnet som udtryk for en mental projektion – dvs. at rapportens
forfattere tillægger elever i folkeskolen og gymnasiet den form for
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13 M. Hansen definerer ‘modellering’ som brugen af en “bevidst og planmæssig
øvelse” – dvs. når “voksne viser hvordan, forklarer og giver stadig feed back, så
barnet nærmer sig den gode funktion” – jf. Børn og opmærksomhed, 2002, s.98.

14 Samfundsfag 1992, s.23.
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tænkning, der kan gøre gældende blandt fagfolk. I nævnte eksempel
drejer det sig om en projektion af den særlige tænkemåde, der kal-
des fagidioti. Når fagdidaktikere vil modellere uddannelsen af læg-
folk efter den måde, hvorpå fagfolk oplæres, er det ikke overra-
skende, at de – måske helt uforvarende – kan finde på at gøre brug
af en sådan projektion. 

Der er også værd at se på, hvordan samfundsfagsdidaktikere
tænkte om den undervisning, der fandt sted i folkeskolen og gymna-
siet. Og det må gælde deres syn på både undervisningen i de fag,
hvor en basisfagsdidaktik danner normen, og den i de fag, der ikke gør
brug af en sådan tilgang. Også på disse punkter er KUP-rapporten
om samfundsfag særdeles informativ:

Det er (…) afgørende for kvaliteten i undervisningen, at
lærerne og faget ‘går på to ben’. Det ene ben er teorien, det
andet er virkeligheden. Teoridelen omfatter fagets videnska-
belige basis, defineret som teorier, metoder og teknikker.
Virkelighedsdelen tager udgangspunkt i de træk i den sam-
fundsmæssige virkelighed, der er aktuelle og spændende, og
som eleverne og lærerne opfatter som centrale. For at kunne
opnå samfundsfaglig kvalitet i undervisningen (…) er det
nødvendigt at ‘bruge begge ben’. Det er det selvfølgelig altid,
men netop i samfundsfaglig forstand er det af central betyd-
ning, at faget bliver et kvalificerende fag og ikke et ‘snakke-
fag’, et ‘commonsense fag’ eller et udvandet ‘Greenpeace-
fag’, hvor undervisningen ender i det rene føleri eller drukner
i en bestemt moralsk holdning til bestemte problemstillinger.
På den anden side må faget ikke udvikle sig til et goldt, teore-
tisk fag fjernt fra den samfundsmæssige virkelighed, som
elever og lærere befinder sig i.15

Opfattelsen af hvad der sikrer kvalitet i undervisningen, fremgår
tydeligt af KUP-rapporten om samfundsfag. En klassisk fagdidaktik
tager afsæt i den forestilling, at det alene er ved at inddrage og udnytte
fagvidenskabelig indsigt (teorier, metoder, teknikker), at menneskers
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tænke- og handlemåder kan kvalificeres. Det er dog kun en nødven-
dig, ikke en tilstrækkelig betingelse for, at en kvalificeret undervis-
ning kan finde sted. Fagdidaktikkens syn på den undervisning, der
ikke tager afsæt i en basisfagsdidaktik, er også værd at bemærke. Her
dukker ‘fjendebillederne’ straks op. I så fald – siger samfundsfags-
didaktikerne – vil man blot have at gøre med et ‘snakke-fag’, et ‘com-
monsense fag’ eller et udvandet ‘Greenpeace-fag’, og det hele kan
ende i ‘det rene føleri’ – ja, kan måske udvikle sig til en slem gang
indoktrinering. 

Det var en klassisk fagdidaktisk tilgang, der lå til grund for KUP-
rapporten om samfundsfag, og det fremgår af den, at en sådan didak-
tik arbejder med afsæt i, hvad der teknisk benævnes en ‘scientistisk
tænkemåde’ – dvs. den opfattelse, at det kun er den fagvidenskabe-
lig indsigt, der anses for at være lødig og holdbar viden. Heraf føl-
ger, at fagdidaktikere – mere eller mindre konsekvent – vil nedvur-
dere menneskers før-videnskabelige tænke- og handlemåder – dvs.
lægfolks tankesæt og arbejdsmåde. Værdsættelsen af fagviden går
her hånd i hånd med en åbenbar nedvurdering af hverdagsviden. 

