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I forbindelse med en ændring af folkeskoleloven i april 2003 blev begre-
bet Fælles Mål introduceret i den danske folkeskole. Som ordet “fælles”
antyder, ønsker politikerne en mere ensartet folkeskole, hvilket også bety-
der en indskrænkning i den meget decentrale, danske folkeskolemodel.

Fælles Mål udmøntes både i 24 faghæfter til folkeskolens fag og em-
ner, hvoraf det sidste omhandler elevens alsidige personlige udvikling, og
viser sig i en fælles systematik der anlægges på alle fag – og emneområ-
der.

Fælles Mål omfatter de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag
og emner. Der er de bindende fælles nationale mål i form af fagformål,
nationale centrale kundskabs- og færdighedsområder (slutmål) og trin-
mål, og de vejledende læseplaner og beskrivelser af udviklingen i under-
visningen frem mod trin- og slutmål. Når de lokale læseplaner og beskri-
velser er endeligt godkendt af kommunalbestyrelsen, bliver også de bin-
dende – og dermed fælles – for den enkelte skole.

Bestemmelserne træder løbende i kraft mellem 2003 og 2005. Kerne-
faglighedsfagene, der omtales detaljeret i denne bog, træder i kraft i 2003
(dansk, matematik), 2004 (naturfag, engelsk) og 2005, (tysk, fransk).

Med udgivelse af faghæfterne i Fælles Mål skærpes kravet til undervi-
serens fagdidaktiske kompetence. Med fagdidaktik kompetence forstås
evnen til at tilegne sig et komplekst fagdidaktisk materiale, reflektere over
det og forholde sig til det i praktisk handlen.

Denne bog skal give redskaber til at finde ud af hvordan man kan
tænke om Fælles Mål og gøre det muligt for underviseren og andre inter-
esserede at sætte Fælles Mål ind i den folkeskolesammenhæng faghæfter-
ne skal fungere inden for.
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Lærerautonomi og bindende trinmål

Med Fælles Mål indføres en nyskabelse i dansk pædagogisk tænkning:
Bindende trinmål. De bindende trinmål er nationale, og det er også det
der gør hele projektet fælles. Centrale trinmål opfattes af mange som et
skridt i retning af en mere centraliseret skole, hvilket ikke er en urimelig
tanke. Den danske folkeskole er nemlig på mange måder atypisk decen-
tral og selvforvaltende, sammenlignet med mange andre landes basale
undervisningssystemer.

Det første der falder i øjnene, er det specielle træk ved den danske
undervisningsmodel, at der er tradition for en høj grad af lærerautonomi.
Det skyldes en reel decentralisering på alle niveauer fra stat til kommune
til skole til lærer, men med forskellige niveauer for kompetence. Der fin-
des en række undersøgelser og sammenligninger mellem Danmark og an-
dre lande mht. lærerautonomi der viser at læreren i sit arbejde er vant til
at have eller få accepteret en høj grad af selvforvaltning. Læreren bestem-
mer selv, hvad der inden for meget brede rammer, er bedst for børnene
og fagligheden i undervisningssituationen og i den enkelte klasse.
Lærerens autonomi viser sig altså ved at der ikke er ret megen ekstern
kontrol med undervisningen eller dens resultater. Det er først på de sid-
ste klassetrin at man finder en prøve med eksterne censorer.

Hvad betyder en sådan lærerautonomi? Det kan man se ved at sam-
menligne med lande hvor den ikke er til stede eller kun i ganske ringe
grad, sammenlignet med danske forhold. Det gælder især forholdene i
England, hvor erfaringen med NC (National Curriculum) har været at
systemet begrænsede lærernes autonomi. Lærerne blev demotiverede og
reagerede med mistro over for systemet.1 Dette materiale skal derfor tje-
ne som et refleksionsmateriale til lærerens fagdidaktiske analyse af hvad
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1. Strategien med et Nationalt Curriculum (NC) blev introduceret ultimo 80’erne af den
konservative regering og er blevet modereret i flere omgange siden – især under den nye
regering. I modsætning til i Danmark er den lokale indflydelse på tilrettelægningen af
undervisningen meget begrænset. Systemet er under tilsyn af et statsligt agentur (OF-
STED – Office For STandards in EDucation) hvor der er en stor stab af statsansatte In-
spectors, der fører tilsyn med alle de lokale skoler på et meget detaljeret niveau. Både
lærere og elever bliver testet meget ofte, og skolerne/lærerne/eleverne havde i starten for
en dels vedkommende ikke forudsætninger for at leve op til de nationale standarder.
Kort tid efter at NC blev introduceret (omkring 1990) – besøgte embedsfolk fra UVM
England med henblik på at studere Science-undervisning. NC for science var dengang
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Fælles Mål betyder for den enkelte undervisers ejerskab til undervisnin-
gen. Hvordan skal man forstå Fælles Mål set i lyset af den decentrale dan-
ske tradition? Kan man overvejende opfatte de bindende trinmål som en
ændring af de decentrale traditioner i den danske skole og dermed også
en formindskelse af den enkelte lærers råderum, eller er det også muligt
at se den nye situation som en hjælp til at styrke fællesskabet i skolen og
en opkvalificering af undervisningen? Hvad består lærerautonomien
egentlig i i den danske tradition? Kan man undervise i hvad man vil,
hvornår man vil og hvordan man vil? Er lærerautonomi identisk med me-
todefrihed?