Også inden for historie har basisfagsdidaktikken været den sty-
rende norm. Historiedidaktik blev da defineret som en historiefags-
didaktik, og det var følgelig fra historie som videnskabsfag, at defi-
nitionen af faglig kvalitet blev hentet. Sådan var det i 1970’erne og
dele af 1980’erne, og der blev dengang satset på at gøre fx elemen-
tære kildekritiske øvelser til en central del af historieundervisningen.
Siden slutningen af 1980’erne har flere historiedidaktikere imidler-
tid taget et opgør med den tilgang, og siden da har de forsøgt at etab-
lere et alternativ til en traditionel historiefagsdidaktik.16 Den nye
form for historiedidaktik kaldes en ‘historiebevidsthedsdidaktik’
eller ‘historiebrugsdidaktik’.

KUP-rapporten om historie fra 1994 blev udgivet samtidigt med,
at overgangen fra en historiefagsdidaktik til en historiebevidstheds-
didaktik fandt sted,17 og i den findes der følgelig en sammenfatning
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16 Jeg har analyseret det skitserede forløb dels i kap. 2, 3 & 4 af Historiedidaktiske
sonderinger 1994, dels i “Om at skifte (fag)didaktisk paradigme – en eksempla-
risk historie?” i K. Schnack (red.), Didaktik på kryds og tværs 2004.

17 For god ordens skyld skal det nævnes, at jeg ikke selv var medlem af det udvalg,
der udarbejdede KUP-rapporten om historie.
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af de erfaringer med historie i folkeskolen og gymnasiet, der kunne
retfærdiggøre et sådant didaktisk paradigmeskift. I afsnittet om historie
i folkeskolen hed det:

Den traditionelle skelnen mellem historisk og samfundsfag-
ligt indhold er med til at fastholde historieundervisningen i
en fortidsdimension, hvilket er uhensigtsmæssigt i en dan-
nelsessammenhæng – og i øvrigt historiedidaktisk ubegrun-
det. (…) Mangfoldige praksiserfaringer peger i retning af,
at mange af folkeskolens ældste elever oplever historiefaget
som kedeligt og uvedkommende. (…) Den nyeste historie-
didaktik (…) peger på, at den tendentielt manglende elevin-
teresse for den historie, der præsenteres i undervisningen,
ikke indicerer en manglende interesse for historie som
sådan. Forholdet er snarere et udtryk for, at den gængse eller
traditionelle fortidsrettede kundskabsformidling har udspillet
sin rolle.18

Og i afsnittet om historie i gymnasiet hed det:

(…) historie [er] et fag, der stadig skifter indhold efter de
spørgsmål, som er påtrængende og relevante. Disse spørgsmål
afhænger (…) af forholdene i nutiden og af vore forventnin-
ger til fremtiden, og disse er igen influeret af vor fortolkning
af fortiden. Der er derfor en stadig dialog mellem de tre tider:
fortid, nutid og fremtid.19

De fagfolk, der udarbejdede KUP-rapporten om historie, havde en
anden holdning til det at integrere historie og samfundsfag i folke-
skolen og gymnasiet end de fagfolk, der stod bag samfundsfagsrap-
porten. Forklaringen herpå skal findes i det forhold, at disse fagfolk
gjorde brug af en anden didaktisk målestok. 

For samfundsfagsdidaktikerne var det afgørende, at der didak-
tisk blev taget afsæt i, hvordan de fagvidenskaber, der tilsammen
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danner samfundsfag, er fagligt organiseret. For historiedidaktikerne
var det afgørende, hvordan undervisningens indhold blev oplevet af
eleverne – dvs. hvordan den tager sig ud fra en brugersynsvinkel. De
pegede her på, at ud fra elevernes synsvinkel fremstår historie og
samfundsfag som to sider af samme sag. Den forståelsen af faglig
kvalitet, som samfundsfags- og historiedidaktikerne gjorde brug af,
måtte følgelig blive forskellig. Historiedidaktikerne prioriterede,
hvordan den brugte tilgang vil fungere som læringsmiljø ud fra de
lærendes synsvinkel, hvorimod samfundsfagsdidaktikerne ønskede
at organisere læringsmiljøet med afsæt i de videnskabelige basisfag
for at sikre fagligheden. 

Den pågående omdefinering af historiedidaktik udgjorde et af
de gennemgående temaer i KUP-rapporten for historie, og et af de
steder, hvor den viste sig, var dér, hvor der blev markeret en stilling-
tagen til menneskers før-videnskabelige tænke- og handlemåder. Her
tænkte historiedidaktikerne meget anderledes end de fagdidaktikere,
der havde skrevet KUP-rapporten om samfundsfag. Historiedidakti-
kerne pegede på det følgende sagforhold:

Viden om fortiden indgår bevidst og ubevidst i vor forståelse
af nutiden og i dannelsen af vore forventninger til fremtiden.
Det gælder forståelsen af sammenhænge såvel i det nære, fx
i forbindelse med begivenheder i familien og i lokalsamfun-
det, som i den større verden, nationalt og internationalt.
Historien har denne betydning, uanset om der gives historie-
undervisning. Det sker gennem den enkeltes livserfaringer
og i dagligdagen, hvor omgivelserne typisk er bærere af tid-
ligere tiders normer og holdninger, og det sker gennem de
mange former for medier og kommunikation, som det
moderne informationssamfund er så rigt på.20

KUP-rapporterne om samfundsfag og historie var baseret på en forskel-
lig didaktisk tænkning. I den om historie dannede begreberne ‘historie-
bevidsthed’og ‘historisk bevidsthed’omdrejningspunktet, og de blev
brugt til at markere, at historie er noget, der læres og bruges såvel uden
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for som inden for skolen. Historiebevidsthed vedrører det sagforhold,
at i en levet nutid vil såvel fortid som fremtid være nærværende og virk-
somme som erindring og forventning. Historiebevidsthed defineres
derfor som det komplekse samspil, der er mellem menneskers for-
tidsfortolkninger, samtidsforståelse og fremtidsforventninger.

De didaktikere, der skrev KUP-rapporterne om samfundsfag og
historie var uenige om meget, men langt fra om alt. De var således
enige om, at når børn og unge forpligtes til at modtage undervisning
inden for rammerne af et uddannelsessystem, må formålet være, at
de skal lære noget, som de ikke allerede kan i forvejen. Det var de
enige om. Hvad der skilte dem, viste sig, når de skulle udmønte deres
opfattelse af, hvordan folkeskolen og gymnasiet skal fungere som
læringsmiljøer. 

Tages der didaktisk afsæt i, at historie(bevidsthed) er noget, der
læres og bruges såvel uden for som inden for et uddannelsessystem,
bliver det en påtrængende opgave dels at klarlægge, hvordan forholdet
mellem forskellige lære- og brugssteder faktisk er, dels at overveje,
hvordan man inden for uddannelsessystemet vil/skal forholde sig til
det komplekse sæt af læringsmiljøer. Udfordringen består i at
udmønte didaktiske strategier, der kan tages i brug, når man skal for-
holde sig til det komplekse sæt af læringsmiljøer, hvor historiebe-
vidsthed dannes og bruges.