De formelle bestemmelser afklarer nogle grundlæggende vilkår:

Tidligere kunne kommunerne selv bestemme deres egne delmål, in-
spireret af Undervisningsministeriets vejledning. Nu skal alle kommu-
ner følge de bindende trinmål. Der sker med andre ord en formel be-
grænsning af decentraliseringen på kommunalt niveau, selvom mange
kommuner tidligere valgte at følge ministeriets vejledning.

Men samtidig siges det at trinmål og slutmål bestemmer hvad eleverne
skal lære uden at der tages stilling til hvordan. Det ser med andre ord ud
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nærmest en manual af kogebogskarakter (2 omfangsrige bind) og på en skole havde man
simpelthen lavet et reolsystem i baglokalet til fysiklokalet med årgange lodret og uger van-
dret. NC var splittet op og fordelt på hylderne – så kunne læreren i 7. kl. uge 32 hente sig
et work-sheet hvor der stod, hvad der skulle gennemgås, hvilke øvelser eleverne skulle
lave, hvilke materialer læreren skulle bruge osv. – På den måde kunne man sikre at selv vi-
karer kunne holde linien i undervisningen. Imidlertid er signalet, at denne indstilling til
lærerarbejdet har avlet mistro til systemet og begrænset lærernes autonomi. Læreren fik
incitament til at der blev givet indtryk af, at eleverne klarede sig bedre end de gjorde. Der
findes en række mere eller mindre groteske eksempler på hvordan det gøres (eksempelvis
ligger på internettet en række vejledninger i hvordan man snyder inspectors).
Den efterfølgende opblødning betyder også at OFSTED har modereret deres testpraksis
i betydelig grad.
En central forskel ift. Danmark er, at man i England har en stram central styring både af
input (hvad, hvornår, hvor meget og hvordan der skal undervises) og krav til output (ni-
veauer, mål, tests og prøver). Det er inputstyringen der har begrænset lærernes autonomi
og ejerskab til undervisningen – ikke resultatkravene. Per Fibæk Lauersen, professor på
DPU, har på en konference for nylig udtalt at autonomi-tabet ikke er nogen reel risiko i
DK med den decentrale styring af indholdsdelen. Selv om der etableres en stærkere eva-
lueringskultur kan lærerne sagtens tilpasse undervisningsprocesserne til kommu-
nens/skolens/deres egen undervisningsstil og elevernes læringsstile – det kan måske tvært-
imod styrke lærerne i deres metodeudvikling- og implementering hvis det gribes an på en
fornuftig og dialogorienteret måde.
KILDE: Undervisningsministeriet.
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til at lærerens traditionelle metodefrihed (som er det centrale i lærerauto-
nomien) ikke berøres. Det betyder også at den nye centralisering angive-
ligt drejer sig om hvad og hvorfor (som er fagdidaktiske problemer), mens
hvordan (der er metoden) ikke berøres. Læreren har altid haft en læseplan
at arbejde ud fra, så det kunne se ud som om den større centralisering
rammer relationer mellem stat og kommune og ikke er af betydning i for-
holdet til underviseren. De følgende fagdidaktiske refleksioner skal belyse
dette problem nærmere.

Er trinmål undervisningsmål eller læringsmål?