Anskues et sådant sæt af lærings- og brugsmiljøer med udgangs-
punkt i skolen, må didaktikere begynde at overveje, om skolens
undervisning skal søge (i) aktivt at samarbejde med, (ii) mestendels
forbigå eller (iii) direkte modarbejde den læring, produktion og brug
af historiebevidsthed, der foregår i den del af verdenen, der befinder
sig uden for skolen – altså den historieforståelse og historiebrug, som
børn og unge bl.a. oparbejder gennem deres hverdagslæring. I mit
bidrag til Historieskabte såvel som historieskabende. 7 historiedidak-
tiske essays (1996) beskrev jeg udfordringen på følgende måde:

For at kunne klare sig i konkurrencen med andre produk-
tionssteder, må skolens historieundervisning ikke alene
satse på, at dens arbejde med historiebevidsthed vil fremstå
som interessant og relevant, den må også stræbe efter, at den
bliver kvalitativt bedre end det, børn og unge er vant til at
møde andetsteds. Den må med andre ord gå ind og arbejde
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i spændingsfeltet mellem livsverdensrelevans og faglig kva-
litet. (…) Opgaven bliver (…) at gøre undervisningen til et
kvalificerende lærested for producenter og brugere af
historiebevidsthed. (…) Kvaliteten af en sådan undervisning
kan imidlertid ikke sikres ved blot at vælge et indhold, der
stammer fra historie som [videnskabelig] fagspecialisering.
‘Faglig kvalitet’ betyder ikke det samme i en skolesammen-
hæng og i en fagvidenskabelig sammenhæng. I en skolesam-
menhæng må det altid defineres i forhold til den opgave,
som skolen er sat til at varetage, og det vil i dette tilfælde
sige, at den skal kunne bidrage til en kvalificeret bearbejd-
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ning og videreudvikling af børn og unge historiebevidst-
hed.21

Er det overordnede sigte med at undervise i historie, at der skal ske
en bearbejdning og kvalificering af børn og unges historiebevidst-
hed, indebærer det, at folkeskole- og gymnasielærere må begynde at
basere deres undervisning på oparbejdet indsigt i, hvordan lægfolk
forstår og bruger historie i deres hverdagsliv. En forudsætning for, at
historielærere kan gøre noget sådant, er, at historiedidaktiske for-
skere kortlægger og udforsker lægfolks historieforståelse og historie-
brug. Heraf følger, at historiedidaktikere må interessere sig for den
rolle og funktion, som menneskers før-videnskabelige tænke- og handle-
måder udfylder i deres individuelle og kollektive livshistorier.22

Jeg har sammenlignet den didaktiske tænkning, der lå til grund
for KUP-rapporten om samfundsfag (1992) med den, der lå til grund
for KUP-rapporten om historie (1994). Hermed har det været muligt
at indkredse to afgørende forskelle. Der er en forskel i rapporternes
forståelse af faglighed og faglig kvalitet. Hvor samfundsfagsdidak-
tikerne henter deres definition af faglighed i det videnskabelige
basisfag, er historiedidaktikerne begyndt at definere det med afsæt i
en forståelse af, hvad børn og unge bruger historie til i deres hver-
dagsliv. Der er ligeledes en forskel i, hvordan didaktikerne forholder
sig til børn og unges før-videnskabelige erkendelses- og handlemåder.
Hvor samfundsfagsdidaktikerne er tilbøjelige til at afvise de før-fag-
lige tænke- og handlemåder, som eleverne bringer med fra livet uden
for skolen, dér er historiedidaktikerne nået frem til den konklusion,
at de i deres undervisning også må bygge videre på, bearbejde og kvali-
ficere elevernes før-faglige historieforståelse og historiebrug. 

Forskellen kan sammenfattes på følgende måde: samfundsfags-
didaktikerne er udprægede fagdidaktikere – dvs. de baserer deres
didaktik på en antagelse om, at lægfolks (dvs. elevers) læring i sko-
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21 “Historiebevidsthed og historie – hvad er det?” i Historieskabte såvel som
historieskabende, 1996, s.10-11.

22 Jeg har gjort rede for en del af den foreliggende forskning dels i “Folk og fag” i
Historieformidling (1995), dels i “Historie som erindring – på sporet af menig-
mands historiebrug” i B.E. Jensen (red.), At bruge historie – i en sen/postmo-
derne tid (2000).
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len må efterligne fagfolks tænke- og handlemåder, hvis den skal kva-
lificeres. Historiedidaktikerne har derimod taget et første skridt i ret-
ning af at etablere en lægdidaktik – dvs. de har erkendt, at deres
arbejde med lægfolks (dvs. elevers) læring må baseres på oparbejdet
indsigt i lægfolks historieforståelse og historiebrug.23

Forskellen viser sig imidlertid også som en forskel i, hvordan
selve termen ‘didaktik’ skal defineres. Der findes i dag to måder at
definere didaktik på. Traditionelt er termerne ‘didaktik’ og ‘under-
visning’ blevet knyttet nært sammen, idet didaktik siges at vedrøre
de læreprocesser, der er knyttet til en decideret undervisning. Eller
sagt med lidt andre ord: didaktik vedrører skolelæring.24 Didaktik
kan imidlertid også defineres med afsæt i et begreb om læring, og i
så fald opfattes skolelæring blot som et didaktisk arbejds-, reflek-
sions- og forskningsfelt blandt flere 25. Det traditionelle snævre
didaktikbegreb får følgelig kun status af en underkategori eller del-
mængde af det brede didaktikbegreb. Den forskel kan grafisk
anskueliggøres på følgende måde.
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23 Begrebet ‘lægdidaktik’ er en brugbar definition af almendidaktik, eftersom alle
mennesker i alle faser af deres livshistorie vil fungere som lægfolk, og det er kun
en del af disse mennesker, der i bestemte dele af deres livsløb og i bestemte
sociale sammenhænge vil fungere som fagfolk.

24 Jeg bruger ‘skolelæring’ som oversættelse af den engelske term ‘schooling’. I
det følgende vil jeg arbejde med en enkel, men vigtig tredeling: (i) (uformel)
hverdagslæring, (ii) (formaliseret) skolelæring og (iii) (formaliseret) profes-
sionslæring. Sidstnævnte inkluderer både akademisk professionslæring og for-
maliseret mesterlære. Tredelingen ligner den, som Howard Gardner gør brug af
i The Unschooled Mind, 1995 – dvs. hans skelnen mellem (i) an intuitive lear-
ner, (ii) a scholastic learner og (iii) a disciplinary expert, men jeg drager andre
didaktiske konsekvenser af den tredeling, end Gardner gør. 

25 I mit bidrag til K. Schnack (red.), Didaktik på kryds og tværs, 2004 har jeg argu-
menteret for følgende inklusive definition: didaktik er en (teoretisk, systematisk,
eksemplarisk og/eller praktisk) beskæftigelse med (i) alle slags lære- og dannel-
sesprocesser hos mennesker, (ii) hvordan sådanne processer kan virke sammen,
forløbe parallelt eller komme i konflikt med hinanden, og (iii) hvordan sådanne
processer vil kunne fremmes og kvalificeres. Eller i ultrakort form: didaktik er
læren om menneskers læring, dens former, betingelser og muligheder.
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DIDAKTISK NÆRLÆSNING
I lyset af forskellen mellem historiedidaktik og samfundsfagsdidak-
tik er jeg begyndt at overveje, om en tilsvarende forskel skulle gøre
sig gældende i en bredere didaktisk og uddannelsespolitisk sammen-
hæng. På et sådant spørgsmål kan der i dag ikke gives noget klart og
velbegrundet svar. Det skyldes, at den sammenlignende didaktiske
forskning endnu er i sin vorden. Den type forskning har Karsten
Schnack dog søgt at igangsætte gennem udgivelsen af Didaktik på
kryds og tværs (2004), og nærværende bog er et forsøg på at bevæge
sig videre ud af det dér skitserede spor.