Det første spørgsmål er at afgøre hvilken status trin- og slutmål har i den
nye struktur. Og der er to ting helt afgørende. For det første består Fag-
hæfterne inden for Fælles Mål af to dele: En Læreplan, som er et nyt ord
og en Undervisningsvejledning. Læreplanen består både af en bindende
beskrivelse af trin- og slutmål og af en vejledende beskrivelse af undervis-
ningen frem mod trin- og slutmål. Både den bindende og vejledende be-
skrivelse af trin- og slutmål findes synoptisk sammenstillet. Men det er kun
Trinmålene – ikke beskrivelsen af dem der er bindende, selvom de findes i
samme synoptiske figur. Man kan måske opfatte beskrivelserne som kon-
sekvenser af en fortolkning af Trinmål og spørge om denne fortolkning så
er bindende. Det er igen et spørgsmål der må afklares i analyserne inden
for de fire kernefaglighedsområder. Forskellen mellem læreplanen og
undervisningsvejledningen er: Den enkelte lærer beslutter helt suverænt
om hun vil læse undervisningsvejledningen, bruge den, eller lade være.
Det gælder ikke for læreplanen. Enhver lærer skal følge en eller anden
læreplan, hvor hun ikke har nogen indflydelse på udformningen, da den
jo er centralt/kommunalt bestemt.

Det andet væsentlige forhold er at trinmålene formuleres på denne måde:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kund-
skaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at ...2
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2. I oversætningen beskrives trinmål som undervisningsmål, men indholdet i de substantiel-
le beskrivelser formuleres i termer for elevadfærd.
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Trinmål er med andre ord mål for undervisningen, eller undervisningsmål.
Ikke mål for at eleven faktisk har lært noget bestemt – altså læringsmål.

Der stilles krav fra centralt hold til undervisningens indhold og læ-
seplanerne, ikke primært til resultatet af elevens læring. Man kan derfor
opfatte målene som en hjælp til læreren når den enkelte elevs situation
skal vurderes. Målene er en standard der skal vurderes ud fra når man
overvejer undervisningsdifferentiering og særlig støtte.

På en anden side er det indholdet i lærerens undervisning der skal
gøre dette muligt. Lærerens stilles over for det dobbelte krav at der skal
undervises i noget bestemt, defineret af nogle undervisningsmål – og på
den anden side at man forventer at undervisningsmålene kan opfylde
læringsmålene. Men det er undervisningsmålene der som generelle stan-
darder er formuleret via trinmål, mens læreren via sin metodefrihed og
faglige kompetence må finde ud af hvilken undervisning der fører frem til
læringsmålene.

Denne meget formalistiske tolkning understøttes af Om Fælles Mål der
er en fælles forklarende indledning til alle faghæfter. Her står tydeligt at
slutmål og trinmål er fælles nationale mål for hvad undervisningen skal
føre frem til. Slutmål er de langsigtede mål der er pejlemærker for under-
visningen gennem hele det 10-årige forløb, mens trinmål i højere grad er et
planlægningsredskab for den konkrete undervisning (Faghæfter side 8).

Når hele formuleringen alligevel vækker fortolkningsmæssig usikker-
hed,3 skyldes det at Trinmålene angiver hvad eleverne som sådan skal ha-
ve lært som følge af undervisningen. Udtrykket “som sådan” betyder i al
almindelighed, mens det er den enkelte elevs konkrete mål for læring der
benævnes læringsmål. De kan af gode grunde ikke optræde i et faghæfte.

Fælles mål

Fælles mål består af slutmål og trinmål for hvad undervisningen skal lede
frem til. Slutmål er de langsigtede pejlemærker. Trinmålene er de kortsig-
tede mål der anvendes i forbindelse med den konkrete planlægning af
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3. Henningsen & Sørensen (2004)
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undervisningen. Fælles mål er bindende, mens de centrale læseplaner er
vejledende.

Målbeskrivelser kan imidlertid forstås på mange måder. Mål kan be-
skrives som det der skal undervises i. Undervisningens hvad. Men mål
kan også formuleres på en sådan måde at de angiver hvad eleven skal
lære. Det er læringsmål. Men det er i Fælles mål ikke tydeligt om fælles
mål er undervisningsmål eller læringsmål.

I indledningen til alle Faghæfter står:

“Trinmål og slutmål kan give lærerne et klart og tydeligt billede af,
hvad eleverne skal lære, uden at der tages stilling til hvordan”.

Brugen af modalverberne kan og skal, antyder for lærerne at billedet er
frivilligt, mens målet er bindende, dvs. at der er tale om læringsmål.