Også læsningen af Jerome Bruners forfatterskab, især hans The
Culture of Education (1996), har overbevist mig om, at der er grund
til at undersøge, hvordan aktører inden for et uddannelsessystem for-
holder sig til lægfolks tænke- og handlemåder og dermed en uformel
hverdagslæring. Når Bruner er interessant at inddrage i den sammen-
hæng, skyldes det, at han tidligere – bl.a. i The Process of Education
(1960) – var fortaler for en klassisk fagdidaktisk tilgang. På det tids-
punkt arbejdede han med afsæt i en antagelse om, at det ville være
muligt at videreformidle til børn og unge på ethvert alderstrin dele
af den indsigt og de færdigheder, der rummes inden for et viden-
skabsfag. Bruner var dengang en nøglefigur, når det drejede sig om
at få lanceret idealet om basisfagsdidaktik – et projekt, der på afgø-
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rende vis har sat sit præg på vestlig didaktisk tænkning siden
1960’erne. Bruner har imidlertid revideret sin opfattelse på flere
punkter. På den første side af The Culture of Education kommer han
ind på forholdet mellem skolelæring og andre former for læring og
peger på følgende:

(…) schooling is only one small part of how a culture inducts
the young into its canonical ways. Indeed, schooling may even
be at odds with a culture’s other ways of inducting the young
into the requirements of communal living. (…) Education
does not only occur in classrooms, but around the dinner
table when family members try to make joint sense of what
happened that day, or when kids try to help each other make
sense of the adult world, or when a master and apprentice
interact on the job.26

Er der hold i disse udsagn, bliver det påtrængende at undersøge, hvor-
dan forholdet mellem skolelæring og andre former for læring er. Det
er imidlertid ikke kun den manglende konvergens mellem skolelæ-
ring og andre former for læring, der har overbevist Bruner om, at den
problemstilling trænger sig på. I The Culture of Education fremlæg-
ges der også et andet væsentligt argument. Han retter sine læseres
opmærksomhed mod, hvad der siges at udgøre et grundlæggende
sagforhold i enhver pædagogisk-didaktisk sammenhæng:

From this work on folk psychology and folk pedagogy has
grown a new, perhaps even revolutionary insight. It is this: in
theorizing about the practice of education in the classroom
(or any other setting, for that matter), you had better take
into account the folk theories that those engaged in teaching
and learning already have. For any innovation that you, as a
‘proper’ pedagogical theorist, may wish to introduce will
have to compete with, replace, or otherwise modify the folk
theories that already guide both teachers and pupils.27
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Er der sagligt belæg herfor, bliver det afgørende at undersøge, hvordan
aktører inden for et uddannelsessystem tænker om hverdagslæring
og lægkyndighed.28 Ligesom danske historiedidaktikere har fået blik
for, at de må udforske lægfolks historieforståelse og historiebrug,
hvis de skal kunne videreudvikle og kvalificere dem, er Bruner nået
frem til den konklusion, at fagfolk må interessere sig for de former for
lægdidaktik, der er virksomme i menneskers hverdags- og skoleliv. 

I The Culture of Education fremlægges endnu et vægtigt argu-
ment for at interessere sig for lægfolks tilgange til og forståelser af
læring. Det drejer sig om et argument, der fremstår som en ligefrem
følge af en konstruktivistisk læringsteori, eftersom den baseres på en
antagelse om, at menneskers læring løbende vil påvirkes af de(n)
måde(r), hvorpå de selv forstår deres egne læreprocesser. Bruner for-
mulerer pointen på følgende måde:

Seeing children as thinkers (…) is the latest manifestation
of a more modern effort to recognize the child’s perspective
in the process of learning. (…) The child, in a word, is seen as
an epistemologist as well as a learner. No less than the adult,
the child is thought of holding more or less coherent ‘theories’
not only about the world but about her own mind and how it
works. (…) metacognition [is the study of] what children think
about learning and remembering and thinking (especially
their own), and how ‘thinking about’ one’s own cognitive
operations affects one’s own mental procedures.29

I Bruners nyere forfatterskab fremlægges vægtige argumenter for at
sætte to samhørende problemstillinger på den didaktiske og uddan-
nelsespolitiske dagsorden. Der er behov for nøjeregnende analyser
af den centrale og styrende præmis, der ligger til grund for en basis-
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fagdidaktik – dvs. antagelsen om, at lægfolks læring så vidt muligt
skal modelleres efter fagfolks læring, hvis den skal kvalificeres. Der
er ligeledes behov for at udforske, om forholdet mellem en lægdidak-
tik (dvs. det at fremme lægfolks læring) og en fagdidaktik (dvs. det
at fremme fagfolks uddannelse) kan forstås på andre måder end den,
der ligger til grund for en basisfagsdidaktik. 

I det følgende vil jeg bearbejde disse to problemstillinger. Det
vil ske dels ved at undersøge, hvordan begreberne ‘fag’ og ‘faglig-
hed’ i dag bruges inden for det danske uddannelsessystem, dels ved at
klarlægge, hvordan danske fagfolk ser på og forholder sig til lægfolks
tænke- og arbejdsmåder. Og det vil ske ved at underkaste udvalgte tek-
ster en didaktisk nærlæsning. Når der her tales om didaktisk nærlæs-
ning, gøres der brug af det brede snarere end det snævre didaktikbegreb
– dvs. der skal ikke kun ses på, hvordan fagfolk tænker om forholdet
mellem skolelæring og professionslæring, men også på deres syn på
samspillet mellem hverdagslæring, skolelæring og professionslæring. 

Den efterfølgende analyse vil kunne opleves som både rimelig
bred og ganske snæver. Det bredspektrede vedrører det sæt af spørgs-
mål, der danner afsættet for den didaktiske nærlæsning af de udvalgte
tekster. Det drejer sig om følgende spørgsmål:

• Hvad forstås der ved fag og faglighed? Sigtet er at klarlægge den
variationsbredde, der gør sig gældende, når disse termer bruges
i didaktiske og uddannelsespolitiske tekster.

• Skelnes der mellem flere slags fag/faglighed? Og hvad udgør
grundlaget for en sådan skelnen? Sigtet er at afdække, hvorledes
eksistensen af flere slags fag/faglighed begrundes.

• Hvordan antages det, at fag dannes, og en faglighed opbygges?
Sigtet er at afdække de antropologiske og samfundsteoretiske
antagelser, der ligger til grund for brugen af begreberne ‘fag’ og
faglighed’.

• Hvad defineres fag/faglighed til forskel fra? Sigtet er at afdække
de(t) brugte modbegreb(er) og dermed den forestillingsverden,
hvori begreberne ‘fag’ og ‘faglighed’ indgår.

• Hvordan tænkes der om lægfolks tænke- og handlemåder? Og
hvordan ses der på forholdet mellem lægfolks og fagfolks lærings-
og handlemåder? Sigtet er atter at oparbejde indsigt i den fore-
stillingsverden, hvori en faglighedstænkning indgår.
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Disse spørgsmål skal besvares ved at nærlæse et sæt tekster, men det
er ikke sikkert, at alle indeholder data, der gør det muligt at frem-
lægge et velbegrundet svar på alle spørgsmål. Det vil ikke kun dreje
sig om en deskriptiv-forklarende analyse – dvs. en redegørelse for,
hvordan bestemte fagfolk tænker, og hvorfor de tænker sådan. Det
skal også fremstå som en kritisk-indgribende undersøgelse, idet jeg
vil diskutere og vurdere dansk didaktisk og uddannelsespolitisk
tænkning. Det vil ske på grundlag af en didaktisk nærlæsning af ud-
valgte tekster. Det implicerer, at læsningen af teksterne vil være sær-
deles kritisk og nøjeregnende – ja, nogle læsere vil sikkert opfatte
den som pedantisk, idet opmærksomheden også fæstnes ved forelig-
gende svipsere og tanketorsk. Sidstnævnte hører dog med til en nær-
gående karakteristisk af dansk didaktik og uddannelsespolitik ved
indgangen til 2000-tallet. 