Men hvordan kan Fælles mål, der i sig selv er bindende, kun give et
vejledende billede af hvad der skal læres? I selve beskrivelsen af trinmål
går følgende formulering igen:

Undervisningen skal lede frem mod at eleverne har tilegnet sig ...
En grammatisk analyse af sætningen viser at det er “Undervisningen”

der er subjekt i helsætningen “skal noget”, mens elevernes tilegnelse er
objekt, dvs. genstand for undervisningen. Der er dermed tale om under-
visningsmål.

På den ene side kan man forestille sig at en logisk analyse af status i
de enkelte dele af faghæftet, kan klargøre tvetydigheden, men det er nok
mere realistisk at forestille sig at de politiske krav til opdatering af begre-
ber som fagdidaktik, metodefrihed og forskellige typer af målformulering
er forud for hvad den fagdidaktiske forskning i Danmark i dag kan præ-
stere. Der er brug for viden om og indsigt i fagdidaktik fx i form af forsk-
ning.4

En rimelig fortolkning kunne være at alle tekster skal fortolkes og det
følgende er en sammenhængende fortolkning der dog ikke helt eksplicit
fremgår af materialet. Fælles mål er undervisningsmål, i betydningen de
mål undervisningen skal stræbe hen i mod at opfylde. Undervisningen er
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4. Sigmund Ongstad (2004): Fagdidaktikk som forskningsfelt. Det er en oversigt over den
righoldige fagdidaktiske forskning især fra de norske høgskoler (University Colleges)
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subjekt, men målene skal forstås som udtryk for hvad man forventer at
eleverne i al almindelighed skal have opnået med undervisningen.

Der stilles med andre ord krav til undervisningen. Disse mål kunne
man godt kalde for generelle læringsmål, idet man går ud fra at undervis-
ningen tilrettelægges på en sådan måde at de fleste elever bør kunne nå
disse mål.

Læringsmål kan imidlertid også reserveres målene for den enkelte
elev hvoraf en del ikke kan opnå målene for undervisningen. Det står ik-
ke omtalt i Fælles Mål.

Sammenhængende hermed kan undervisningsdifferentiering anven-
des både som et middel til at opnå undervisningsmålene ved en særlig
fagmetodik og som hjælp til at udarbejde og opfylde individuelle lærings-
mål ved en særligt tilrettelagt undervisning.

Denne fortolkning kan man anskueliggøre i følgende figur:

Figur 1: Undervisningsmål og læringsmål. Kilde: Undervisningsministeriet

Denne situation er en stor udfordring for den enkelte underviser, og det
kræver en høj grad af fagdidaktisk kompetence til refleksion over sit fag
og sin undervisning. Men det giver også en frihed der er af mere end me-
todisk art. For metoder kan ikke ses uafhængigt af hvad der skal undervi-
ses i og hvilke begrundelser der gives det.

Den enkelte lærer har også en faglig viden om og en holdning til sit
fag, måske præget af det tidspunkt hun blev uddannet på eller det faglige
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Mål for undervisningen – I klassen, på holdet
Hvad man kan forvente, eleverne almindeligvis kan og ved

�

�

�

�

Mål med udgangspunkt I elevernes forskellige måder at lære på
Elevernes forskellighed medfører individuelle læringsmål

�

�

�

�

=   Fælles målUndervisningsmål

= Individuelle målLæringsmål
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fortolkningsfællesskab hun fungerer inden for. Et fag består ikke alene af
en række målbeskrivelser, men også af en forståelse af faget og meningen
med det. Det som kaldes for et fagsyn og præger de fortolkninger af para-
grafferne som er en uundgåelig del af den fagdidaktiske refleksion.

Inden for alle fag findes der forskellige fagsyn, og et centralt arbejde
inden for de nye vilkår bliver at kunne forstå de fagsyn der findes i de
bindende trinmål og sætte dem i relation til sit eget, måske implicitte, syn
på faget, og dermed finde ud af hvilke fagdidaktiske frihedsgrader og der-
med muligheder der findes i bestemmelserne om Fælles Mål.

Figur 2: Fagenes teksthierarki. Kilde: Undervisningsministeriet

Forskellige opfattelser af fagdidaktik i relation til trinmål

Denne bog er tænkt som et redskab til at implementere bestemmelserne
om Fælles mål. Det skal være et refleksionsværktøj til en fagdidaktisk
analyse af betydningen af slutmål og trinmål. Materialet skal hjælpe
undervisere og andre interesserede til at forholde sig til indførelse af cen-
trale trinmål og give anvisninger til hvordan man kan svare på følgende
spørgsmål, bla.:
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– Hvordan skal man forstå trinmål?
Hvad er det?

– Hvordan skal man læse trinmålene?
Hvordan skal de fortolkes og forstås?

– Hvad kan/skal man tænke om trinmål?
Hvilke muligheder giver de og hvilke problemer rejser de?

– Hvordan skal man handle når man skal planlægge og gennemføre un-
dervisning?
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Begrebet fagdidaktik er efterhånden ved at blive mere udbredt. I studie-
ordningerne for alle læreruddannelsens fagfag – de fag der undervises i i
folkeskolen – er der særlige afsnit om fagdidaktik. Så alle nyuddannede
lærere skulle være godt rustet til at arbejde med fagdidaktiske problem-
stillinger inden for deres fag.

For at have fagdidaktisk kompetence er det nødvendigt at kunne ana-
lysere sit fags faglige og pædagogiske forudsætninger og se dem i sam-
menhæng med andre fag, skolen og samfundet.

Ser man nærmere efter, viser det sig imidlertid at betydningen af ud-
trykket fagdidaktik varierer meget fra fag til fag og fra studieordning til
studieordning. Der er ingen konsensus om hvad et så centralt og udbredt
fagudtryk egentlig betyder. Det gentages som element i oplægget til en ny
læreruddannelseslov.1

Det har flere årsager, blandt andet en historisk og en systematisk.
Der har ikke i Danmark været tradition for fagdidaktisk forskning

blandt andet fordi lærerseminarierne og de universitetsfakultetsinstitutter
der uddannede gymnasielærere levede som helt adskilte øer, uden megen
kontakt og gensidig interesse og respekt. På seminarierne var fagdidaktik
tidligere et ord man talte meget om, dog uden helt at præcisere hvad det
drejede sig om. I den danske tradition var læreruddannelsen og lærerar-
bejdet uakademisk, hvorfor man modsat de fleste andre steder gjorde
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1. Evalueringsrapporten (EVA 2003) citeres i oplægget til en ny læreruddannelseslov: Fagdi-
daktikken anbefales i evalueringsrapporten styrket gennem en langt tydeligere reference
til dansk og udenlandsk forskning (side 42) [http://pub.uvm.dk/2004/paed/hel.pdf].
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meget for at understrege at undervisningen var praktisk og ikke teoretisk
funderet.

Forestillingen om læreren som “manden fra ploven der kom ind med
jord under neglene for at blive lærer” har været virksom i den danske mo-
del indtil 1966-loven. Tiltroen til praktiske erfaringer har været langt
større end troen på nytten af pædagogisk forskning og akademiske af-
handlinger.2

Også fra politisk side har der altid været gjort en dyd ud af at man ik-
ke forskede på lærerseminarierne, selvom der efterhånden er sket en op-
blødning med udvikling af begreber som udviklingsarbejder og forsk-
ningstilknytning.

Modsat har der på de universiteter der leverede forskningsbaseret
undervisning ikke været megen interesse for og endnu mindre prestige i
at arbejde med fagdidaktiske problemstillinger, der var lavstatusområder,
på især de gamle universiteter med de store gymnasielærerfag. Der fand-
tes ganske vist skoleembedseksamen, men ikke en egentlig gymnasielærer-
uddannelse.

Konsekvensen af denne situation er at der ikke har været nogen lang
tradition for fagdidaktisk forskning, selvom begrebet er centralt for alle
uddannelser der uddanner lærere.

På den anden side har der været en stor og levende pædagogisk tradi-
tion i Danmark, der går tilbage til den grundtvigianske tradition. Pædago-
gik betyder opdragelseskunst, og det har derfor ikke været mærkeligt at
man i Danmark i vid udstrækning har afledt didaktiske problemstillinger af
pædagogiske. Opfatter man didaktik som alt hvad der har med undervis-
ning at gøre, er det svært at skelne skarpt mellem opdragelse og undervis-
ning. De centrale pædagogiske fag i den danske folkeskolelæreruddannelse
har da også været pædagogik, psykologi og almen didaktik.

Det er fag der kun sporadisk fandtes i universiteternes kandidatud-
dannelser af kommende gymnasielærere. Omvendt eksisterer begrebet
fagdidaktik slet ikke i en så udbredt bog som Pædagogisk Opslagsbog.3

Konsekvensen af denne tradition har været at pædagogik og didaktik
har været koblet tæt sammen, og at didaktik derfor har været forstået som
det man i dag kalder for almen didaktik. Samtidig har der også udviklet
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2. Thyge Winther Jensen (2004): Komparativ pædagogik. Akademisk Forlag (side 153-168).
3. 5. udgave fra 2001.