Den efterfølgende tekstanalyse kan virke snæver, når der ses på
de tekster, der underkastes en didaktisk nærlæsning. Antallet af tek-
ster, som det sagligt set kunne være relevant at inddrage i en sådan
analyse, er uhyre stort. Det er en ligefrem følge af den succes, som
brugen af begreber ‘fag’ og ‘faglighed’ har oplevet de seneste årtier.
En af de afgørende udfordringer har derfor bestået i at medtænke to
forhold på samme tid. Dels at begrænse antallet af tekster mest
muligt, men samtidigt at udvælge dem på en sådan måde, at de kan
sige noget væsentligt om dansk didaktisk og uddannelsespolitisk
tænkning. Jeg vedgår, at det nærmest har karakter af en umulig
opgave, og det må understreges, at tekstudvalget på ingen måde er
repræsentativt i sociologisk forstand. Men teksterne er udvalgt på en
sådan måde, at det drejer sig om et sæt særdeles centrale tekster, og
at de er så centrale, at de (eller deres nærmeste slægtninge) måtte
inddrages i en enhver bredere anlagt undersøgelse. En nærlæsning
af disse tekster skulle derfor kunne give et godt fingerpeg om, hvor-
dan der tænkes didaktisk og uddannelsespolitisk i dagens Danmark. 

Jeg har i lyset af disse overvejelser udvalgt fire didaktiske og
uddannelsespolitiske tekster, hvor brugen af begreberne ‘fag’ og
‘faglighed’ ikke kun står centralt, men som også kan belyse, hvordan
fagfolk tænker om lægfolks tænke- og handlemåder.. Den første
hører hjemme i en faglig og fagdidaktisk sammenhæng, idet der er
tale om en decideret lærebog udarbejdet med henblik på at uddanne
fagfolk. Det drejer sig om Universitet og videnskab. Universitets idé-
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historie, videnskabsteori og etik (2003), der er skrevet af Hans Fink,
Peter C. Kjærgaard, Helge Kragh og Jens Erik Kristensen. Den næste
er en ganske anden slags tekst, idet det er en uddannelsespolitisk
redegørelse. Det drejer sig om Uddannelsesredegørelse 2000, der
blev udgivet af Undervisningsministeriet i år 2000; dens særlige
fokuspunkt var faglighed i de videregående uddannelser, men den
fremstår samtidigt som en generel redegørelse for, hvordan ministe-
riets embedsmænd tænker om fag og faglighed. 

Den tredje har karakter af en videnskabelig afhandling. Det drejer
sig om Det fagdidaktiske projekt – almen fagdidaktik set i lyset af viden,
dannelse og læring (2003), der er skrevet af Bo Steffensen. Fra 2002
og frem til 2003 blev der udsendt fire digre rapporter om fagligheden
inden for fagområderne matematik, dansk, fremmedsprog og naturfag.
Det var formændene for udvalgene bag disse rapporter, der skrev kro-
nikken Disneyland er et dårligt forbillede i Politiken i juni 2004. Det
er oplagt at inddrage en af disse rapporter i nærværende undersøgelse,
og den fjerde og sidste tekst bliver Fremtidens danskfag – en diskussion
af danskfaglighed og et bud på dens fremtid fra 2003. Analysen heraf
suppleres med rapporten Fremtidens uddannelser. Den ny faglighed
og dens forudsætninger (2004), der er frugten af et (ministerielt) forsøg
på at sammenfatte de væsentligste pointer i de fire rapporter, der søgte
at udmønte, hvordan en ny faglighed kunne etableres. 

Selve redegørelsen for teksternes ophav, kendetegn og forfatter(e)
vil danne afsættet for den didaktiske nærlæsning af dem.
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