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til
undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.



sig en interesse for det enkelte fags didaktik, så man har en danskdidak-
tik, en matematikdidaktik og en fremmedsprogsdidaktik. De udgør sam-
let fagenes didaktik, fagdidaktik der med Læreruddannelsesloven (LU)
fra 1997 blev gjort til et obligatorisk område for alle fagfag.

Selvom emnet fagdidaktik således findes i officielle publikationer, har
man aldrig fået afklaret forholdet mellem pædagogik og fag i begrebet
fagdidaktik fordi det politisk og praktisk har bevæget sig ind i den pæda-
gogiske verden uden at der ligger forskning og diskussioner bag. Da dette
refleksionsmateriale skal tage udgangspunkt i en fagdidaktisk forståelse,
er det nødvendigt at begrebet afklares i dette afsnit og at det sættes i rela-
tion til almen didaktik som begreb.

Bred eller snæver opfattelse af fagdidaktik

Når man i dag kræver kendskab til fagenes didaktik på læreruddannelsen,
skulle man tro at man ved – og er sikre på eller enige om hvad fagdidak-
tik er for noget, men det er slet ikke tilfældet. Det er ikke tilfældigt at en
klar og nøgtern norsk fremstilling af fagdidaktikkens historie og indhold
som Lorentzen: Fagdidaktikk (1998)4 indledes med et kapitel med over-
skriften “Jagten på fagdidaktikken”. Det er som om fagdidaktikken som
et selvstændigt område for refleksion ikke er opfundet endnu. Kapitlet
starter med en definition af Laila Aase der bestemmer fagdidaktikken på
følgende måde:

“Fagdidaktikk er alle de refleksjoner en kan knytte til et fag og under-
visning av dette faget, som kan gi økt kunnskap om fagets beskaffen-
het, om fagets legitimering og økt kunnskap om hvordan faget kan
læres, undervises og utvikles”.

Lorentzen karakteriserer denne definition som en maksimumsvariant og
antyder dermed også at der findes definitioner der er mindre omfattende.

En udbredt begrundelse for en bred definition af fagdidaktik ser ud til
at være at problemerne optræder i en helhedsmæssig sammenhæng i fa-
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gene, og at man ved at udskille dem reducerer dem til noget andet og
mindre relevant. Denne brede teoretiske position ser jeg som udtryk for
den opfattelse at fagdidaktik er almendidaktiske problemstillinger an-
vendt på fag.

Ligesom man kan tale om en didaktik i snæver forstand der handler
om kernespørgsmål som undervisningens formål, mål og indhold over for
en bred definition der også inkluderer undervisningens form og meto-
der,5 kan man tilsyneladende også skelne mellem en bred og en snæver
bestemmelse af fagdidaktik. Den brede definition beskæftiger sig med
undervisning i fag, eller sætter fagdidaktik lig med almen didaktik og mu-
ligvis metodik. Det er imidlertid efter min mening en karakteristik der er
så bred at den på det nærmeste opløser begrebet. Den gør det heller ikke
klart om der findes nogle kerneområder som kun fagdidaktikken kan ka-
ste lys over. Afgrænsningen af fagdidaktik i denne tekst har derfor også
fokus på fagdidaktikkens kerneområder og lægger derfor vægt på en for-
ståelse af fagdidaktik i snæver forstand. En anden årsag til ønsket om at
bestemme en almen fagdidaktik i snæver forstand er at der, som for den
almene didaktik, ikke er én fagdidaktik, men mange.

Forskellige fagdidaktikker og fagsyn

Ligesom opfattelsen af almendidaktikken har skiftet flere gange inden for
de sidste 40 år, har der hele tiden eksisteret en lang række forskellige fag-
didaktikker. Der har fx været stor forskel på fagdidaktik inden for dansk,
matematik, naturfag og fremmedsprog, ligesom der endda også har været
forskellige fagdidaktikker inden for det enkelte fag. Det skyldes det fak-
tum at der selvfølgelig er forskel på fag, men også at der inden for det en-
kelte fag findes en række forskellige syn på hvad faget er eller skal være,
forskellige fagsyn. Når man derfor skal afgøre om man vil lægge sig fast
på en bred eller en snæver definition af fagdidaktik, må valget bestemmes
af hvad man skal bruge begrebet til.

Arbejdet i skolen består både i undervisning og opdragelse. Der fin-
des fag hvis indhold man skal tilegne sig, og der findes sociale kompeten-
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